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Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 in
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2. — İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya 
Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edir
ne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın 9.7.1956 
Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 
11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek 8 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/657, 2/58) (S. Sayısı 291) 4:11,113 
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15 inci Maddesinin Değişik Son Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
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Sayfa 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayı
sı : 294) 112:113 

VL — SORULAR VE CEVAPLARİ 114 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 114 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
kiralanan konutlara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/466) 114 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Frankfurt üst mahkemesinin Türkler aleyhi
ne bozduğu iddia edilen bir karara ilişkin Dış
işleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/490) 114 

I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'le açıldı. 
Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 2, 3, 4, 5 ,6, 
7, 8 ve 9 uncu sıralarındaki kanun tasan ve teklif
lerinin görüşmelerinin bilimine kadar çalışma süresi
nin uzatılmasına dair Danışma Kurulu Önerisi ve 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi, 

Kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın ilçe 
yapılmasına ilişkin (6/302) sözlü sorusuna, İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulııt cevap verdi. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) sözlü 

soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305) ve 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294), 

(6/316) sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli ol
duklarından; 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318), İçel 
Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 
(6/308), (6/309), (6/312) sözlü soru önergeleri, mehil 
verildiğinden; 
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Sayfa 
3. - - Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, gübre satımlarından Katma 
Değer Vergisi alınmamasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/492) 116 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, kalkınmada öncelikli yöre illerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/497) 116:117 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kazanç tespit komis
yonlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/505) 117,118,119:122 

ÖZETİ 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/329) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 

(6/317) sözlü soru önergeleri, soru sahipleri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mah
sus olmak üzere; 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328) ve 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331) 

sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri görevli olduk
larından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden görü
şülmesi ertelendi. 

2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının (1/659) (S. Sayısı : 278) maddeleri kabul edi
lerek tümü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonu
cu kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında (1/678) (S. Sayısı : 277), 

2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Ka-
nuıunun' 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında (1/603) (S. Sayısı : 283), 
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Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Ha
zine Avukatı Çalıştırılması Hakkında (1/545) (S. Sa
yısı : 285), 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanunun 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair (1/671) (S. 
Sayısı : 289), 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair (1/668) (S. 
Sayısı : 290), 

Kanun tasarıları ile 

Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Olarak Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifinin (2/227) (S. Sayı
sı : 284), 

Görüşmeleri tamamlanarak, kabul edilip kanun-
laştılar. 

Raporlar 
1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 

Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/683) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 
1.5.1985) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'e kadar yok
lama yapıldı) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
L — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 

Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun tasarısının 48 saat beklemeden günde-

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 1136 
Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Madde
sinin Değiştirilmesi- Hakkında Kanun /Teklifinin 
(2/176) (S. Sayısı : 288) reddedildiğine dair Adalet 
Komisyonu raporu da kabul edilerek teklif redde
dildi. 

2 Mayıs 1985 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 21.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekii 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Kırklareli 

Muzaffer Yıldırım Cemal Özbilen 

2. — 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hü
küm Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (İ/655) (S. Sayı
sı : 293) (Dağıtma tarihi : 2.5.1985) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

me alınarak görüşülmesine ve gündemdeki sözlü soru
ların görüşmelerinin ertelenerek, İmar Kanunu Tasa
rısı ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 
Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 5 . 1985 Perşembe 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Ledin Bartas 
KÂTİP ÜYELER : (Cemal özböen (Kırklareli), Muzaffer Yddmm (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9_4 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IVi — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Hakkında Kanun tasarısının görüşmeleri çalışma sü- T 
resince tamamlanamadığı takdirde, bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına dair Danışma Kurulu I 
önerisi 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
«Sunuşlar» bölümünde, Danışma Kurulunun öne

rileri vardır. Okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 
No. : 39 Tarihi : 2.5.1985 
İDanışma Kurulunun aşağıdaki önerilerinin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ANAP HP 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu M. Seyfi Oktay 

MDP Grubu Temsilcisi 
Haydar Koyuncu 

Öneriler : 
1. 294 sıra sayısı le basılıp dağıtılmış bulunan ve 

2.5.1985 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Maddesinin De- j 
ğişîk Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun | 
Tasarısının 48 saat beklemeden gündeme alınarak 
görüşüknes'i, 

2. 2.5.1985 tarihli Birleşimde sözlü soruların gö
rüşmelerinin ertelenmesi ve îmar Kanunu Tasarısı 
ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Mad- J 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, I 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı .-
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) | 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» bölümüne geçiyoruz. 

Birinci sıradaki teklifin maddeleri komisyondan 
gelmediğinden erteliyoruz. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye \1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 
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desinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi' Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmeleri çalışma süresinde 
tamamlanamadığı takdirde, bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılması, 

önerilmiş'tir. 

BAŞKAN — Önerileri, tekrar ayrı ayrı okutup 
oylarınıza sunacağım : 

«Öneriler : 
1. 294 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış bulunan 

ve 2.5.1985 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Maddesinin De
ğişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 48 saat beklemeden gündeme alınarak gö
rüşülmesi,» 

IBAŞKAN — Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum ; 
Kaibül edenler... Kabul emmeyenler.., öneri kabul edil
miş/tir.' 

İkinci öneriyi Okutuyorum : 

«2. 2.5.1985 tarihli Birleşimde sözlü soruların gö-
(lüşmeleririin ertelenmesi ve İmar Kanunu Tasarısı ile 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Madde
sinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmeleri çalışma süresinde 
tamamlanamadığı takdirde, bitimine kadar çalışma sü
resinin uzatılması.» 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir, 

KOMİSYONLARDAN ıGELEN DİĞER İŞLER 

2. — tmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Mil
letvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Mille t-
Numarak İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 6785 
Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8 inci Maddenin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 
2/58) (S. Sayısı : 291) (2) 

IBAŞKAN — İkinci sırada, 29)1 sıra sayılı, foıar 
Kanunu Tasarısı ile Amasya Milletvekili Arsan Sa
vaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-
dırım'ın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Numaralı İmar Ka
nununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek 8 inci Maddenin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

(2) 291 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde grupları ve şahısları adına 
söz alan üyeleri sırasıyla okuyorum: 

Anavatan Grubu adına Sayın Hayrettin Elmas, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Ali 
Mazhar Haznedar, Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Süleyman KoyuncugM, 

Şahısları adına: Sayın Mehmet Üner, Sayın Ayhan 
Fırat, Sayın Ülkü Söylemezoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın Hayrettin! 
Elmas buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, lütfen bugünkü görüşmeler
de sürelere riayet edelim. Zaten hatiplere konuşmaya 
başlamadan önce süreyi hatırlatıyoruz; arkadaşlarımız 
da biliyorlar. 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Hayrettin Elmas. 
ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 

(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan 291 sıra sayılı imar Ka
nunu Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubu adı
na görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunu
yoruz. Sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi 
en derin saygılarımla selamlarım. 

'Bilindiği gibi ülkemiz, İkinci Dünya Savaşından 
sonra bugüne kadar kuvvetli denebilecek şehirleşme 
hareketine konu olmuştur. Şehirleşme, bir yapısal de
ğişme biçimi şeklinde ve hayat görüşünde bir değişme 
olayıdır. Bu haliyle iktisadî ve sosyal değişme ve ge
lişmeyi içinde taşımaktadır. Dolayısıyla nüfusun ya
nında iktisadî ve sosyal değişmeyi ifade eden göster
gelere de dayalı olarak tanımlanması gerekir. 

Şehirleşme, iktisadî anlamda, tarımsal üretim bi
çiminden tarım dışı üretim biçimine geçişin meydana 
getirdiği bir sosyal harekettir. 

Şehirleşme olayının, mazisi çok eski olan Tür-
kiyemizde, nasıl değiştiği, üzerinde durulması gereken 
önemli bir konudur. 

Türkiye'de, hemen hemen gelişmekte olan her 
ülkede olduğu gibi, büyük bir göç hareketi vardır. 
Aslında olay, kır nüfusunun şehirlere akması 
şeklindedir. Bunun da esas nedeni, şüphesiz 
ülkenin yerleşmelerinde tarım dışı oranın büyü
mesi, sanayiin gelişmesi, dolayısıyla iş bulma im
kânının en çok olduğu şehirlere olan akımdadır. 
Bu yöndeki hareket Türkiye'nin her tarafında şe-
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hirlerin daha büyümelerine; hem de plansız olarak 
büyümelerine yol açmaktadır. 

Şehirleşme, köylerdeki gizli işsizliğin şehirlere ta
şınmasına yardım eden en önemli faktör olmaktan 
çıkarılamamıştır, önce tarımda değişme başlamış, ih
tiyaçlar değişmiş, daha sonra şehirlerde değişme baş
lamıştır. Dolayısıyla tarımdaki gelişme ve sanayileş
me, şehirleşme zamanını etkilemiştir. 

Ayrıca ulaşım imkânlarının gelişmesi, mal ve hiz
met değiş tokuşunun belli taşıma ve haberleşme ağ
ları içinde merkezileşmiş belli yerleşme noktaları ile 
bu merkezlere bağlı çeşitli büyüklükteki yerleşmeler 
arasında yoğunlaşmasının, eğitim ve kitle haberleşme 
araçları ile artan alışkanlık ile yurt dişından dönen 
işçilerin önemli bir kesiminin tercihlerinin şehirler ol
masının sebepleri; şehirlerdeki iş sahaları dışında kül
tür, eğlence gibi imkânlardan da daha fazla faydalan
mak istemelerindendir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de bu hızlı şe
hirleşme karşısında, şehirleşme politikalarının isabetli 
seçilmemesi, fizikî ve ekonomik planlamanın mekâna 
yansımasına imkân sağlayacak entegre bir model ge
liştirilememiş olması, mevcut 6785 ye 1605 sayılı 
İmar Kanununun yetersiz kalmasına sebep olmuştur. 
Bu büyüme sonucu ortaya çıkan arsa, konut, teknik 
altyapı ile çevre sorunlarının çözümünde ve yönlen
dirilmesinde yetersiz kalışı, şehirlerin bir disiplin altı
na alınmaması sonucu bugün düzensiz ve plansız bir 
şehirleşme modeli ortaya çıkmıştır. Bu sebeple hızlı 
şehirleşmeye ayak uydurabilecek, bu gelişmenin geri
sinde kalmayacak sağlıklı bir imar düzeni meydana 
getirecek dinamik ve ihtiyaca cevap verebilecek geliş
meleri yönlendirebilecek bir imar kanununa ihtiyaç 
duyulmuştur.Teklifin, İmar Kanununda hızlı şehir
leşmenin ortaya çıkardığı arsa, konut, altyapı ve çev
re sorunlarına, bu hıza uyumlu olarak çabuk, etkili 
ve doğru bir çözüm getirmeyi .amaçladığı memnuni
yetle görülmektedir. 

Şehirlerimizde uygulama planlarının eski ve yeter
siz oluşu, farklı uygulama planlarının bulunması, 
yönetmeliklere fazla başvurulmasına neden olduğun
dan, genelde bitişik nizamda sağlıksız, yeşilsiz, güneş
siz kitle yerleşimlerine gidilmektedir. Bâzı şehirleri
mizde etkili tarım arazileri ve yeşil alan olabilecek 
alanlar var iken, uygulamada farklılık gösteren yeter
siz planlar yüzünden yerlerini beton yığınlarına bırak
mıştır. Şehirlerimizin sağlıklı, bol yeşil alanlı modern 
şehirler olarak gelişmesinin sağlanabilmesi için, hali
hazır haritalarının, nazım imar planlarının ve nazım 
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imar planları kararları doğrultusunda hazırlanacak uy
gulama imar planlarının çok kısa sürede yapılması 
gerekmektedir. Hazırlanacak imar uygulama planla
rının halihazır duruma uygunluğu mutlaka sağlanma
lıdır. 

Tüm imar uygulamaları, plan kararları doğrultu
sunda, bürokrasiden arındırılmış, halkın anlayabile
ceği bir durumda yapılmalıdır. Halihazır duruma uy
gun olarak hazırlanamayan imar planları, bilhassa 
yeşil alan olarak ayrılan sahaların, belediye bütçele
rinin yetersizliği nedeniyle vaktinde kamulaştırılama-
ması mal sahiplerini mağdur ettiği gibi, kamulaştırma
dan kanun gereği süre bitiminde vazgeçilmesi halinde 
şehrin yerleşim bütünlüğü de bozulmakta ve günü
müzde ihtiyaç olan yeşil alanların tamamen yok ol
masına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, çeşitli nedenlerle imar planlarında sık sık 
yapılan değişiklikler kısa sürede planın işlemez hale 
gelmesine neden olmakta ve şehrin yapılaşmasındaki 
bütünlük bozulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle küçük belediyelerin 
tiler Bankası aracılığı ile yaptırdığı planların mahal
linde yeterince çalışmadan, masa başında hazırlanması 
tatbiki mümkün olmayan plan olmakta ve uygula
mada büyük sorunlar çıkartmaktadır. Zira, imar plan
larının uygulanabilir olması, yörenin iklim şartları, 
ekonomik yapısı, kültürü, ananesi gibi faktörlerle 
yakından bağlantılıdır. 

Ayrıca, plan çizimi ve onayı, 3 ila 5 yıl arasında 
değişen planlarda tatbikatı kolaylaştırıcı plan not ve 
kararları konulmadığı, kadastrol haritalar işlenmeden 
ve halihazır durum göz önüne alınmadan belediyelere 
kamulaştırma külfeti getirmekte olduğundan belediye
lerimiz uygulama yapamamaktadır, imar planlarının 
uygulanabilir olması en önemli unsur olup, etüt ve 
çizim ile birlikte 3 ayaklı bir tabure gibidir. Bunlar
dan herhangi birinin eksikliği taburenin devrilmesine 
sebep olmaktadır. Bu nedenledir ki, 1 800'e yakın be
lediyelerimizden 1 000 belediyemizde imar planları 
çerçevelenmiş, başkanlık odalarının süsü olarak kal
mıştır; tatbik imkânını asla bulamamıştır. 

Bazı şehirlerimizin büyük bir kısmı sit alanı ilan 
edilerek; yapmak da, yıkmak da yasak olmuştur. Fa
kat hal böyle iken, elle tutulan, gelişme şansı veren 
bir imar planı uzun perspektifte de olsa ele alınıp ha-
zırlanamamış, şehir gelişme alanları tespit edilmemiş, 
gelişme yerine patlama doruk noktasına gelerek top
lumun ihtiyacına cevap vermekten uzak kalmıştır. 
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Bazı şehirlerimizin coğrafî yapısı ve yerel özellikleri 
göz önüne alınmadan imar planlarının yapılması ih
tiyaca cevap vermek yerine birçok sorunlar getir
miştir. 

Değerli milletvekilleri, işte yasanın en önemli özel
liklerinden biri, planlamaya verdiği önem ve ağırlık
tır. Planlı yerleşmenin ve şehirleşmenin önemi dik
kate alınarak ilk defa planı sınıflandıran ve tarif eden 
bir imar kanunu amaçlanmıştır. 

Ayrıca imar planları yapımında merkeziyetçilik 
azaltılarak mahallî idarelerin sorumluluğu ve katkısı 
artırılmıştır. Böylece 3030 sayılı Büyük Şehir Yöne
timi Hakkında Yasa ile başlayan ve desantralizasyon 
politikasına paralel imar planı yapımında mahallî ida
relere gerek planlamada, gerekse uygulamada tam 
yetki verilmiştir. 

imar planlarının ortaya çıkardığı kullanım karar
larının en çok etkilendiği kesimin, bu kararların veril
mesinde kesin söz ve karar sahibi olması demokratik 
yönetimin başlıca hedefi olmalıdır. Bu teklifle hükü
metin bunu amaçladığını memnuniyetle karşılamakta
yız. 

Bu açıdan mahallî idareleri ilgilendiren plan ka
rarlarının o yöre halkının temsil edildiği belediye 
meclisi kararları ile kesinleşmesi ve sonuçlanması, ne
tice olarak plan kararlarına halkın katılımının sağlan
ması demokratik uygulamanın ta kendisidir. 

Bugüne kadar ruhsatsız yapılaşmaya, plansız ge
lişmeye sadece af esprisi ile yaklaşılmış, meselenin 
esas can alıcı noktası olan yetkilerin bizzat mahalline 
dağıtılması düşünülmemiştir. Bu tasarı ile amaçlanan 
ana hedef, planlamanın vatandaşın önünde yürüme-
sidir. 1984 yılında yüce Meclisten geçen imar Affı 
Kanunu ile bütün mevcut durumlar yasallaştırılmış 
olup, bu tasarıyla da planların süratli ve sıhhatli bir 
şekilde yapımı ve tasdikiyle vatandaşa yön gösteril
mesi gerçekleşmiş olacaktır. 

Mevcut durumun muhafazası halinde 3-5 sene 
sonra yeniden bir af kanununa ihtiyacımız olacağı 
muhakkaktır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da 
hükümetimiz, konunun üzerine kararlı ve ciddî bir 
biçimde giderek meseleyi kökünden halletmek için bu 
tasarıyı huzurlarınıza getirmiştir. Özellikle yapılacak 
imar planlarının halka açık ve halka mal olması, uy
gulamada ferdî suiistimalleri de önleyecektir. Halka 
mal olmayan kapalı imar uygulamalarında her türlü 
suiistimal ve şaibe olacağı, şüphesiz herkes tarafın
dan kabul edilen bir gerçektir. 
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Muhterem milletvekilleri, şüphesiz şehirleşmenin 
ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri de arsa 
konusudur. Arsa konusunda çeşitli politik öneriler ge
tirilmiş, yasa tasarıları hazırlanmış ve yasalar çıkar
tılmış olmasına rağmen, arsa politikası, halen şehir
leşme politikasının ana araçlarından biri ve planlı 
şehir gelişmesinin en önemli yönlendiricisi olarak uy
gulamaya konulmamıştır. 

tmar Kanunu tasarısında toplumun şehirsel arsa 
spekülasyonunu azaltacak tedbirler amaçlanmıştır. 
Arsa spekülasyonu, şehirlerin düzenli gelişmesine de 
mani olmaktadır. Bu durumda şehirleşme, hazırlanmış 
bir plana göre değil, arsa spekülatörlerinin yönlendir
diği biçimde gelişmektedir. 

Şehir planlarındaki başarıyı artırmak ve arsa spe
külasyonunu azaltmak üzere kamunun yeterli düzey
de şehirsel arsaya sahip olması için gerekli tedbirler 
alınmıştır. Kaçak ve ruhsatsız yapılanmalara sebep 
olan çok büyük parçalara ayrılmış, mülkiyet doku
sunu ortaya çıkaran, hisseli tapu mülkiyetini ortadan 
kaldırdığı memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şehirli nüfus artışına paralel 
olarak şehirlerde konut talebi de hızla artmaktadır. 
Konut noksanını ve açığını gidermek için şüphesiz 
süratli konut yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

tmar Kanunu Tasarısında bazı koşullarla ruhsat 
aranmadan yapı yapılabilme imkânının getirilmesi 
(Ki, bu 1 000 metrekare ve iki kat irtifalı binalarda 
ruhsat formalitelerine boğulmadan inşaata başlanması 
esasıdır) maddede açıkça belirtilmiştir ki, ilgili inşaatın 
proje ve eklerine göre, fennî mesuliyeti tekeffül edil
miş olduğuna göre harç ve vergilerinin yatırılmış ol
duğunu gösteren belgeleri dilekçeye eklemek zorun
dadır. «Ruhsata tabi olmayan yapı sahibini ve fennî 
mesulü, imar planına ve imar mevzuatına aykırı yapı 
yapma mecburiyetinden kurtarmaz» diyerek gerekli so
rumluluk da verilmiştir. Ruhsat formaliteleri için ge
çecek sürenin beklenmemesi ve vatandaşın bekletilerek 
mağdur edilmemesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca, yapı yapabilme zamanını hızlandırmak 
amacıyla ruhsat alma işlemlerinin kolaylaştırılması için 
yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının 
kurulması yoluna gidilmiştir. Bu bürolarla, teknik ele
man sıkıntısı çeken veya teknik elemanı olmayan be
lediyelerde ruhsat işlemleri yapılacaktır. Bunun, işi 
fazla olan belediyelerimizde ruhsal veren ve denetle
yen kuruluşlar olarak imar ve ruhsatlı yapılaşmanın 
sağlanmasında çok önemli hizmetler göreceğine inanı
yoruz. 
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Aynı zamanda tecrübeli teknik insanların açacak
ları bu bürolarda çok iyi kadroların yetişeceğine inan
cımızı da büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, teklifin 2960 sayılı Bo
ğaziçi İmar. Kanunu ile ilgili düzenlenmesiyle, İstan
bul Boğaziçi alanının kültürel ve tarihî değerlerini ve 
doğal güzelliklerini korumak ve geliştirmek amacıyla 
dondurulan nüfus ve yapı yoğunluğu esas alınmak su
retiyle minimum 5 000 metrekare arsa büyüklüğü ve 
ifraz işlemleri yapılmamak şartıyla taban alanı katsa
yısı azamî yüzde 6 olmak şartıyla ve 2 katı geçme
mde üzere konut yapımına müsaade edilmesiyle Bo-
ğaz'ın her iki yakasında, özel mülkiyetteki korular da
hil, yeşil örtüyü tahrip eden, silueti bozan yapılan
mayı ve kaçak inşaat yapımını kontrol etme imkânı 
bulunacaktır. 

İlgili mahallî belediye başkanlıklarının da kendi 
bölgelerinde gerekli hassasiyeti göstererek, büyük şe
hir belediye başkanlığına yardımcı olacağından hiç 
şüphemiz yoktur. 

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığının, ta
mamen kaybolan ve büyük bir değer olan Halic'in te
mizlenmesi ve korunması için isabetli kararını, ısrarlı 
ve azimli çalışmasını, şüphesiz İstanbul'un incisi Bo-
ğaz'ın korunması ve güzelleştirilmesi için her türlü has
sasiyeti göstereceğine inancımızın tam olduğunu, des
teklediğimizi özellikle belirtmek isterim. 

Boğaziçi sit alanının tümünü kapsayan Boğaziçi 
Nazım Planı ve Boğaziçi İmar Tatbikat Planlarının, 
Boğaziçi'ni korumak ve güzelleştirmek amacıyla ele 
alınıp çok kısa sürede tatbik edilerek mülk sahipleri
nin de mağduriyeti önlenecek ve kamunun menfaati 
esas alınarak Boğaziçi gerçek anlamda korunmuş ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, yeni İmar Kanunu Tasa
rısının en önemli ve olumlu yanlarından biri de, sağ
lıklı bir imar düzeni hedefleyen yapa hükümlerine 
uyulmaması hallerinde cezaî hükümlerin getirilmiş ol
masıdır. Caydırıcılık amacıyla konulmuş cezaî hüküm
lerin tatbiki ile düzenli ve disiplinli bir imar düzenini, 
dolayısıyla şehirleşmeyi sağlamakta en önemli faktör
lerden birisi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak; toplumun bün
yesinde müzminleşmiş imar ve bürokrasi yarasının 
tedavisinde etkili! olabilmek için, bir yılı aşan bir sü
reden beri yaranın ıstırabını çeken toplumun düşünce 
ve duygularım da araştırarak, inceleyerek hükümetin 
hazırlayıp sunduğu bu yeni İmar Kanunu Tasarısı, 
imar konusunda mevcut durum da dikkate alınarak 
iyice tetkik edildiğinde, getirdiği genel esas ve karar-
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larla hızlı şehirleşmeyi disiplin altına alabilecek, ge
rekli uyumu sağlayabilecek, gelişmenin gerisinde kal
mayacak, pratik, kolay ve sağlıklı çözümler getiren; 
bu nitelikleriyle de dinamik ve aktif geleceğe dönük, 
dolayısıyla reformist bir yasadır. 

Bu yasayı desteklediğimizi, hazırlayanlara teşekkür 
ederek içtenlikle kutladığımızı arz eder, yüce heyetini
ze Anavatan Partisi Grubu adına saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Âli Mazhar Haznedar; buyurunuz- efendim. (Alkış
lar) • -

Sayın Haznedar, süreniz 20 dakikadır efendim; 
lütfen bu süre içerisinde bitiriniz. 

MDP GRUBU ADINA ALI MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizde yıllar boyu çok tartışılmış ve şikâyet ko
nusu yapılmış bir konuyu ele alan önemli bir tasarı 
hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşleri
ni arz etmek için huzurunuzdayım. Hepinize en de
rin saygılarımı sunuyorum. 

Müzakeresine başladığımız tasarı, 6785 ve 1605 sa
yılı kanunlarla düzenlenen, ülkemizdeki imar nizamın
da önemli sayılabilecek değişiklikleri ihtiva etmekte
dir. Bunların bir kısmı formaliteleri azaltıcı nitelikte 
olmaları bakımından olumlu olarak mütalaa edilebilir
se de, esasa müteallik bazı düzenlemeleri gerçekçi bu
lamadığımızı ifade etmeyi görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, önce, tasarı esasta ne getiri
yor, bunu açıklamaya çalışacağım. 6785 sayılı Kanu
nun sistematiğinde değişiklik yapılıyor. Nitekim, ev
velce yapı ile ilgili hükümler ilk bölümü oluştururken, 
bu defa amaç, kapsam, tanımlar ve benzeri genel hü
kümleri takiben; imar planı ile ilgili esaslar, tevhit ve 
ifraz işleri, yapı işleri, çeşitli hükümler şeklinde bir 
düzenlemeye gidiliyor. Bunu olumlu bir düzenleme 
telakki ediyoruz. 

Evvelce bölge planlarının bakanlıkça yapılması 
sözkonusu iken, bu tasarı ile bölge planlarının yapıl
ması Devlet Planlama Teşkilatına bırakılıyor. Bunun 
gerekçesi olarak sosyo - ekonomik planın mekâna yan
sımasını sağlamak gösterilmektedir. Hiç şüphesiz plan 
kararlarına mekân boyutu kazandırılması şarttır; fa
kat bunun için mutlaka sosyo - ekonomik planı hazır
layan Devlet Planlama Teşkilatının bir uygulamacı 
olarak devreye girmesinin zaruretini anlamak müm
kün değildir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, uygulayıcı bir kuruluş 
değildir ve olmamalıdır. Nasıl Teşvik ve Uygulama 
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Dairesi gibi, uygulamaya dönük çalışan bir organ ev
velce Devlet Planlama, Teşkilatı bünyesinde iken, son
radan bu bünye dışına çıkarılmışsa, planların hazır
lanması gibi uygulama yanı ağır basan bir görevin de 
Devlet Planlama, Teşkilatına verilmesi, hele hele bu 
işi yapmak üzere organize olmuş, tecrübe kazanmış 
bir ünite varken asla düşünülmemelidir. Fakat ba
kanlık, eski imar ve İskân Bakanlığının tüm görev ve 
yetkilerini devretmeye, terk etmeye kararlıdır. Böylece 
bölge planı yapma konusu teşkilatın dağıtılması ne
deniyle ortada kalacağından zorunlu olarak bu gö
rev için bir merci bulunmuştur; Devlet Planlama Teş
kilatı. O da, evvelce çok nadir hallerde ve şartların 
zorlaması sonucu ilgilendiği bu görevi şimdi belki de 
istemeyerek yükümlenmekte; fakat ilgili maddeye ken
di görüşü ve isteği istikametinde esneklik getirmeyi de 
ihmal etmemektedir. Nitekim bu hususu düzenleyen 
8 inci maddeye göre, bölge planları mutlaka değil, ge
rekli görülen hallerde ele alınacaktır. Ayrıca, bölge 
planı kavramına değişik bir anlam getirilmesi bahis 
konusudur. Bu konuda aslında tasarıda tam bir be
lirsizlik mevcuttur. Filhakika, tasarının 6 ncı madde
sinde bölge planının bir yerleşme planı olduğu açıkça 
ifade edilmekte; fakat bölge planının tarif edildiği 
8 inci maddede planın sosyo - ekonomik boyutu bü
yük ağırlık taşımaktadır. Aslında bu tarif gerçeğe 
uygundur. Çünkü bölge planları, yerleşme planları 
değildir. Bu nedenle ileride doğması muhtemel tered
dütleri ortadan kaldırmak, kavrama kesinlik ve açık
lık kazandırmak üzere tasarıda gerekli değişikliğin 
yapılması gerekmektedir. 

Yine tasarı, belli çatı yüksekliği ve inşaat alanı 
sınırları içinde kalan yapılar için inşaat ruhsatı alın
ması mecburiyetini kaldırıyor. Bu suretle, özellikle 
küçük yerleşim bölgelerinde yapılacak pek çok yapı
ya inşaat ruhsatı alınmadan başlanabilecek; ancak, 
bunların fennî mesulleri bulunacak; imar planına ve 
mevzuata aykırı yapı mesuliyeti ve mükellefiyetinden 
kurtulamayacaklardır. 

Kanımızca hiçbir yapı sahibi, herhangi bir yanlış 
uygulama sonucu yapının yıkılmasına kadar varacak 
böyle büyük bir riskin altına girmek istemeyecek ve 
bu hususu düzenleyen madde, pratikte uygulanabilir 
bir hüküm niteliğine hiçbir zaman kavuşamayacaktır. 

Yine tasarının getirdiği yeniliklerden birisi de, in
şaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesinde ye
minli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının yet
kili kılınması hususudur. Belediyelerin teknik yeter
sizlikleri göz önüne alınarak getirilmekte olan bu sis
temde, kamu yararı - özel çıkar ilişkisinin ne dere-
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ceye kadar ve nasıl dengede tutulabileceği hususu ce
vaplandırılması gereken önemli bir konudur. Çünkü 
bu gibi özel büroların, yapısı bakımından kamu ya
rarını ön planda gözetmeleri beklenemez. Bu yolda 
yapılacak zorlamaların maksadı ne ölçüde sağlayabi
lecekleri şüphelidir. Bu itibarla kanımızca bu büro
ların, yapının imar durumu ve konumu dışındaki pro
je konularını mahallî idareler adına tetkik ve tasdik 
eden yetkili ve sorumlu kuruluşlar şeklinde teşkili 
daha uygun olacaktır. Ayrıca bu büroların alacak
ları ücretin bir esasa bağlanması, oluşma ve çalışma 
şartlan ile niteliklerinin de açık bir şekilde belirtilmesi 
ve devamlı kontrol edilmeleri gerekecektir. Bu bürola
rın tespiti ve sınıflandırılmasında, kuruluş amaçları 
göz önünde tutularak, meslek odaları ile işbirliği ve 
uyum İçinde bulunmanın gerekli ve yararlı olacağını 
bilhassa belirtmeyi zorunlu görüyorum», 

Tasarının getirdiği diğer düzenlemeleri, maddek 
rin müzakeresi sırasında ifade etmek üzere, özellikle 
prensibe taalluk eden ve çok önemi bir husus üze
rinde durmak istiyorum; halihazır harita ve imar plan
larının bakanlık yerine, belediyeler ve valiliklerce tas
dik edilmeleri konusu. 

Gerekçede, belediyelere ve valiliklere plan hazır
lama ve tasdik yetkisi verilmesinin nedenleri olarak; 
planlama ve uygulama işlemlerinin ihtiyaçların ve şe
hirleşmenin gerisinde kalması ve bu nedenle plansız ve 
sağlıksız yerleşmelere neden olması, şehirleşme ve yer
leşme konusundaki gelişmelerin mevzua!., plan ve şe
hircilik ilkelerine uygun olarak düzenli bir biçimde 
yürütülmesinin sağlanması, mahallî idarelerin plana 
sahip çıkmaları ve sorumluluklarım bilerek disiplinli 
bir şekilde uygulamalarını temin gibi faktörler gös
terilmiştir. Yani kanun tasarısının hazırlanmasında 
hâkim olan zihniyet, kentlerimizin, özellikle büyük 
kentlerimizin plansız ve sağlıksız bir biçimde gelişme
lerinin, çevrelerinin gecekondularla dolmasının bütün 
günahını imar planlarının bakanlıkça tasdiki nedenine 
bağlanmıştır. 

Kentlerimizde bugün tenkit konusu yaptığımız ge
lişmelerin nedeni böylece teşhis ve tespit edilince, bü
tün bunları düzeltmek için alınacak tedbir kendiliğin
den ortaya çıkmıştır. Plan tasdik yetkisini bakanlık
tan alarak mahallî idarelere vermek bütün sorunları 
halletmeye yetecektir sanılmaktadır. İnsan bu gerek
çeyi okuyunca hayretler içinde kalmaktan kendisini 
alamıyor. 

Sayın milletvekilleri, imar planı tasdik yetkisinin 
mahallî otoritelere bırakılması ayrı şeydir, yetkinin 
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bakanlık tarafından kullanılmakta oluşunun kentleri
miz çevresinde gecekonduların oluşmasına, düzensiz 
sağlıksız şehirleşmeye neden olduğunu iddia etmek 
başka şeydir. 

Bahusus gecekondulaşma konusunda yıllardır çe
şitli yayınlar, paneller, bilimsel, araştırmalar sonucu, 
nedenleri hakkında herkesin oldukça geniş bilgi sa
hibi olduğu ortadayken, bu gerçeklere gözünü kapa
yıp, farazi bazı iddiaları kanun tasarısının gerekçesi 
olarak ileri sürmek şüphesiz inandırıcı olmaktan uzak
tır. Oysa büindiği gibi hızlı nüfus artışı* ekonomik ne
denler, ulaşım ve haberleşme araçlarının hızlandırdığı 
büyük kentlerimiz ve dış âlemdeki daha gelişmiş ha
yat tarzına duyulan özlem, eğitim faaliyetlerinin yay
gınlaşması, tarım toplumundan sanayi toplumuna ge
çiş süreci ve bunlara dayalı olarak daha bilinçli ve 
dinamik bir toplum olma yolundaki gelişmeler, insan
larımızı bir arayışın içerisine itmiş ve özellikle büyük 
kentlerimizin çevresinde irrasyonel ye aşırı göç hare
keti önemli ölçüde politik nedenlere de bağlı olarak 
gecekondu dediğimiz sağlıksız yerleşme biçimini orta
ya çıkarmıştır. Bu kadar karmaşık ve çok değişik ne
denlere dayalı bir olayı sadece imar planı yapımı pro
sedürüne indirgemek ve bu yolda alınacak prensip ka
rarının her şeyi halledeceğini düşünmek kanımızca 
ancak hayalperestlikle izah olunabilecek bir tutumdur. 
Bu konuda bazı gerçekleri dile getirmek daha sağlıklı 
bir sonuca ulaşmak için yararlı olacaktır. 

önce imar planı yapımının nasıl geliştiğini hatır
latmak istiyorum. Yıllardan beri ülkemizde uygula
nan sisteme göre imar planları zaten belediyelerce 
yaptırılmaktadır. Binaenaleyh, önce imar planı yaptır
ma hususunun yeni getirilen bir usul olduğu zehabını 
uyandıracak ifadelerden ve anlayıştan kaçınmamız 
gerekir. 

Mevcut mevzuata ve usule göre kentlerimizin imar 
planları belediyelerce yapılır ya da yaptırılır. Belediye 
meclislerinde müzakere, tetkik ve tasvip edilir, sadece 
tasdik için bakanlığa gönderilir. Bakanlık bu planları 
ya aynen ya da değiştirerek tasdik eder ya da değiş
tirilmek üzere iade eder. 

Bu tasarı ile getirilen yenilik, tasdik yetkisinin bazı 
istisnalar dışında belediye meclislerine ve valiliklere bı
rakılmasından ibarettir. Belki eski uygulamada imar 
planlarının elde edilme sürecinin uzun olması bu ta
sarı için bir gerekçe olarak üeri sürülebilir idi. Bu 
sürecin uzun olmadığım iddia etmek istemiyorum. An
cak, bu uzama ya da gecikme planın elde edilme sü
recinin tabiatından kaynaklanmaktadır. Yoksa tasdik 
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safhasındaki gecikme kesinlik!* sanıldığı ve söylendi
ği kadar fazla değildir. Bu hususun sayın balkan tara
fından açıklığa kavuşturulması da mümkündür. An
cak, kanımca burada üzerinde durulması gereken hu
sus gecikmenin nedenleridir. ' 

Filhakika imar planlarının hazırlanması ve tasdik 
safhasında bakanlık dışında, pek çok kamu kurulu
şunun görüşüne başvurulması gerekmektedir. Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı ve kentin ve yörenin özelliğine göre di
ğeri kamu kurum ve kuruluşları bunlardan bazılarıdır. 

Acaba tasdik yetkisi bakanlıktan alınarak beledi
yelere ve valiliklere verilince buraların mütalaası alın
mayacak mıdır? Eğer alınmayacaksa hatalı hareket 
edilmiş olmayacak mıdır? Mesela, tarım arazilerinin 
korunmasını emreden Anayasamızın 45 inci madde
si, orman arazisinin korunmasıyla ilgili 169 uncu mad
de hükümlerinin ihlali ihtimali yok mudur? Bu ger
çekler göz önüne alındığı takdirde, gecikme olarak 
ifade edilen olayın önemli bir bölümünün aslında ko
nunun özelliğinden kaynaklandığı açıkça ortaya çıka
caktır. 

Kaldı ki, bu zorunlu nedenlerin ortaya çıkardığı 
gecikmelerin bazı mahzurları tespit olunduğundan, 
bakanlık yıllarca önce başlattığı yeni bir uygulama 
ile özellikle hızla gelişen kentlerimizde vakaların önü
ne geçmek gayesiyle acil durum arz eden sorunları 
planın bitmesini beklemeden süratle çözebilecek nite
likte tecrübeli, bilgili, mesleğinde uzman kişilerle, ma
hallî idare yöneticilerini ve plan müelliflerini içine 
alan mahallî danışma, denetleme kurulları kurmuş, 
bazı bölgelerin planlarının plan bütünlüğünü bozma
dan öncelikle elde edilmesi gibi yöntemlerle şikâyet 
konusu olayları en alt düzeye indirmiştir. Bu bakım
dan, imar planlarının tasdik yetkisinin bakanlıktan 
alınarak belediye ve valiliklere verilmesinin önemli ne
denlerinden biri olarak gösterilen gecikme konusu 
sanıldığı kadar önemli bir unsur olmaktan esasen 
çıkmış olduğu gibi, bu düzenleme ile plan hazırlama 
ve tasdik sürecinde önemli bir kısalma olabileceğini 
düşünmek de yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, sayın bakan komisyonda 
plan tasdik yetkisinin mahallî otoriteye bırakılması
nın en önemli gerekçesi olarak, Türkiye'nin demok
rasi ile idare edilen bir ülke olduğunu, demokratik 
rejimlerde yetki ve sorumlulukların bizzat halkın seç
tiği organlara bırakılmasının bu sistemin esasını teş

kil ettiğini ileri sürmüştür. Şüphesiz bu görüş, ideal 
demokratik yönetim anlayışına uygun bir görüştür. 
Ancak, unutulmamak gerekir ki, ideal ölçüleri her 
zaman, her yerde tutturmak imkânı mevcut değil
dir. özel şartların behemahal göz önüne alınması 
şarttır. Şartları gözetmeden sadece nazarî prensipler
den hareketle atılan adımlar çoğu kez hüsranla so
nuçlanır. 

Bu nedenlerle ideali göstererek tasarruflara ge
rekçe aramak gerçekçi bir davranış olamayacağı gibi, 
hükümetin şu şekilde özetlenebilecek genel hareket 
tarzının bariz izlerini de taşımaktadır : Nazarî ola
rak doğru görülen kararları, ülke şartlarını gözetmeden 
(Maalesef böyle) acele ile uygulamaya koyma eğilim 
ve alışkanlığı, çeşitli misalleriyle hepimizin ve bütün 
vatandaşlarımızın şahit olduğu, yaşantımızda ağır,' hat
ta tahammül sınırlarını aşan sıkıntılarını çektiğimiz 
olayların, şartların altında yatan temel hata, kanımız
ca bu tutumdan kaynaklanmaktadır. 

Ülkemizde sermaye birikimi, teşebbüslerin özkay-
nak, dış kaynak ilişkisini göz önüne almadan uygu
lamaya konulan para - kredi politikası sonucu birçok 
teşebbüsün kaynak yetersizliği dolayısıyla faaliyetle
rini kısma ya da tadil etme zorunda kalmaları, kapa
site kullanma oranlarında gerileme ya da durma, üre
timde düşme, işçi çıkarma olayları, işsizliğin büyüme
si, maliyet enflasyonu, iflaslar... işte bu andan son
ra telafi edici tedbirler, kayırmalar, bazı firmalara 
vergi muafiyeti getirme ya da şirket kurtarma ope
rasyonlarına tevessül... Yani önce, önütıü ardına iyi 
düşünmeden, ülke şartlarını gözetmeden acele ka
rarlar, sonra hatayı düzeltme, bu arada ortaya çıkan 
sıkıntıları halka yüklemek... ülkedeki üretim düze
yini düşünmeden, üretimi artırmak için gerekli ted
birleri almadan ihracatı artırmak amacıyla hesapsız 
teşvik tedbirleri, arkasından bazı zarurî ihtiyaç mad
delerinde iç talebm karşılanamaması sonucu arz ve 
talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan büyük fiyat 
artışları, daha sonra talebi dengeye kavuşturmak 
için ithalat... Zor kazanılan dövizin kolayca ve çoğu 
kez gereksiz olarak elden çıkartılması... Mevzuat de
ğişikliklerinde de bu aceleciliğin örneklerini yaşıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, işte bu kanun tasarısı ile hü
kümet, genel tutum ve davranışının çok bariz yeni 
bir örneğini vermektedir. Bunları, yine ülke şartları 
ve gerçekler gözetilmeden, nazarî bazı prensiplerin uy
gulanması uğruna hatalı bir davranış olarak görüyo
ruz. 
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Halihazır haritaların ve imar planlarının tasdik 
yetkisinin mahallî idarelere bırakılması hadisesi, ki 
acaba mahallî idareler bunu gerçekleştirebilecek tek
nik: imkânlara sahip imi? İşin bu yönü hiç araştırıl
madan ya da, önemi ve sonuçları üzerinde bilinçli 
olarak biç düşünülmeden, çok basit gibi görünen ve 
üzerinde durulmayan harita yapılması, ashnda büyük 
bilgi, tecrübe ve hassasiyet ister. Bunu pek .çok üye
miz yakınen bilmektedir. 

Harita, yalnız imar planlarının değil, birçok alt
yapı projesinin hazırlanabilmesi için gereklidir, onla
ra mesnet teşkil eder. Harita alımında yapılacak bir 
hata bütün bu projeleri etkiler. Kadastro ile uyum 
sağlanamaması, hataya düşülmesi büyük hukukî ihti
laflara neden olur. 

Harita almak, sadece nivelman yapmak, takeo-
metrik ölçümlerde bulunmak demek değildir; ülke ni
rengi şebekesiyle irtibat tesis etmek, hassas baz ölçü
mü yapmak, çok küçük hatalarla poligon kapatmak, 
hataları dengelemek gibi büyük hassasiyet, bilgi, dik
kat ve tecrübe isteyen yönleri vardır. 

Bugün, bırakınız belediyeleri, valilikleri, önemli tek
nik kadroları olan büyük yatırımcı kamu kuruluş
ları dahi harita, yapımında iddialı değillerdir. Bu ko
nuda tecrübeli kuruluşların yardımını isterler. 

Hal böyleyken, hiçbir teknik bilgi ve becerisi ol
mayan bir makama tasdik yetkisi ve mührünü ver
mek, o makamı bilerek büyük bir sorumluluk altına 
atmak olur. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Diğer taraftan, son yıllarda yapılan bir tespite gö
re, 1 702 belediyeden 860 belediyede fen elemanı mev
cut değildir. 832 belediyede sadece 1 fen elemanı var
dır. Şimdi burada fen elemanı defken, bu kavram içi
ne mühendis, mimar, tekniker, fen memuru ve tek-

"- nisyeni de dahil ediyoruz. Yani, 860 belediyede bıra
kınız mühendisi ya da mimarı, fen memurunun da 
altında teknisyen seviyesinde dahi fen elemanı mevcut 
değildir, 

Bu bilgiler ve gerekçeler muvacehesinde, bu be
lediyelere harita ve imar planı tasdik yetkisi nasıl ve
rilebilir? Kaldıki, kadrosunda mimar ve mühendis bu
lunduran her belediye de plan tasdik edemez, imar 
planı sosyal, ekonomik' boyutları olan, ulaşım etüt
leri gibi karmaşık hesaplar gerektiren, çevre koşulla
rını, topografiik ve jeolojik yapıyı, diğer meteorolo-
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jik şartları kavrayan ve yorumlayan, geniş bilgi ve 
tecrübe gerektiren bir konudur. Bu bakımdan, birkaç 
büyük belediye dışındaki belediyelerde layıkıyla imar 
planı yapıp değerlendirecek teknik kadroların varlı
ğından bahsetmek mümkün değildir. Bu şartlar altın
da belediye ve valiliklere bu nitelikte bir yetki veril
mesi, konunun Önemsenmemesi ve gerçeklerin gör
mezlikten gelinmesi anlamına gelir ki, kısa sürede 
çok önemli sorunlarla karşılaşılması bahis konusu ola
bilir. Bu nedenlerle, yıllarca, sarf edilen büyük emek
ler sonucu bakanlık bünyesinde oluşturulabilmiş tecrü
beli ve yetenekli teknik kadronun dağılmasına neden 
olacak rasyonel ve zorunlu olmayan düzenlemelerden 
kaçınılmasının ülke yararına ve gerçekçi bir yaklaşım 
olacağını belirtmeyi bir görev sayıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisin 
tasarıya bu istikamette ve ülke şartlarını göz önüne 
alan en gerçekçi ve geçerli şekli vereceğine olan 
inancımı belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Süleyman Ko-

yuncugil, buyurunuz efendim; süreniz 20 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA SÜLEYMAN KOYUNCU-
GİL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; imar yasa tasarısı hakkında Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzdayım. Bu 
vesileyle grubum adına yüce Meclise saygılar suna
rım. 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz yasa 9.7.1956 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6785 sayılı Yasa
nın yerini alacaktır. Halen- yürürlükte olan yasanın 
11.7.1972 tarihinde bazı maddeleri 1605 sayılı Yasa 
ile değiştirilmiştir. Ülkemizin sosyal, ekonomik ve si
yasal yapısındaki değişimin yasayı günümüzde yeter
siz bırakması yanında, gelecekteki talepleri de karşı
layamayacağı yalın bir gerçektir. 

Barınma ihtiyacının yanında nüfus artışımız ve 
çağdaş gelişme, barınma talebini nitel ve nicel yön
den artırmıştır. 

Kırsal kesimdeki altyapı eksiklikleri, yanlış eko
nomik politikalar köyden şehre göçü hızlandırmıştır. 
Bu kontrol edilmeyen çarpık gelişme sürekli palya-
tif önlemlerle ötelenmiş, özellikle büyük şehirlerimiz
de altyapı ve temel ihtiyaçları karşılanmaktan yoksun, 
suyu, elektriği, tuvaleti, hatta mutfağı olmayan, bir 
odada beş • on kişinin çile doldurduğu gecekondu yı
ğınları oluşturmuştur. 

Sayın üyeler, imar yasaları, ülkelerin imar politi
ka ve uygulamalarını belirleyen esasları geniş pers-
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pektiflerde ele alır, getirdiği kurallarla öncelikle kamu 
arazisinin, kıyıların korunmasını, tarihî ve doğal var
lıkların korunarak halkın katılımı ile sağlıklı şehirleş
meyi amaçlarlar. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yılda 160 bin ci
varında ruhsatlı yapı yapılmaktadır. Nüfus artışımız 
ve göçler yılda 200 bin civarında konut açığı mey
dana getirmektedir. Bu açığın 1985 yılındaki birikimi 
1 ,5-2 milyon kadardır. Gelir dağılımındaki çarpık
lık, konut ihtiyacı piramidinin tabanını sürekli büyüt
mektedir. Ruhsatlı yapılar ise genel olarak üst gelir 
gruplarının konut standartlarını sürekli iyiye götüre
cek değiştirmeleri oluşturmaktadır. Bu gelişmeyi, mev
cut konut birim maliyetlerine rağmen, istatistiklerde 
lüks konut nispetinin fazlalığından anlamak mümkün
dür. Giderek işçinin, memurun konut sahibi olması 
hayal olurken, yok olmaya başlayan esnaf ve sanatkâ
rın da ev sahibi olması imkânsızlaşmaktadır. 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz yasada, önem
le yer alması gereken toplu konut alanlarının düzen
lenmesi ve belediyelerin kooperatifleri bu konuda des
tekleme ve yönlendirmesi ile ilgili hiçbir maddeye 
rastlanmamaktadır. Anayasamızın 57 nci maddesi, 
«Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gö
zeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını kar
şılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüs
lerini destekler» demektedir. 2985 sayılı Toplu Konut 
Yasasının finansman ile ilgili olduğu göz önüne alın
dığında, Anayasamızın 57 nci maddesinin uygulanma 
alanı olan imar Kanununda toplu konut alanları dü
zenlenmesine yer verilmemesi yasanm en önemli ek
siğidir. 

Yasanın 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeleri, amaç, kapsam, 
genel esas, istisnalar ve tanımları kapsamaktadır. 

Tasarının 6 nci maddesinde, «Yerleşme planları, 
kapsadıkları alan ve amaçları açısından; 'Bölge Plan
ları' ve 'imar Planları, imar planları ise, 'Nazım İmar 
Planları' ve 'Uygulama imar Planları', olarak hazır
lanır. imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de 
yapılabilir» denmektedir. Burada hangi tür planların 
hangi etaplar halinde yapılacağı açık değildir. Bir yö
re için hazırlanan planın parça parça ele alınması, 
plan bütünlüğünü bozan bir uygulama olacaktır. 

Madde 7'de halihazır harita ve imar planlarının 
yapma ve yaptırması, tasdiki belediyelere ve valilik
lere bırakılmaktadır. Halihazır haritalar, arazilerin do
ğal yapısını, en önemlisi mülkiyet hudutlarını göste
rirler; objektif ve teknik niteliklidirler. Herhangi bir 
yörenin valisinin veya belediye başkanının harita yap

tırması, o yöre için hiçbir özellik getirmez. Kaldıki, 
haritaların belediyece onaylanması, mülkiyet ihtilaf
ları yaratması yanında, istismarı halinde devlet ara
zisine tecavüzlere de neden olabilecektir. Yine aynı 
maddeye göre, imar planları da belediyece yapılacak 
ve onaylanacaktır. 

Sayın üyeler, belediye başkanlarının ve belediye 
meclisi üyelerinin tümünün son derece iyiniyetle ken
di yörelerine hizmet etmek isteyeceklerini varsaya
lım; büyük parasal çıkarların sözkonusu olabileceği 
bu konu, partizan baskılarla bu önemli hizmeti işle
mez hale getirebileceği gibi, özellikle küçük yerleşme
lerde kan davalarına neden olabilecek partizan tutum
lar da yaratacaktır. 

Aynı maddenin (b) fıkrasında, imar planlarıyla be
raber, altyapı projeleri de yasa önerisinde mecbur ^ 
tutulmakta iken, komisyon tarafından altyapı proje
lerinin yapılma zorunluluğu maddeden çıkarılmıştır. 
Altyapı projelerinin mecbur tutulması yararlıdır. 
Çünkü, tek başına imar planlarının hiçbir pratik ya
rarı yoktur. Yaklaşık 1 700 belediyemizin 1 400 ade
dinde teknik eleman yetersizliği vardır, imar planı 
yapma ve yaptırma ile ilgili yetkinin belediyelere dev
ri, yeni sorunları xia beraberinde getirecektir, imar 
planları yapma konusunda çalışan uzmanların büyük 
şehirlerimizde yoğunlaştıkları düşünülürse, bu, 1 400 
belediyenin yetkilisinin büyük şehirlerimize gelip git
melerini engellemeyecektir. 

Yasa gerekçesinde, «Mahallî idareye, bugüne ka
dar yürütülen usullerin dışında yeni bir anlayış ile, 
imar planlarını yapıp yaptırma yetkisi verilmiş, bun
lara sahip çıkmaları, sorumluluğunu bilerek disiplinli 
bir şekilde uygulamalarını sağlamaları amaçlanmış
tır» denmektedir. Bu anlatımla, belediye başkan ve 
meclis üyelerinin, vicdanları ve insafları dışında aldık
ları yetkiye nazaran hiçbir sorumluluk yüklenmedik-' 
leri gibi, yasanın hiçbir maddesinde sorumluluğu be
lirleyen düzenlemelere de rastlanmamıştır. 

8 inci madde ise, planların hazırlanması ve yürür
lüğe konulması ile ilgilidir. Maddenin (b) şıkkında; 
belediyece yapılan veya yaptırılan imar planlarına 1 
ay içinde itiraz edilebileceği ve itirazların belediye mec
lisince 15 gün içinde incelenerek, kesin karara bağla
nacağı belirtilmektedir. Ancak, 15 günlük süre içinde 
haklı bulunan itirazların; planın bir kısmını veya ta
mamını değiştirebileceğini varsaysak, bu yeni düzen
lemenin ne zaman yapılacağı belli değildir. Onaylana
rak hemen yürürlüğe girmesi, bu maddede yöre hal
kına verilmiş gibi gösterilen imar planlarını denetle-
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me hakkı, kullanılması imkânsız ve bu haliyle ger
çekçi değildir. 

9 uncu madde, imar planlarında bakanlığın yet
kisini belirlemektedir. Maddenin başlangıcında, «Ba
kanlık gerekli görülen hallerde, birden fazla beledi
yeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarını ve içe
risinde veya civarında demiryolu veya karayolu ge
çen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya de
nizyolu bağlantıları bulunan yerlerdeki imar ve yer
leşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili be
lediyelere veya diğer idarelere bu yolla bilgi vererek 
ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptır
maya, değiştirmeye ve resen onaylamaya yetkilidir» 
denilmektedir. Bu tanım, hemen hemen bütün yöre
leri kapsadığı gibi, bakanlığın hangi yöreyi gerekli gö
receği belli değildir. Acaba, Anavatan Partisinden ol
mayan belediyelerin planlarını mı resen yapacaklar
dır? Yoksa, bu anlaşılmaz madde, bakanlığın teşkilat 
kanununda bulunan imar planı yapma yetkisini bele
diyelere devretmesine rağmen, varmış gibi göstermek 
için midir? Ayrıca bu madde, planlaması yapılmış yer
lere, bakanlığın istekleri doğrultusundaki değişiklik
lerle plansızlık ve karmaşa getirecektir. 

Sayın üyeler, yasanın 18 inci maddesi arazi ve ar
saların imar planlarına göre düzenlenmesiyle ilgilidir. 
İmar parsellerinin dışında, umumî hizmetler için ayrı
lan ve bedelsiz kamulaştırılacak arsa oranı yüzde 35 
Olarak belirlenmektedir. 6785 sayılı Yasada bu miktar 
yüzde 25 idi. Artırılması, belediye hizmetleri açısın
dan gerçekçidir. Ancak, çok iyi bildiğiniz gibi, bu da 
dolaylı bir vergidir. 

Sayın milletvekilleri, geliniz, bu maddede mülki
yetin yaygınlığını koruyacak tedbirleri alalım, küçük 
mülkiyeti koruyalım, örnek olarak; parsellenmemiş ar
salardan, 150 metrekareye kadar olan arsalardan dü
zenleme payı almayalım. 1 000 metrekareye kadar 
olan arsalardan düzenleme payı yüzde 35 olarak, 1 000 
metrekareden fazla olanlardan düzenleme ortaklık 
payını yüzde 40 olarak alalım. Böylece, belirleyeceği
miz düzenlemeyle asgarî arsayı ve arsa sahibini ko
rumuş olacağız. Baba, ata yadigârı küçük arsası olan
lara bir kolaylık, bir yardım, bir destek getirmiş olu
ruz. 

Tasarının 21 inci maddesinde, «belediyelerce ha
zırlanan imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı 
unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ruhsata tabi de
ğildir» denilmektedir. Bina tasarım ve planlanmasın
da taşıyıcı elemanlar, bina fonksiyonuyla beraber 
düşünülür. Bu madde, böylesine bir yaklaşımla mi
marlık mesleğini inkâr eder niteliktedir. 

Sayın üyeler, tasarının 22 nci maddesinde ise, yapı 
ruhsatiyesi alma mercilerinden sayılan yeminli ser
best mimarlık ve mühendislik bürolarının; 24 üncü 
maddede kuruluş, yetki ve sorumlulukları; 25 inci 
maddedeyse sınıflandırılması yapılmıştır. Sadece ruh
sat verme görevi olan yeminli bürolar, belediyelerin 
imar müdürlüklerine bağlı ruhsat şefliklerinin dışa 
uzantısı olacaklardır. Görevli teknik elemanın, be
lediyede veya yeminli ibüroda ruhsat vermek için 
proje onaylamak için bulunması ne gibi yenilik ve 
yarar getirecektir? Sadece bakanlığa yeni bir denetle
me görevi getirecektir. Ayrıca, Devlet İstatistik Ens
titüsü gibi, merkezî araştırmalar yapılan bir yerin bil
gilenmesini güçleştirecektir; ama denetlenmediğinde, 
vereceğim örnekle karşılaşmak her zaman için müm
kün olacaktır. İsmi bende mahfuz yeminli büro, 
2981 sayılı Yasa uygulaması için 4000 dosya almıştır 
ve vatandaştan 5 - 1 0 000 lira avans almış, ama dos
yalardan hemen hemen hiçbiri için işlem yapmamış
tır, vatandaşı perişan etmiştir. Eğer yeminli bürolar 
kurmak • istiyorsak, geliniz bunları, teknik hizmetin 
gitmediği, ulaşamadığı, hangi mühendisin ne yaptı
ğını dahi bilmeyen Doğu ve Güneydoğu bölgeleri
mize gitmelerini özendirelim, ama komple, gerçek
ten bu bölgelerde teknik hizmeti tam anlamıyla ger
çekleştirebilecek görevi sadece proje onaylayan bi
çimde olmasın. 

£ayın milletvekilleri, 26 ncı madde, kamu kurum 
ve kuruluşlarının devlet güvenlik ve emniyeti ile il
gili olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket ve sa
vunması bakımından gizlilik arz eden yapılara ve 
sanayi tesislerine ruhsat almada ayrıcalık geirmekte-
dir. Silahlı kuvvetlerin ve kamu kurum ve kuruluş
larının yapacağı tesislere ruhsat almada kolaylık ge
tirme doğaldır. Ancak sanayi tesislerine ayrıcalık 
tanıma, Anayasamızın 10 uncu maddesine göre, 
Özellikle yeterli teknik elemanın bulunmadığı illerde 
sadece o ilin valisinin vereceği kararla sanayi amaçlı 
inşaatlara, avam proje ile izin verilmesi sakıncalı
dır. Bu sanayi tesislerinin içinde insan sağlığını ilgi
lendiren ve zararlı olabilecek atık maddeler çıkaran 
tesisler olabilir ve gelişigüzel verilen bu izinler, ge
cekondu sanayi bölgelerinin oluşmasına neden ola
bilir. 

27 nci madde, yine amacı pek açık olmayan bir 
maddedir. Bu madde ile bodrum kat hariç, 1000 met
rekare inşaat alanını; ki bu bodrumla beraber 1 500 
metrekare eder ve 2 kat yüksekliğinde binalara ruh
satsız inşaat yapma imkânı veriliyor. Eğer hizmetin 
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Hızlandırılması amaçlanıyorsa, bu yolla zaman kaza
nılmayacaktır. Çünkü, yapı sahibinin müracaatı ile 
Karç ve vergileri belirleyebilmek için projeye ihtiyaç 
vardır. Proje olmadan vergi ve harçların tespiti müm
kün değildi, Belediyelere ve yeminli buralara pro
jeleri verilmeyen 1000 metrekare inşaat alanlı yapı
lar kimlere yararlı olmak içindir; bunu düşünüyoruz. 

Yasanın 47 nci maddesinin (g) şıkkında, Boğaziçi 
öngörünüm bölgesinde 5000 metrekareden az olma
yan parseller için hükümet, buralara inşaat yaptıra
cak kişilerin formalitelerle uğraşarak rahatsız olma
larını önlemek için bu kolaylığı getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Koyuncugil, 3 dakikanız var 
efendjm. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Devamla) — 
Peki efendim, teşekkür ederim. 

Çünkü bu seçkin kişilere İstanbul Boğazının 
denize nazır kısmında şatolar yapma imkânı veriyo
ruz ve bu arsaları onlara satıyoruz. Bazı şehir ve ka
sabalarımızı göz önüne alısak, buralarda binaların 
tamamına yakını 2 katlı olduğundan, bütünüyle bu 
yöreler ruhsatsız yapılaşacaktır. Hiç bir yararı ol
mayacak olan bu madde hukukun genelliğine aykı
rıdır. İnşaatlar için verilen ruhsat yasal bir gerekse, 
bu herkes ve her yer için uygulanmalıdır. 

Değerli üyeler, 32 nci madde, umumî hizmete ay
rılan yerlerde muvakkat yapılarla ilgilidir. Bu madde 
bir hatır maddesidir. Çünkü, belediye meclisi karar 
vermezse geçici inşaat yapılamaz, özellikle turistik 
yerleşmelerde, sahil şeridinde mantar gibi türeyen 
bu türden yapılar metruk görüntüleri ile imarlı geliş
me alanları içinde çirkin bir görüntü oluşturacak
lardır. Yasanın bu maddesine göre, 10 yılı doldur
mamış geçici yapıların yıktırılmasında, bina belediye
nin de kamulaştırma bedeline dahil edilmesi, eko
nomik ömürlerini tamamlamamış bu binalar açısın
dan tüketici bir tutum olacaktır. Bu nedenle, mad
denin tamamı kendi içinde çelişmektedir. 

kısmını yönetmeliklere bırakmaktadır. Hükümet bu 
yolla, Meclisin yasama iradesini sınırlamaktadır. 

Madde 46, 47, 48 de, 2960 sayılı Boğaziçi Kanu
nunda yapılan değişikliklerle ilgilidir. Yeni düzenle
me Boğaziçi Yasasını delmektedir. Boğaziçi Yasası 
millîdir ve kamu yararını önde tutan, 3 yanı deniz-
teıüe çevrili, büyülk tarihî mirasa sahip ülkemizde, di
ğer yörelerde doğal güzelliği ve tarihî mirası koru
maya örnek olacak özelliklere sahiptir. 

Yasanın değiştirilen maddeleri, kamu yararını kişi 
yararına çevirmesi yanında, İstanbul Boğazının do
ğal yapısını da bozacaktır. Düzenleme, Anayasamı
zın 43 üncü ve 63 üncü maddelerine aykırıdır. 46 
nci maddede, Boğaziçi Yasasının 6 nci maddesindeki 
kurullar kaldırılmaktadır. 47 nci maddede ise, 2960 
sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (f) ve (g) şıkkı de
ğiştirilmektedir. 

2960 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin (f) şık
kında, «Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve 
yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişiklikleri 
yapılamaz» denilmektedir. Önerilen değişiklik, «Nü
fus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydıyla 
plan değişikliği yapılabilir» şeklindedir. Bu değişiklik, 
2960 sayılı Yasayı, amaç maddesiyle çelişir hale ge
tirmiştir. 

Boğaziçi Yasasının değiştirilmek istenen 3 üncü 
maddesinin (g) şıkkında ise, konut inşaatının ve tev
hit işlemlerinin yapılmadığı Boğaziçi sahil şeridine 
ve Öngörünüm bölgesine konut yapılabilecektir. 

Yine 47 nci maddede, 2960 sayılı Yasanın 4 üncü 
maddesi, orman alanlarının kamulaştırılarak korun
masını emrederken, tasarıda orman, koru ve yeşil 
alanlarda inşaat yapmaya imkân verir hale getiril
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Koyuncugil, süreniz doldu 
efendim, lütfen toparlayınız. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Yasada yapılmak istenen değişikliklerle, Boğaz
içi Yasası, amacıyla çelişir hale getirilmektedir. İs
tanbul Boğazının doğal dokusu, yapılacak tevhitlerle 
ve orman alanlarında yapılacak binalarla, yapı yo
ğunluğunda meydana gelecek değişikliklerle bozula
caktır. 

Yeni düzenleme, verdiği yetkiyle Boğaziçini İstan
bul Belediyesinin keyfine ve insafına bırakılmış bir 
hale getirecektir. 2960 sayılı Yasanın kurulları ve 
hiyerarşisi ortadan kaldırılmakta, yoğunluk artırıl
makta ve bütün bu tahribat, Boğaziçini yâbancıla-

44 üncü madde, düzenlenecek yönetmeliklerle il
gilidir. Madde, 10 adet yönetmelik düzenlenmesini 
getirmektedir. Şehir ve bina planlan üretimi ile ilgili 
uzmanlık alanlarında gelişmeler bu maddede sözü 
edilen yönetmeliklerde birer birer ele alınarak ya
sal düzenlemeyi gerektirmektedir. Sayın hükümet, 
diğer yasalar, uzmanlık alanlarında gelişmeler bu 
maddede sözü edilen yönetmeliklerde birer birer ele 
alınarak yasal düzenlemeyi gerektirmektedir. 

Sayın hükümet, diğer yasalarda olduğu gibi, bu 
Önemli yasada acelecilikle yasanın çok önemli bir 
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ra satmak için yapılmaktadır. Yoğunluk artışları, 
10-15 yıl sonra İstanbul Boğazını, bugünkü Haliç, 
İzmit Körfezi, Moda ve Fenerbahçedeki kirliliğe dö
nüştürecektir. 

Boğaziçi Yasasının değiştirilmek istenen madde
leri, kabul edildiğinde, yakın bir gelecekte halkımız 
Boğaziçini gezemeyecek, göremeyecektir. Buralarda 
prenslef, şeyhler, çok uluslu şirketlerin sahiplerinin 
malikânelerinin yüksek duvarlarıyla karşılaşacaklar
dır. Belki de bu yapıların kapılarını bekleyen koru
ma polisleriyle halkımız acı acı birbirlerine baka
caklardır. (HP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O 
kadar da değil, bu sizinkisi roman oldu beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen toparlayınız 
konuşmanızı. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Devamla) — 
İmar yasa önerisine, Anayasamıza aykırı maddeleri 
önermesi, kişi yararını kamu yararından öne alması, 
devlet denetimini zayıflatan, belediyeleri keyfî, ka
yırıcı, partizan tasarruflara itici özellikler taşıması 
yanında, geniş bir ruhsatsız yapı yapılmasını bizzat 
teşvik eden ve Anayasamızın 135 inci maddesinde 
tanımlanan bir kuruluş olan Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliğinin katkısını dışlayan özellikleri 
nedeniyle. HP Grubu olarak yasanın bu şekline mu
halif olduğumuzu belirtir, beni dinlemek lütuf ve sab
rınız için, grubum adına yüce Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAlŞIKıAN — Teşekkür ederim 'Sayın Koyuncu-
gil. 

Şahsı adına, Sayın Mehmet Üner, buyurunuz efen
dim. 

Sayın Üner, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET ÜNBR (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; İmar Yasası, ülkemizde düzeni 
sağlamaya yönelik temel yasalardan biridir. Önce, bu 
yasa 'tasarısının amacı ve kapsamı .ne olmalıdır? 

Yürüırlülkıte bulunan ve bu yasa tasarısıyla değişti
rilmek istenilen yasanın amaç ve kapsamına değin
memiz gerekecektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (llstanbul) — Sa
yın Başkan, arkadaşlarımız çok hızlı okuyorlar, gü
zel konuşmalarından istifade edemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaman sınırlı, arkadaşla
rımız da onun için hızlı okuyorlar; yefciştıirebimek 
için hızıü okuyorlar. 

MEHMET ÖNER (Devamla) — Daha çok şey 
söyleyebiflmek için Sayın Brgüder. 
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6785 sayılı Yasa, fiziksel mekânı düz&nlemede ye
tersiz kalmıştır. Buradan hareketle «İmar Yasası, Fi
ziksel mekânı düzenlemek için tek başına yeterli bir 
yasadır» tezine dayalı olarak öne sürülebilir. Bu ye
tersizliği gidermek amacıyla yasa tasarısı daha geniş 
bir çerçeveye oturtulmak istenmiştir. 

Görüşülmesine başladığımız yasa tasarısının 1 
inci maddesinde, yerleşme yerlerinin planlı ve çev
re şartlarına, fen ve sağlık kurullarına uyulması sağ
lanacaktır. Bu amaç, şu andaki yürürlükte olan ya
sanın amacından farklıdır. 

2 nci madde ise, 1 inci maddenin kapsamını 
bir anlamda daraltmıştır. Şöyle ki, 1 inci madde ge
niş anlamda tüm yerleşme yerlerini kapsam içine 
almayı amaçlarken, 2 nci maddede, sadece belediye 
ve mücavir alan sınırları ile daraltılmaktadır. 

İstisnalar maddesinde, 2960 sayılı Yasa yer al
maktadır. Bilahara yasanın son bölümüne belli 
amaçlarla bu yasa ile ilgili hükümler getirilmiştir ve 
böylece istisna olmaktan belli ölçülerde çıkarılmıştır. 

Yasa tasarısının 7 nci maddesinde, nüfusu 10 bini 
aşan yerleşme alanlarının imar planlarının ve altya
pı projelerinin yaptırılmaları mecburiyeti getirilmek
tedir. 10 binden aşağı olan yerlerde bu mecburiyet 
yoktur. Yurdumuzda yaklaşık 1 700 belediye mev
cuttur; bunların hemen hemen yüzde 90'ında imar 
planı vardır, bunların kullanılıp kullanılmayacağı 
hakkında herhangi bir hüküm mevcut değildir. Bu
na göre, bu belediyeler planlarını uygulayıp uygu
lamamakta serbesttir. Bu belediyeler planlarını iptal
le karşı karşıya bırakmaktadır. Nüfus sınırlamasının 
5 bin olarak değiştirilmesinin, bu nedenle yerinde ola
cağı kanaatindeyim. 

Yine aynı 8 inci maddeyle halihazır haritalar 
için «Uygulama imar planları ilgili belediyelerce ya
pılır veya yaptırılır» hükmü getirilmektedir. Şimdiye 
kadar merkezde yapılan bu hizmetler mahallî idare
lere veriliyorda. Bu ilk bakışta doğru görülebilir; 
ancak bilindiği üzere, yaklaşık 1 700 belediyeden 
1 400 adedi, değil bu planları yapmak, yaptırılmış 
olan planlan bile uygulayacak nitelikte teknik eleman 
olarak tanımlanabilecek teknik altyapıya sahip de
ğillerdir. Yasada bu konudaki boşluğu doldurabile
cek en ufak bir girişim görülmemektedir. Verilen yet
kiyi idarî tedbirlerle ve teknik altyapı ile donatmak 
gerekirdi. Bu yetki devri düşünülürken, bizde 1 700 
belediye düşünülmeyip, sadece birkaç büyük şehir 
belediyesinin düşünüldüğü izlenimi uyanmaktadır. 
Teknik altyapıdan yoksun olan 1 400 belediyeye de 
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yetki verilmekte, bunun getireceği sorunların çözümü 
düşünülmemektedir. 

Gerekçede bürokrasiden şikâyet edilmekte, bu 
yasa ile bunun azaltılacağından bahsedilmektedir. Bu 
mudur bürokrasiyi azaltmak? 

Nüfus yoğunluğu ile ilgili sınırlamalar esas alı
nırken, belediyenin teknik kadro şemaları, nüfus 
yerleşim özellikleri, turizm, sanayi, tarım gibi ay
rıntıları bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle be
lirlenecek koşulları sağlayan belediyelere yetki devri 
yapılması daha sağlıklı olabilirdi kanaatindeyim. 

Belediyeler ve mücavir alan sınırları dışında ka
lan alanlarda uygulama imar planları konusunda 
yetki devri ise, valiliklerce mahallî idarelere uygula
nacak aynı sistemle yapılabilirdi. 

Sayın milletvekilleri, yine 8 inci maddede «Dev
let planlama Teşkilatı gerekli görüldüğü hallerde 
hazırlanacak bölge planlarını yapar veya yaptırır» 
denilmektedir Hangi hallerde gerekli görecektir; 
bunu anlamak mümkün değildir DPT bu yetkisini 
nasıl kullanacaktır? Mahallî idareler sosyo-ekonomik 
gelişme eğilimlerini, yerleşme ve gelişme potansiyel
lerini, sektörel hedeflerini, faaliyetlerin ve altyapıla
rın dağılımlarını belirleyerek bölge planlarına katı-
lacaklarsa (tabiî varsa buna katılacaklar), bu aşa
mada DPT'den görüş alacaklar mı? Almayacaklarsa 
bu bütünlük nasıl sağlanacak; bunu anlamak müm
kün değil. Bölge planlarını belli bir programla, ülke 
bütünlüğünü kapsayacak ve sürekli yenilenecek bi
çimde DPT'nin yapmasının daha doğru olacağı ka
naatindeyim. 

10 uncu maddede, kamuya ayrılan yerlerin ilgili 
kamu kuruluşlarınca süresi içerisinde kamulaştırıl
ması zorunluluğu getirilmektedir» Kamulaştırılmadı-
ğı takdirde nasıl bir işlem yapılacağı belirtilmemekte
dir. Yine bu madde ile ilgili olarak, imar programı 
Hazırlayan belediyelerin bunları tatbik edecek tek
nik kadrolarının ve yine tatbiki için gerekli tahsisa
tın bu programda gösterilmesinin gerekli olduğu 
kanaatindeyim. 

Tasarının 13 üncü maddesinde, umumî hizmetlere 
ayrılan yerlerdeki arsaların 5 yıllık imar programına 
girmesi ile birtakım kısıtlılıklar getirilmektedir. Bu 
durum 6785 sayılı Kanunda da aynen böyleydi. En 
çok dikkati çeken noktası da şurasıdır, aynen ak
tarıyorum: «Ancak, parsel sahibi imar planlarının 
tasdik tarihinden itibaren 5 yıl sonra müracaat ettiğin
de, imar planlarında meydana gelen değişikliklerden 
ve civarın özelliklerinden dolayı okul, cami ve oto 
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park sahası ye benzeri umumî hizmetlere ayrılan 
alanlarda, ilgili kamu kuruluşlarınca yapımından vaz
geçildiğine dair görüş alındığı takdirde, imar planı 
ve mevzuatına uygun inşaat yaptırılabilir.» Eğer imar 
planında değişiklik yapılmış ise, zaten umumî hiz
metlere ayrılma özelliği kalkmış demektir. Değişiklik 
yapılmamış ve aynen muhafaza ediliyor ise (ki, al
tını çizerek belirtiyorum, burada buna açıklık geti
rilmemektedir.) parsel sahibinin mülkiyeti üzerinde
dir; ancak onun üzeninde, herhangi'bir (tasarruf yapa
mamaktadır. Yıllarca bekleyen arsa sahipleri yine 
beklemeye devam edecektir. Buraya kesin hüküm ko* 
nulmalıdır. 5 yıllık imar programına alınan yerin de 
kesinlikle kamulaştırılması sağlanmalıdır. Böylece de 
parsel sahibinin mağduriyetini önlemiş oluruz, 

Tasarının 27 nci maddesi ruhsata tabi olmayan 
yapılar ve uyacakları esasları belirlemektedir, 

«Ruhsata tabi olmama» tabiri, tamamen politik 
bir amaçla kullanılmaktadır; madde iyice incelendi
ğinde görülecektir. İnşaatı yapacak olan şahıs ve 
fennî mesul her türlü sorumluluğu yerine getirmek
te, harç ve vergilerini ödemekte, yalnızca ruhsat kâ
ğıdını almamakta ve projelerini tasdik için belli bir , 
süre beklememektedir. 

Yapı sahibi inşaata başladığını bir dilekçe ile 
idareye bildiriyor. «Harç ve vergileri yatırmış bulun
duğunu gösterir belgeleri aynı dilekçeye eklemek zo
rundadır» deniliyor; ama bu dilekçeye yapının pro
jesini eklemiyor. Yapının devamı anında yapılan 
bir kontrolde projesine uygun olup olmadığının na
sıl tespit 'edileceğini anllaımaık mümkün değil. Bu
nun düzeltilmesi için yapı sahibinin yapacağı inşaa
tın projesinin de eklenmesi gereklidir. 

28 inci maddede, fennî mesuller ile mesuliyetleri, 
eski tasarıda olduğu gibi yine belirsizliğe terk edil
miş, fennî mesul mühendislerinin fennî mesuliyet 
sınırları kesin olarak çizilmemiştir. 

Tatbikat anında sık karşılaştığımız olaylardan bu
rada kısaca bahsetmek istiyorum. 

Yapı sahibi yeterli emniyet tedbirini almamış
tır; bundan dolayı bir cereyana kapılan işçinin, kireç 
çukuruna düşen bir çalışmanın dikkatsizlik sonucu 
meydana gelen iş kazasından şimdiye kadar müteah
hitle birlikte sorumlu tutulan fennî mesullerin bu 
durumunu bu yasa ile de devam ettirmekteyiz. Ku
surlu olan yapı sahibinin, tedbiri almayan yapı sa
hibinin bu cezaya ortak edilmesi asla doğru değil
dir. Bunun düzeltilebilmesi için M üncü maddeye 
bir fıkra ekleyip, fennî mesuliyet sınırlarını çizen bir 
yönetmelik hazırlanmalıdır. 
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Yine aynı maddedeki, müteahhit sicillerinin tu
tulması yerinde ve olumludur. 

29 uncu maddedeki yapıya başlama süresinin 2 
yıla çıkarılmasını olumlu buluyorum. Ancak, deva
mında bir belirsizlik vardır. Buraya en geç 2 yıl içe
risinde şu basmanı yapma mecburiyeti getirilmelidir. 
Su basmanı kontrolünü en geç ikinci yılın sonunda 
yaptıran, su basmanı üstünün ruhsatını almaya hak 
kazanmalıdır. 

44 üncü maddede belirlenen yönetmelikler 6 ay 
içerisinde çıkarılacaktır. Bu sürenin kısaltılması ve 
kanunun da daha kısa zamanda yürürlüğe girmesi 
sağlanmalıdır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sevda Tepesinden 
bahset. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Evet, şu anda 
oraya geliyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 6 ncı bölümünde 
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile ilgili hükümler yer 
almaktadır. Bu hükümlerle Meclis iradesine ipotek 
konuluyor izlenimi verilebilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Sayın Ayhan Fırat, buyurunuz efendim. Sayın 

Fırat, süreniz 10 dakikadır efendim. 
AYHAN FİRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; halen yürürlükte bulunan 
tmar Kanunu, 1956 yılında yayınlanmış ve 1957 yı
lında, malumunuz olduğu üzere, meriyete girmiş
tir. 

Ülkemizde görülen hızlı kentleşme ve şehir mer
kezilerine nüfus akımı sonucu, 1966 tarih ve 775 sa
yılı Gecekondu Kanunu, bilahara tmar Kanununu 
değiştiren 1972 senesindenki 1605 sayılı Kanun gün
deme alınmıştır. Ne var ki, gerek 1605 sayılı Kanun 
ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanunu çarpık kent
leşmeyi, sağlıksız yapılaşmayı önleyememiş; imar 
kargaşası, imar affını getirecek boyutlara ulaşmış, 
sonuçta hepimizin bildiği gibi, halk arasında her ikisi 
de, «frnar affı» diye bilmen 2805 ve 2981 sayılı ka
nunlarla, yıların 'birikimi olan İcaçak yapılaşmaya 
meşruiyet kazandırılmak istenmiştir. 30 yıldan bu ya
na imar mevzuatında meydana gelmiş olan boşluk
ları dolduracak yeni imar yasası ise, şüphesiz hepi
mizin en samimi dileğidir. Ancak, yüce Meclisin gün
deminde bulunan imar kanun tasarısını bu beklenti 
ve ümit içinde incelediğimizde, tasarının ana hatları 
şu 3 noktada toplanır : 

1. Planlamada merkezî otoritenin sorumluluğu 
bölgelere devredilmektedir. Ancak, makro düzeyde 
Devlet Planlama Teşkilatı işin içerisine girmektedir. 

2. Yapı ruhşatiyesiyîe ilgili işlemleri yeniden dü
zenlemenin ötesinde, bir de Vuhsat muafiyeti getiril
mektedir. 

3. Yeminli özel teknik bürolar, daha etkin ola
rak hizmet alanına sokulmaktadır. 

Bu konularda bir inceleme yapacak olursak; imar 
planlamasıyla ilgili görüşlerimiz, şunlardır : Ülke
mizdeki büyük şehirlerde imar planları o derece sağ
lıksız yapılmıştır ki, önceleri 2, 3\ katlı olan yerler 
bilahare 4, 5 kat, bilahare de 8, 10 katlı binalarla 
dolmuştur. 

Ticarî amaçla imar planında yapılan bütün de
ğişiklikler, şehirleri ciddî bir altyapı sorunuyla kar
şı karşıya bırakmıştır. 30 yılda şehirleri böyle de
ğiştirilmiş dünyada başka bir ülke bulmak mümkün 
değildir. Bu örnek, merkezî yönetimin, denetimde ol
masına rağmen, imar planlarını ne derece sık sık de
ğiştirdiğini açıklayan bir misaldir. Bu kanun tasarı
sıyla planlama yetkisi yerel yönetimlere devredildi
ğinde doğacak sakıncaların burada sayılamayacak 

Hepimizin bildiği gibi, güzel yurdumuzun incisi 
olan tstanbul Boğazında bir Sevda Tepesi vardır. 
Burası Bofcazın en görkemli yerlerinden birisidir. 
Tepe, maliklerinden, birer birer, Arap dostlarımız-
ca satın alınmıştır. Basına yansıdığı üzere, alışveriş
te belediye başkanı da yardımcı olmuştur. 2960 sayılı 
Yasa, burada inşaat yapımına izin vermemektedir. 
Tepe alıcılarına burada inşaat yapılamayacağı söylen
miş midir? Söylenmişse, bu kimseler niçin almışlardır? 
Eğer alıcılara yasanın mutlaka değiştirileceği vaadi ya
pılmışsa, bu vahim bir skandal olur. Eğer mevcut kısıt-
laımanm ortadan kaldırılacağı vaadi yapılmışsa, oranın 
ilk maliklerinin menfaatlarının korunmadığı ortaya 
çıkar. Fiyatlar, imarlı arsa ile imarsız arsa arasında 
büyük fark yaratır. 

Konuyu kısaca özetleyecek olursam, böyle bir te-. 
mel yasa, belediyelerin güçlendirilmesi gerekli ilke
sini ne özünde ne de metinde göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üner bir dakikanız var, to
parlayınız efendim. 

M'BHMET ÜNER (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Belediyeleri eskiye oranla daha güçlü bir vesa
yet mekanizması altına almış bulunmaktadır; Mev
cut yasanm revizyonu niteliğindedir. 

Yasayı bu şekliyle yetersiz bulduğumu arz eder, 
hepinize şahsım adına saygılar sunarım. (HP sırala
rından alkışlar) 
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kadar çok olacağı kanısındayız. Bizim görüşümüz I 
odur ki, ya planlama yetkisi yerel yönetime devre-
dilmemöli ya da yeterli bir denetim mekanizması 
muhakkak kurulmalıdır. 

Yapı ruhsatiyesine gelince : Kanun tasarısının ge
tirdiği köklü değişikliklerden biri de, «Yapı ve yapı 
ruhsatıyla ilgili esaslar» bölümünde yer almaktadır. 
'Bodrum kat hariç, 1 000 metrekareyi geçmeyen 2 
katlı binalarda yapı ruhsatının alınması mecburiyeti 
kaldırılıyor. Bu tanım, sosyal konut niteliğindeki bi
nalardan ziyade -çünkü sosyali konutlar ucuz olması 
için en az dört beş katlı yapılır- özellikle sahil şeri
dinde veya kentin en mutena semtinde yapılan villa 
tipi binaları akla getirmektedir. Bu bakımdan, geti
rilen ruhsat muafiyetinin hangi amaca hizmet edece
ğinden büyük kuşkumuz vardır. 

'Kanun tasarısının aynı maddesinde «Ruhsatsız ya
pılacak bu tür binaların mevzuata uygun yapılmasını 
sağlamak amacıyla bu yapılar mevzuata aykırı ya
pıldığı takdirde il idare kurulu veya belediye encü
meni tarafından, mevzuata aykırı kısımları yıktırılır» 
denmektedir. Aynı hüküm, yürürlükte bulunan 6785 
sayılı imar Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerinde 
de yer almıştır; ama bu maddeler işletilmemiş ve 
1957 yılından bu yana yüzbinlerce kaçak yapı yapı
laşmıştır. Bir başka deyişle, yeni kanun tasarısında 
6785 sayılı Kanundaki hatanın aynen tekrarlandığını 
söyleyebiliriz. Bu söylediğimize misal olmak üzere, 
2805 sayılı ilk İmar Affı Kanunu yürürlüğe girme
den önce, sadece Ankara Belediyesinin arşivlerinde 
80 bin kadar kaçak yapjya ait bilgi vardı. 

Bu konuda değinmek istediğimiz düğer bir önem
li husus da, kanun tasarısının ceza hükümleriyle il
gilidir. Bu maddede yer alan ve miktarı milyonlarla 1 
ifade edilen para cezasının da kaçak yapılaşmayı ön
leyebileceğini sanmıyoruz. Çünkü, yine yürürlükte 
olan İmar Kanununda bundan daha ağır cezaî mü
eyyide öngörülmüştür; 6785 sayılı Kanundaki 19 ve 
20 nci maddelerde aynen, «'Ruhsatiye ve eklerine ay
kırı yapı sahiplerinden belediyece re'sen taktir edi-
lecek maliyet bedeli kadar para cezası alınır» dediği 
halde, meri olan kanun, kaçak binayı yıktığı gibi, 
sahibinden de ayrıca binanın maliyeti kadar para 
cezasının alınmasını hükme bağlamıştır; ancak ka
çak yapılaşma yine de önlenememiştir. 

İşte biz, bu nedenlerle ve geçmişteki uygulamaya 
dayanarak diyoruz ki, ülkemizin tüm sahil şeritleri, 
ruhsat alma külfeti kalktığı için, 2 katlı villaların 
İstilasına uğrayacaktır ye bu istila eskiye oranla çok | 
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daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir. Ayrıca, ülke
mizdeki tarım arazisi de, hiçbir kayıt gözetitaekisizin, 
bu şekilde yapılaşmaya tâbi olabilecektir. 

Yürürlükte bulunan İmar Kanununun bünyesin
deki aşırı bürokratik engelleri kaldıralım derken, imar 
mevzuatını tamamen larj duruma getirebilecek ha
talara düşmekteyiz. Endişemiz, ifrat ve tefritle karşı 
karşıya olduğumuz noktasındadır. 

Yeminli bürolar hakkında da birkaç şey söyle
mek istiyorum. Bu kanun tasarısı, her nedense imar 
mevzuatında beliren aksaklıkları gidereceği yerde 
bazı noktalarda bu aksaklıkları giderek artıracak hü
kümler ihtiva etmektedir. «İmar affı» diye bilinen 
2981 sayılı Kanunla imar hukukuna getirilen yemin-
li bürolar müessesesinin, 'bekleneni vermediğini he
pimiz biliyoruz. Hemen 'ifade etmeliyim ki, 'biz, mes
lek adamlarına güvenmek ve onlara hizmet olanak
larını tanımak gerektiğine 'büyük oranda inanıyoruz. 
Ancak, yeminli büroların başarısız örnekleri önümüz
de dururken, yöntemleri iyi belirlemeden aynı bü
roları çok daha etkin hizmet alanına sokmanın bü
yük sakıncalar doğuracağına da inanıyoruz. 

Tasarının, «Yeminli serbest ımimarlik ve mühen
dislik bürolarının kuruluşu, yetki alanları ve sorum
lulukları» başlığını taşıyan maddesini incelediğimizde, 
bu müesseseyi disipline edecek kesin kriterler yerine, 
«Yeminli bürolar, ilgili idareler ve bakanlığın dene
timine tabidir» denilmekle yeitinitaiştir. Eğer bu de
netim, bakanlığın illerdeki teşkilatı veya yerel yöne
timler kanalıyla yapılacaksa, valilik ve belediyelerin 
idarî ve teknik kadroları yeterli ve güçlü duruma 
getirilmelidir. 

Kendisinin verdiği ruhsatiye şartlarına göre inşaa
tın yapılıp yapılmadığını takip edemeyen belediyeler, 
yeminli büroların verecekleri binlerce ruhsatı ve in
şaatı nasıl takip edeceklerdir? Çarpık kentleşme ve 
sağlıksız yapılaşmanın belediyelerin etkin denetim 
yapamadıklarından kaynaklandığını hepimiz biliyö-' 
ruz. Aynı yerel yönetimlerden daha ağır bir görevi 
beklemekle, sanırım kendimizi yanıltmaktan öteye 
gidemeyiz. Tasarıyla denetim müessesesi getirilmeli, 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, hiç değilse kontrol 
örlgiitünün kurulması esas alınmalıydı. 

Sonuç dlarak, İmar Kanunundaki aksaklıklar, bu
gün için olduğu kadar, gelecek kuşaklar yönünden de 
büyük sakıncalar doğurmakta ve bu sakıncaların ta
miri yeni şehirler kurmaktan daha da pahalı olmak
tadır. Elimizdeki tasarı, (gelişmekte olan ülkemizin 
imar sorunlarına çözüm 'getirecek, toplumumuzun 
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sosyoekonomik bünyesine uygun ve kısa dönem son
ra tekrar imar affını gerektirmeyecek radikal hü
kümlerden ziyade, bera'berin'de sorunlar getiren, de
netimden uzak tutulan, lüks değişiklikler getiren bir 
yasa şeklindedir. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu bakımdan, 

ülkemiz gerçekleri göz önüne alınarak daha reel 'bit* 
anlayışla tasarının yeniden gözden geçMtaıesini zo
runlu ve bunda büyük yarar olduğu kanısındayız. 

Bu şekliyle, tasarının ülke gerçeklerine cevap ve: 
remeyeceği kanaatiyle, hepinize en derin saygılarımı 
sunarım, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Say(n Fırat. 
Komisyon 'Başkanı Sayın İbrahim özdemir; bu

yurunuz efendim. ı(ANAP 'sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMttR '(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
çok değerli milletvekilleri; İmar Kanunu Tasarısı 
hakkında grupları ve şahısları adına konuşan arka
daşlarımızı diMedik. Ben, hem kanunun genel espri
sini, hem de. arkadaşlarımızın genelde değindikleri 
tenkitleri cevaplaridırrnak üzere huzurlarınıza gelmiş 
Ibulunuyorum. Bu vesile ile hepinize saygılarımı su
narım. 

Sayın milletvekilleri arkadaşlarımızdan bir kısmı, 
konunun aceleye getirilerek hazırlandığından bahset
tiler. İmar Kanunu Tasarısı aşağı yukarı 1 yılı askın 
bir zamandır üzerinde titMikle durularak; konu ile 
ilgili 'bütün üniversitelerin, kişi ve kuruluşların, hatta 
Türkiye genelinde bu işin ağırlığını taşıyan beledi
yelerin, beleld'iye başkanlarının ve valilerin önerileri 
de dikkate alınarak, belli bir felsefe ve anlayış içe
risinde hazırlanmış ve huzurlarınıza öyle gelmiş bir 
kanundur. Arkadaşlarımız, tabiî her getirilen tasa
rıyı, acelecilikle hazırlanmış olarak telakki ettikleri 
için, her seferiride aynı tenkidi yapıyorlar; buna da 
şaşmadık. 

Sayın milletvekilleri, mevcut 6785 ve değişik 1605 
sayılı halen yürürlükte olan İmar Kanunu, belli bir 
süre, 1957'den itibaren hesap edersek, 2'8 yıl ülkemi
ze ve vatandaşlarımıza hizmet etmiştir. Muhakkakki 
günün şarlarına göre hazırlanmıştır; ama aradan ge
çen bunca yıl içerisinde gelişen ve (değişen ihtiyaçlar 
göz önüne alındığında, kanunun artık ülke ihtiyaç
larına, imar hareketlerine cevap verecek durumdan 
çok uzak hale geldiğini açıkça göstermiştir. Kanu
nun esas ele alınma gerekçesi budur. 
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Arkadaşlarımız, dikkat ettim, tenkitleri hep belli 
konularda dile getirdiler. Bu konuları kısa başlıklar 
halinde toplarsak; halihazır haritaların ve imar plan
larının hazırlanışı, yeminli serbest mimarlık ve mü
hendislik bürolarının ihdası, bazı inşaatlarda bazı 
şartlarla ruhsata tabi olmama ve özellikle de Boğaz
la ilgili hükümler üzerinde görüşlerini belirtip, ten
kitler yaptılar. Biz; 'bütün tenkit ve görüşleri, gayet 
samimi olarak değerli buluyoruz. Bu 'görüşler tabiî 
kendilerine aittir; biz de kendimize ait görüşleri bu 
kanun içerisine meczettik getirdik; takdir yüce he
yetinizindir. 

CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Komisyon söy
lüyor değil mi? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTİRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR ^Devamla) — Evet, kanun komisyonumuz
dan da geçmiş ve hükümetten gelen şeklinde bazı 
'değişikliklerle komisyonumuzda kabul edilip, benim
senmiştir. Benimsendiğine göre de burada savunmak 
hakkımızdır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Artık komisyo
nun malı. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBM1R (Devamla) — Evet. • 

Bütün arkadaşlarımın tenkitleri, biraz evvel de 
bahsettiğim gibi, aynı konularda olduğu için, genel
de cevap vermek istiyorum. Üzerinde bilhassa duru
lan nokta, halihazır haritaların ve imar planlarının 
hazırlanması mevzuu idi. 

Sayın Haznedar'ın konuşmalarının başında bilhas
sa belirttikleri husus, ki aslında getirilen sistem bir 
tek onay noktasında değişmektedir; onun ötesinde, 
gerek halihazır haritaların hazırlanması, gerekse imar 
planlarının hazırlanması eski prosedürü içerisinde ve 
halihazır haritalarla imar planları hangi usullere ve 
kriterlere göre hazırlanıyor ise, yine o kriterlere göre 
hazırlanmakta; ama bir tek onay noktasında yetki
ler, kendi yetki çerçeveleri ve bölgeleri içerisinde be
lediyeler ve valiliklere bırakılmaktadır. . 

Şimdi, ortada halihazır halitaların ve imar plan
larının yapılma şekilleri, prensipleri ve kriterleri mev
cuttur; bunlar aynen geçerlidir. Eğer belediyelerin ve
ya valiliklerin bu* hususta yeterli kadroları, eleman
ları ve imkânları yok ise, yine eskiden olduğu gibi, 
bunları ihale etme, bu hususla ilgili ihtisas sahibi.ki
şi ve kuruluşlara bunları yaptırma şansları vardır. Bu 
hüküm zaten değişmiş değildir. Bunu aynen devam 
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ettirdiğimize göre; yani imar planları belirtilen çerçe
ve içerisinde hazırlandıktan ve belediye meclisinin ve
ya il idare kurulunun kararları ise tasvip edildikten 
sonra bakanlığa gönderiliyordu. Bakanlıkta, maale
sef Türkiye'nin dört bir tarafından gelen planları kı
sa süre içerisinde bakma ve onaylama mümkün ol
madığı için, günün ihtiyaçlarına göre yapılan imar 
planları, planlar tasdik edildikten sonra ihtiyaca ce
vap vermekten uzak hale geliyorlardı. Biz, bir kere 
bu mahzuru ortadan kaldırdık. Ayrıca da, gerçekten 
demokrasiye olan inancımızın bir neticesi olarak, 
demokratik usulle seçilmiş ve «Gel bizi yönet» dedi
ğimiz belediye başkanlarına ve belediye meclisi üye
lerine bir itimatsızlık söz konusu hiçbir zaman ola
mazdı; biz bu gereği de yerine getirmek için, yet
kinin bu şekilde verilmesinde herhangi bir mahzur 
telakki etmedik, 

Ayrıca arkadaşlarım Türkiye genelinde 1 700 kü
sur belediyenin varlığından söz ettiler; bunların kaçın
da bu imkânların mevcut olabileceğini söylediler. He
men burada belirteyim; zaten nüfusu 10 binin altın
da olan yerleşme bölgelerinde imar planı yapma ve 
yaptırma mecburiyeti, ilgili belediye meclislerinin • bu 
ihtiyacı tespit edip etmemelerine bırakılmıştır; dola
yısıyla 1 700 küsur belediyede böyle bir şey bahis 
konusu değildir. Geri kalan belediyelerde de bu tür 
teknik imkânlar yok ise, biraz evvel söylediğim şart
larda, bunları yapma ye yaptırma yetkileri saklı tu
tulmuştur; onayda, yürürlüğe konmada yetkiler ken
dilerine verilmiştir. 

Arkadaşlarımın korkuları birtakım kötü niyetler
den ve suiistimallerden kaynaklanıyor ise, kötü niyet 
ve suiistimal yalnız belediye başkanları veya valiler 
için değil, herkes için söz konusu olabilir. Geçirilmiş 
tecrübelerde öylesine şeylere şahit oldu'kfci, belediye 
meclislerinde kabul edilmeyen, belediye meclislerin
ce kabulü mümkün görülmeyen birçok konulardaki 
plan tadilatları, Ankara'da bakanlığın ilgili ünitesinde 
-yetkili oldukları için tabiî resen planı değiştirmeye 
ve onaylamaya- orada kabul gürmeyen şeyler burada 
değiştirilip kabul görmüştür; hatta üzülerek ifade et
mek gerekir, bu hususta aracı simsarlar dahi vardı. 
Koltuğunun altında dosyayı Ankara'ya getiren, ya bir 
adamını buluyordu veya başka bir yolla bu işi yapa
biliyordu. Biz bu mahzuru da ortadan kaldırmış ol
duk. 

Ayrıca, belediye başkanlarının veya meclislerinin, 
planm yapılmasından doğan gecikmeleri veya birtakım 
haksız şeyleri, bir başkasının üstüne atma keyfiyetini 
de ortadan kaldırmış olduk. Biz, kesinlikle böyle bir 

konunun, görev verdiğimiz arkadaşlar tarafından suiis
timal edileceği fikrine katılmıyoruz; üstelik de, bu 
konuya daha çok sahip çıkacaklarına ve de, kanunu 
en iyi şekilde uygulayacaklarına olan güvenimizi bil
hassa belirtmek istiyoruz. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları 
için arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşlere ka
tılmamız mümkün değildir. Yeminli teknik bürolara 
benzettiler. Bir kere, şu anda ihdası düşünülen ye
minli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının, 
yerrîinli özel bürolarla; af uygulamasıyla görevlendir
diğimiz yeminli özel bürolarla uzaktan yakından hiç
bir ilgisi yoktur, şartları, şekilleri ve kuruluşları ta
mamen değişiktir. Yaptıkları her uygulamadan da bir 
kamu görevlisi, bir devlet memuru gibi sorumludur
lar. Ayrıca, ruhsat ve iskân verme mevzuunun dışın
da hiçbir yetkileri de yoktur. Burada özellikle de be-
liftmek istiyorum; bir arkadaşımız, bilemiyorum han
gi sebeple, «özellikle bu büroları doğuda kuralım» 
d'iye söylediler. Bu büroları doğuda veya batıda kur
mak diye bir şey söz konusu değil; kanunda açıkça 
belirtildiği gibi, ruhsat ve iskân verme işlemlerinde b'ir 
sıkışıklık vukua geldiği takdirde bakanlık bunun tes
pitini yapacak ve ihtiyaç duyulan bölgelerde bu bü
roların kurulmasına müsaade edecektir. Eğer bu ih
tiyaç doğuda var ise doğuda, batıda var ise de batıda, 
öngörülen bu şekilde sona erdirilecektir ve biraz evvel 
bahsettiğim gibi, ruhsat ve iskân verme işlemlerinin 
dışında herhangi bir şekilde görev yapmaları mümkün-
değildir. Ücret tarifeleri, tespit edilecektir kriterlere 
göre ve de 'bu bürolar 'bir nevi noter müessesesi gibi 
çalıştırılacak 'bir sisteme oturtulacaktır. 

Diğer 'bir önemli nokta; arkadaşların özellikle 
üzerinde durdukları nokta, ruhsata ta'bi olmadan ya
pılacak yapılarla ilgilidir. Kanunda açıkça belirtildiği 
gibi, 'bu tür ruhsatsız inşaatına 'başlanabilecek bina
lar, ancak imar planı yapılmış olması koşulu 2 katı 
aşmamak ve toplam inşaat alanı 1 000 metrekareyi 
geçmemek şartıyla mümkün olabilecektir. Ayrıca, 
imar planı ve mevzuatına uygun; proje müellifi, fen
nî mesulü, her şeyi belli olan, sadece vatandaşı ruh
sat alma keyfiyetinden uzaklaştıran bir hükümdür. 
Yoksa, plana ve mevzuata aykırı yapı yapma, zaten 
cezaî bir müeyyideye tabidir. Bundan dolayı da, ge
tirilen sistem yanlış değildir, aksine bir otokontrol 
sistemidir. 

Çoğu konuşmacı arkadaşlarımız, konuşmalarının 
•sonunda, kanunun soh maddelerine konulduğu için 
Boğazla ilgili hükümlere değindiler. Biz, afkadaşlan-
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mızın 'bu 'konudaki görüşlerine 'kesinlikle katılmıyo
ruz. İnanıyoruz ki, 'bir yerde imar varsa yaşam var
dır, güzellik vardır. 2960 sayılı 'Boğaziçi Kanunuyla 
ilgili bükümlerde, öngör ünümde «Yapı yapılamaz» 
koşulu vardı; şimdi bizim yeni getirdiğiimiz hüküm
lerle, sahil şeridinde değil; arkadaşlarımız sahil şeri
dinde diye bahsettiler, sadece öngörünüm 'bölgesin
de 5 'bin metrekareden az olmamak kaydıyla, yüzde 
6 taban alanı katsayısı ve 2 katı geçmemek üzere, 
konut inşaatı yapılabilecek. Kanunun, bu kanun hü
kümleri içinde gelen kısımları dışındaki hükümleri 
aynen geçerlidir ve de dikkat buyurulursa, «istisna
lar» kıısmıridadır. 

Sayın arkadaşlarım, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 
ile getirilen konut yapma yasağı, birçok vatandaşı
mızı mağdur etmiştir. Bütün tasarruf hakkı elinden 
alınan 'bu vatandaşlarımız, haliyle burayı terk ekip 
(gitmişlerdir. Boğaziçi Kanununda ilgili kuruluşların 
buraya bakmaları mümkün değildir; belediyelerin 
dinde zaten bu 'konuyla ilgili yetki yoktur. Dolayı
sıyla, buralar terk edilen alanlar haline gelmiş ve 
maalesef dikenlik ve mezbelelik bir haldedir. Biz, 
burada yeniden belirli şartlarla yapılaşma imkânını 
getirerek, Boğazın daha güzel ve daha yaşanır bîr 
şekle dönüşeceği kanısındayız. 

BAŞKAN — 'Sayın özdemir, 2 dakikanız var, 
toparlayınız. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI 1BRAH3M ÖZ-
DEMtR (Devamla) — Olayın «Sevda Tepesi» olayı 
halinde gösterilmesini de bir espri olarak kabul edi
yoruz; çünkü «'Burası illa yabancılara veya Araplara 
satılır, onlar burada mülk edinir» diye herhangi bir 
kaydıımız yoktur. Üstelik, getirilen yeni hükümlerle, 
geri görünüm ve etkilenme 'bölgesinde de yoğun şe
kilde yapılaşma imkânı ortadan kaldırılmış; yüzde 
15 taban alanı katsayısı ve etkilenme bölgesinde 5 
kat, ıgeri görünüm bölgesinde de, ki bu bölgelerin 
kesinlikle Boğaziçi alanı ve siluetiyle ilgisi yoktur, 5 
kat ile sımırlandınlmıştır. 

,. Kanunun geneli hakkında benim size sunmak is
tediğim görüşlerim ve bilgilerim bu kadar. Bu vesi
leyle, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için ko
misyonum ve şahsım adına hepinize saygı ve hür
metler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdemir. 
ISon söz milletVekilinindir; Sayın Ülkü Söylemez-

oğhı, buyurunuz efendim; süreniz 10 dakikadır. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın 'Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; fevka
lade önemli olan nokta, toplumların, milletlerin me
deniyet göstergesi olarak geçmişten bu yana gelen 
yerleşmeleri, binaları ve onun içindeki yaşamaları
dır. 'Bir millet, geleceğini dününden daha medenî hale 
getirir, daha düzenli yaşar; insanını çevresiyle, şeh-
riyle, ülkesiyle birlikte mutlu kılarsa medeniyette iler
lemektedir. Doğrudur; 1800'lü yılların ortasından Eb-
riiye Nizamnamesi ile başlayan, 1900'lerin başında 
Ebniye Kanununa dönen, gelişen şehirler için, Batı
nın büyük şehircileri getirilerek özel kanunlarla Tür
kiye'de imar ve yerleşme anlayışı 1 asra varmıştır ve 
ancak bir kanun kendinden evvelkinden daha mü
kemmel, daha gelişmiş, daha medenî bir görüş geti
rirse ancak, «Biz bununla ülkenin meselelerini daha 
iyi çözeceğiz» denebilir. Üzülerek ifade ediyorum ki, 
plan anlayışı yönünden de, ruhsat anlayışı yönünden 
de, yapılaşma yönünden de ve plan kademeleri an
layışı yönünden de kaldırılan kanundan daha geriye 
gidilmiştir. 

Bir meseleyi çözerken teşhislerin doğru olması 
gerekir. Türkiye'de neden düzenli bir şehirleşme ol
mamıştır, neden kaçak yapılar yapılmıştır, neden bu 
konuda yetersiz kalınmıştır; bunu iyi teşhis etmek 
gerekir. 

Planların biraz geç yapıldığı, prosedürünün biraz 
uzun sürdüğü doğrudur. Ancak, şu da bilinmelidir 
ki, planı olmayan şehir, belediye hemen hemen yok 
gibidir. Asıl mesele bu planlar uygulanamamıştır. Bu 
ülkede plan disiplini anlayışına varılamamıştır. Buna 
belediyeler, kamu- yöneticileri de varmamıştır, vatan
daş da bu anlayışa bir eğitim içerisinde vardırılma-
mıştır. Devamlı taviz verilerek, görmemezlikten gele
rek Ankara'nın hemen bitişiğinde Demetevler yaratı
lırken, meseleyi sadece plan tasdiki prosedüründe gör
mek yanlıştır. Belediyeler teknik ve malî güçleri yö
nünden yetersiz kalmıştır. Eline verilen planı uygu
layamayan belediyeye bugün bir de plan tasdiki yetki
si de verilirse, bu iş daha iyi yürür diye düşünmenin 
ne ölçüde doğru olduğunu cidden kabul edemiyorum. 

Amaç maddesinde, yerleşme yerleri ve yapıların 
plan ve mevzuata uygun olarak geliştirilmesinden 
bahsedilmiştir. Yerleşme yerleri, şehirler birbirinden 
ayrı ayrı gelişen hadiseler değildir. Ülke fizikî pla
nından başlayan, bölge planlamanın verdiği sosyal ve 
ekonomik kararlar ve ana kanava ile devam eden, 
bunun içinde alt kademede şehirler, kasabalara ka
dar inen bir etkilenme vardır ve planların bu etkiler
den bilgiler ve kararlar alarak yapılması gerekir. 
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Çevre düzeni, planı nazım plan ve uygulama 
imar planı bunun belli başlı kademeleridir. Bu kade
melerden vazgeçerek, sadece şehirlerin bir plan anla
yışı içine sokulması mümkün değildir. 1 700 belediye
den en az 1 400'ünde teknik elemanlar yeterli değil
dir, diye bunun 1 3 00'ünü, 10 bin nüfusun altındaki 
yerleşim yerlerinde isterse plan yapmaz, diye bir nok
taya getirmek bir gelişme değildir, plan anlayışından 
tavizdir. Asıl, böyle 10 bin nüfusun altında olan ve 
zaman içerisinde gelişerek daha küçükten büyüğe 
doğru giderken yakalarsanız ve bir planın içine sokar
sanız, orada yaşayanları bu anlayışa getirirseniz bir 
ülkede plan anlayışı yerleşir. Bunu belediyenin keyfi
ne bırakırsanız, ben size açıkça söylüyorum, bu bele
diyeler imar planı yaptırmayacaktır ve tamamen key
fî bir yerleşme düzeni yürüyecektir. 

Tasdik işlemini, hele nazım plan ölçeğindeki tas
dik işlemini, çevre düzeni planını da isterse yapar 
anlayışı ile belediyelere bırakmak suretiyle mesele
nin dışına devlet çekilemez. Yani, bunu iktisadî dev
let teşekkülleri zam yaptığı zarrtan «Ne yapayım, ken
dileri karar veriyorlar» derse, bir başbakan nasıl so
rumluluğun dışına çıkamıyorsa, belediyeler planları
nı doğru dürüst yapmamış, uygulamamış, şehirlerini 
düzenli geliştirmemiş ve başarısız olmuşlarsa, «Ne 
yapalım bütün yetkiler belediyede idi, yapamadılar» 
diyerek bir merkezî hükümet, devletin tüm kademe
leri sorumluluğun dışına çıkamaz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ma
hallî idarelerle ilgili... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Ma
hallî idareler nasıl seçimle gelmiş demokratik mües-
seselerse, hükümetler de demokrasi olan ülkelerde se
çimle gelmiş demokratik müesseselerdir, sorumluluk
ları vardır, görevleri vardır, her şeyin dışına çıkıp, 
«Ben sadece meseleyi mahallî idareye bıraktım» diye
mez. Devlette birlikteyken başarılamamışsa, onun bir 
parçasına sadece bırakılarak hiç başarılamaz. Çare 
böyle aranmaz. Çare, planların daha gerçekçi nasıl 
yapılacağı, uygulamasının nasıl sağlanacağı, ülkede 
plan disiplininin nasıl getirileceği, teknik elemanların 
nasıl yetiştirilip yeterli eleman verileceği düşünülerek 
yapılır. Yoksa 2 kata.kadar ruhsattan vazgeçtim, 10 
bin nüfusun altındaki yerleşim yerlerinde plandan 
vazgeçtim denirse, bu yollarla plan fikri de yerleş
mez, düzenli yerleşme de olmaz, bu yolla ileriye doğ
ru giden bir kanun yaptım da denemez ve birçok 
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maddede önce prensibini koyup, sonra altına bir «An
cak» ilave ederek, «Şöyle de olabilir» ile prensibi 
tamamen, yok eden hükümler getirerek de plan fikri 
ve düzenli yerleşme fikri gerçekleşmez. Onun için yü
ce Meclisten rica ediyorum, sadece bakanlıkta tasdik 
olurken birtakım simsarlar çıktı da bakanlıkta bir 
şeyler yaptı diyerek, bunca sene bu devlete namuslu 
olarak hizmet etmiş, bu ülkenin yararı için saçını 
ağartmış insanlar üzerine gölge düşürülmekle de bir 
yere varılmaz. Asıl ne oluyorsa, simsarıyla, belediye 
meclislerine, belediye imar müdürlüklerine kadar gi
den yerlerde de oluyor. Oluyorsa orada da var, bu-
radada var. Marifet hepsini kaldırtıp, bu ülkede plan 
disipliniyle dürüst ve huzurlu, namuslu bir yaşama 
anlayışını getirmektir. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, süreniz doldu, 
toparlayın efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan . 

Bu itibarla, istirham ediyorum, bu mesele tüm ül
kenin ve hepimizin meselesidir. Bu konuda, biz üni
versitelerin ve çeşitli yerlerin görüşünü aldık demek 
bir şey ifade etmez; görüş almak başka şeydir, o gö
rüşleri buraya yansıtmak başka şeydir. Sizi temin ede
rim ki, o görüşler buraya yansısaydt, bu tasarı böy
le olmazdı. Bu konuda senelerdir verdiğimiz emeğin 
sonucu olarak ve bu ülkenin bir insanı olarak önerge
ler hazırladık, takdim edeceğiz; İçtüzüğün gereği ola
rak hükümet «Hayır», komisyon «hayır»; ondan son
ra ne anlatırsan anlat şeklinde olmamasını, yüce Mec
lisin, verdiğimiz izahları ülke yararına görürse, çoğun
luk parmağı biçiminde değil, birlikte düşünür biçi
minde işi incelemesini özellike istirham ediyor saygı
lar sunuyorum. Sağolun Sayın Başkan. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez
oğlu. 

Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamam
lanmıştır. 

Tasarının Adalet Komisyonuna havalesini öneren 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ihtiva ettiği 

ceza hükümleri nedeniyle Adalet Komisyonunun gö
rüş ve incelemesinden geçirilmesi, genel ceza mevzu
atı ve uygulamasına uyarlık açısından gerekli oldu
ğundan tasarının maddelerine geçilmeden Adalet Ko-
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misyonuna gönderilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum Özer Gürbüz 
Balıkesir Sinop 

İsa Vardal Münir Sevinç 
Zonguldak Eskişehir 

Mehmet Ünver . Süleyman Koyuncugil 
Kayseri Gaziantep 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

Önerge sahipleri konuşma isterler mi efendim? 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; günümüzde idarenin önemli imti
yazlarından birisi de, idarî cezalar, dediğimiz bir 
hukuk kategorisidir. İdarî eylem ve işlemlerin mües-
siriyetini artırmak için çağdaş idare hukukunda, ida
renin doğrudan doğruya vatandaşa bazı müeyyideler 
uygulaması genellikle kabul görmektedir. Bunların 
başında da para cezaları gelmektedir, idarî para ce
zaları günümüzde vatandaşı doğrudan doğruya etki
leyen ve onun hüriyetini bağlayıcı bir ceza niteliği ta
şımamakla beraber, doğrudan doğruya onun öz gü
venliğini ilgilendiren son derece önemli bir müeyyide 
kategorisidir. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıda, vatandaşa son 
derece önemli idarî cezalar getirilmektedir. Bir örnek 
için hemen sizlere 42 nci maddeden bir cümle okuya
cağım : «Ruhsat almadan veya ruhsat eklerine veya 
imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının, yapı 
sahibine ve müteahhidine 500 bin Türk Lirasından 25 
milyon liraya kadar, para cezası verilebileceği öngö
rülmektedir. Genellikle, duruma göre mülkî idare 
amirlerine veya beledeyilere, belediye başkanı veya 
encümenlerine bu yetki verilmektedir. Bu derece 
önemli yetkilerin ceza hukuku açısından, ceza mev
zuatının ahengi açısından diğer yasalarla behemahal 
karşılaştırılması gerekir. Nitekim, aynı türden eylem
lere karşı Boğaziçi Yasasındaki cezalar değişiktir. 
Boğaziçi Yasasında inşaat ruhsatı alınmadan, bir ya
pı yapıldığında yapı sahipleri ve fennî mesulleri ve 

müteahhitlerine verilecek para cezası 200 bin liradan 
500 bin liraya kadar ağır para cezası olarak gösteril
mekte ve ayrıca hürriyeti bağlayıcı bir ceza da öngö
rülmektedir. Boğaziçi Yasasında bu cezalar mahke
mece takdir edilirken; halen incelemekte olduğumuz 
imar Kanununda bu cezalar idarece takdir edilmek
tedir. Kuşkusuz idarenin sadece para cezası verme 
yetkisi vardır. 

Değerli üyeler, Meclisten çıkardığımız bazı yasa
larda idareye bu tür cezalar takdir etme yetkisi ver
mişizdir. Örneğin : Çevre Kanununa dikkat ederseniz, 
orada da mülkî idare amirlerine önemli sayılabilecek 
bazı idarî cezalar, para cezası niteliğinde cezalar ver
me yetkisi tanınmıştır. Belediye ceza yasasında da, 
belediyelerin ceza takdir yetkileri vardır. 

Şimdi, bütün bu mevzuatın karşılıklı olarak göz
den geçirilmesi, diğer yasalarda mevcut idarî cezalarla 
önemli ölçüde bir paralellik sağlanması için Adalet 
Komisyonunda bunun dikkatle incelenmesi gerekir. 
Yoksa, her yasada, Adalet Komisyonundan geçirme
den tüm ceza mevzuatı ve tatbikatı açısından uyarlık 
ve ahenk gözden kaçırılarak tek tek yasalarla pera
kende birtakım ceza hükümleri getirirsek işin içinden 

. çıkılmaz bir ceza karmaşası yaratırız. 
Saygıdeğer üyeler, bu nedenle eğer uygun görür

seniz bu tasarıyı Adalet Komisyonuna havale edelim. 
Özellike ceza mevzuatının genel hükümleri açısından, 
idarî cezalar açısında bulunması gereken dengenin 
muhafazası açısından bunun Adalet Komisyonunda 
incelenmesi zorunludur. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 
Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Tasarının Adalet Komisyonuna havalesini isteyen 

önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 
imar Kanunu Tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu 

yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre 
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla dü
zenlenmiştir. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde gruplar adı
na söz almak isteyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, galiba bir yanlışlık oldu, 1 inci maddeye geç
meden önce bir önerge vardı, o okunmadı. Aslında 
onun görüşülmesi gerekirdi. 

BAŞKAN — Maddenin görüşülmesine başlandık
tan sonra efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Hayır 
efendim, çoktan verilmiş olan bir önergedir, okun
ması lazım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşülürken öner
geniz okunacak efendim; 1 inci maddeyle ilgili. 

Şimdi madde üzerinde gruplar adına söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Şaih'sı adına konuşmak üzere Sayın Münir Se
vinç; 'buyurunuz efendim. 

MÜNtR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
çök değerli milletvekilleri; kanunun özünün, 1 inci 
maddedeki «Amaç» kısmında açıklanmış olduğu ma
lumunuzdur. 

Görüşmekte olduğumuz İmar Kanunu, ülkenin 
îman ve yapılaşmasında insan yaşamını doğrudan ilgi
lendirmesi nedeniyle son derece mühimdir. Kanunun. 
tümünü ele aldığımızda ana hatlarıyla şu noktalar 
üzerinde dikkatlice durmak gerekmektedir : Kanuna 
göre, planları ve tadilatları yapmak belediye meclis
lerine görev olarak verilmiştir. Vatandaş, kasıt, par
tizanlık ve çıkar gibi nedenlerle 'haksızlığa uğradığın
da, itirazın yine belediye meclisine yapılması ve ka
rarı veren heyetin tekrar aynı konuda hâkimlik yap
ması maritiığı, adalet kavramına ve hukuk kuralıla
rına aykırıdır. Hiç olmazsa itirazlı konular bakanlığa 
gelmelidir. Aksi takdirde, belediye başkanı ve belediye 
meclisi üyeleri, keyfî davranışlar içerisine çekileceği 
gibi, kendilerini siyasî baskılardan kurtaramaz. Vatan
daş, bütün yetkinin belediye başkanında olduğunu bil
diğinden, tekniğe, talimatlara ve bölgenin özellikleri
ne uygun olan, faraza bir yerde yeşil alan lüzumlu 
»ise, yeşil alan yapılacak arsanın 'sahibi menfaatma ay
kırı olacağı için belediye başkanını ve meclis üyele
rini suçlar, siyasî baskılara tevesisül eder. Bu neden
le belediye meclisinin üstünde bir merciin var olduğu 
itiraz halinde kararın bozulabileceği endişesi, hem 
vatandaşa, hem de belediye başkanı ve meclis üyele
rine rahat hareket imkânı. sağlar. Aksi halde, bu ka
nun, aşiret idaresi kanununa döner. 
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1 700 belediyenin 850 tanesinde fen memuru bile 
yoktur. İmar Kanununun, mesleği bilmeyen kişilerce 
uygulanması, geri dönüşü olmayan bir imar anarşisi 
yaratacaktır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları, bu 
konuda tamamen dışlanmıştır. Kamu kuruluşu nite
liğinde olan odaların yerini, özel kişilerin alması, ya
ni devletin yapacağı işi yeminli- teknik bürolara devri 
fevkalade yanlış olacaktır. 

Bodrum hariç 2 kat ve 1 000 metrekare inşaatın 
ruhsatsız yapılması lüzumsuz bir girişimdir. Bu mad
dede amaç, köylere yapılacak ziraî inşaat veya konut 
inşaatları değildir. Proje yaptırılacak, fennî mesul bu
lunacak, her şey kanun ve talimatlara uyacak, harç
lar alınacak, fakat ruhsat alınmayacak!.. Bunun se
bebi açıklanamıyor. Bir tek ruhsat kağıdının alınması, 
vatandaşa ne kaybettirecektir; bunu anlamak müm
kün değildir. Üstelik vatandaş, sanki ruhsat almış gibi 
cezalandırılacaktır. 

Bu kanun çıktığı gün ülkenin her tarafında kaçak 
inşaatlar başlar ise, hiç şaşmayalım. 

Bu kanunla İstanbul Boğazı katledilmiştir. Çün
kü Boğaz'ın güzelliği, deniz ve yeşilliktir. Son daki
kada getirilen bir madde ilavesiyle İstanbul Boğaziçi 
Kanunu kadülk edilmiştir. Bundan sonra o güzelim ye
şilliğin yerini beton yığınları alacak, o zaman da şim
diki kadar Arap şeyhlerinin ilgisini çekmeyecek ve 
sergisini kazanrnayacaktır. Bu kanunla İstanbul Bo
ğazında kaçak yapılan yapılara af getirilmiştir. Çün
kü, İstanbul Boğaziçi Kanununa göre yıkılması ge
reken pek çok bina 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı 
İmar Affı Kanunundan faydalandırılmamıştı. Şimdi 
onlar da bu kanunla imar affı kapsamı içerisine alın
maktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; özal 
Hükümeti ülkenin ekonomisini nasıl enkaz haline ge
tirdi ise, bu kanun da ne kadar iyi niyetle tatbik edi
lirse edilsin, tüm yurdu imarsızlığa, sağlıksız, düzen
siz yapılaşmaya ve tamiri çok güç olacak şekilde bil
fiil enkaza çevirecektir. Bunları bilgilerinize sunar, 
bu vesile ile hepinize saygılar sunarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
(Sayın Ansan Savaş Arpacıoğlu; buyurunuz efen

dim. 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 

Grulbum adına 2 nci madde üzerinde söz almak isti
yorum efendim. 

İBAŞKAN — Bu bölümün başlığı ile ilgili bir öner-
I ge var, okutuyorum efendim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı tmar Kanunu 

Tasarısının, baş tarafındaki «Birinci Bölüm» ibaresi
nin, genel olarak antik yerleşen ve Anayasamızda göz 
önünde bulundurulan sistematiğe uyum sağlamak 
bakımından «Birinci Kısım» olarak değiştirillmesini 
arz ve teklif ederiz* 

Saygılarımızla. 
Al'i Mazhar Haznedar Ülkü Söylemezoğlu 

Ordu Kahramanmaraş 
Eriuğrul Oökgün " İsmail Şengün 

Aydın Denizli 
Mehmet Arif Atalay Fevzi Fırat 

Adıyaman • Zonguldak 
Haydar Koyuncu Ebubekir Akay 

Konya Erzurum 
Fehmi Memişoğlu 

Rize 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

(BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılmıyoruz, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim? 

Buyurunuz Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; aslında talep edilen hu
sus fevkalade basit. Bu kanuna 1961 ve 1982 Ana
yasasının getirmiş olduğu genel sistematiğe uygun 
bir şekil verelim diyoruz. Bu teklifi ben komisyonda 
da önermiştim; fakat sayın başkan «Eski kanunda da 
bölüm şeklinde başladığı için, yine bölüm olarak kal
sın» dediler. Halbuki 6785 sayılı Kanun - biraz evvel 
arkadaşlarımız burada ifade ettiler - 1956 senesinde 
çıkmış. O tarihte 1961 ve 1982 Anayasasının siste
matiği mevcut değildi. Bu basit bir değişiklik. Ana
yasamızın ilk sayfasını okuyayım : «Birinci Kısım, 
Genel Esaslan> arkasından «İkinci Kısım, Temel 
Halklar ve ödevler» ve altında onun bir parçası ola
rak «Birinci Bölüm» diyor. Bölüm, kısımdan sonra 
gelen bir husus. Halbuki bazı arkadaşlarımız bölüm 
daha büyük, kısım daha küçük gîbî bir intiba içinde
ler; bu yanlıştır. 

Kanun parçalara ayrılırken ilk düşünülecek olan 
husus kısımdır; Anayasa ıbunu böyle demiştir. Ana
yasa bölüm demiş olsa idi, o zaman mesele yoktu. 
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Yalnız Anayasa kısım dediği için biz de diyoruz ki, 
buna paralellik sağlansın. Bunun dışında başka bir 
şey değil, şeklî bir değişiklik. Bunun bölümlerini kı
sım haline dönüştürelim diyoruz; fakat bilmiyorum 
hükümet ve sayın komisyon neden bunu kabul et
mediler? Neden olduğunu talbiî tespit ötmek kabil de
ğil. 

Teşekkür ederim efendim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
1 inöi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum' : 
Kapsam 
MADDE 2. — Belediye ve mücavir alan sınırları 

içimde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile 
inşa edilecek'resmî ve özel bütün yapılar bu Kanun 
hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, «2 nci madde üze

rinde konuşacağım» dediBerdi efendim?.. 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

İmtina ettiler efendim. 
BAŞKAN — 2 nci. madde üzerinde söz isteyen 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 2 nci madde kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel esas 
MADDE 3. — Herhangi bir saha, her ölçekteki 

plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yö
netmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanıla
maz. 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İstisnalar 
MADDE 4. — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanu

nu, 2863 sayılı Kültür ve Talbiat Varlıklarını Koru
ma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak 
kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 
3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile (belirle
nen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel 
kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve 
savunma amaçlı yapılar için, bu Kanun hükümlerin
den hangisinin ne şekilde uygulanacağı Millî Savun
ma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ta
rafından müştereken belirltenir. 

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

4 üncü- maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... KaJbul etmeyenler... 4 ündü madde kabul 
edilmişltir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
(MADDE, 5. — Bu Kanunda geçen terimlerden ba

zıları aşağıda 'tanımlanmıştır. 
Nâzım İmar Planı; Varsa bölge veya çevre düze-. 

ni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, 
yine varsa kadastrâl durumu işlenmiş olarak çizilen 
ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, baş
lıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo
ğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli 
yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile 
(Mkelerini, ulaşım sMemlerini ve prdbHemlerinün çözü* 
mü gibi hususları göstermek ve uygulama imar plan
larının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, • 
detaylı tbir raporla açıklanan ve raporuyla beraber 
bütün olan plandır. ' 

Uygulama tımar Planı : tasdikli halihazır harita
lar üzerine varsa kadaıstral durumu işlenmiş olarak nâ-
zıım imar planı esaslarına göre çfeülen ve çeşitli böl
gelerin yapı adalarını, 'bunlarım yoğunluk ve düzenli
ni, yolları • ve uygulama için gerekli imar uygulama 
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve di-
ğar bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır, 

'Yerleşme Alanı; 'imar planı sınırı içimdeki yerleştik 
ve gelişme alanlarının tümüdür. 

itmar Adası; imar planındaki esaslara göre mey
dana gelen adadır. 

itmar Parseli; imar adaları içerisindeki kadastro 
parsellerinin tmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik 
esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. 

Kadastro Adaşı; kadastro yapıldığı zaman var 
olan adadır. 

Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı' zaman ka
dastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli par
seldir. 

Yapı; karada ve suda, daimî veya muvakkat, res
mî ve hususî yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların 
Mave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve 
müteharrik tesislerdir. 

IBina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve 
insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, 
çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet et
melerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunma
sına yarayan yapılardır. 

İlgili İdare; Belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde belediye, dışında valiliktir., 

Bakanlık; Bayındırlık ve Mân Bakanlığıdır. 
Mücavir Alan; İmar mevzuatı bakımından bele

diyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan 
alanlardır. 

Çevre düzeni planı; 
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak ko

nut, sanayi, tarim, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve 
araz'i kullanılması kararlarını belirleyen plandır. 

Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Ba
kanlıkça 'hazırlanacak yönetmelikte tarif edilir. 

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

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş. 

:6 ncı maddeyi okutuyorum : 
(İKİNCİ BÖLÜM 

imar Planlan ile İlgili Esaslar, 
(Planlama kademeleri 
ıMADDE 6. — Yerleşme planları, kapsadıkları alan 

ve «Oygulama tmar Planları», olarak hazırîanur. 'îimar 
Planları», imar planları ise, «Nazım .tmar Planları» 
ve «Uygulama imar Planları», olarak hazırlanır. İmar 
planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir. 

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

'6 ncı madde ile ilgili 2 önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

IBöllge planlarının yerleşme planı olmadığı ger
çeğini dikkate alarak ve bir yanlış uygulamaya yer 
vermemek bakımından, görüşülmekte olan İmar Ka
nunu Tasarısının 6 ncı maddesin'in başındaki «Yer
leşme Planları» ibaresinin «Planlar» sözcüğüne dönüş
türülmesini arz ve teklif ederiz.. 

Saygılarımızla. 
Ali MaZhar Haznedar Ertuğrul Göfcgün 

Ordu Aydın 
Rıfat Bayazı'fc İsmail Şengün 

Kahramanmaraş Denizli 
Fehmi Memişöğlu Ebübekir Akay 

Rize , Erzurum 
Mehmet Arif Atalay Ülkü Söylemezoğlu 

Adıyaman Kahramanmaraş 
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BAŞKAN—v 2 nci önergeyi ökultuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı îmar Yasa 
önerigesin'm 6 ncı maddesinin son satırının «Uygu
lama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de 
yapılabilir» şeklinde değiştirilmesini saygılarımızla 
teklif ederiz. 

Süleyman Koyuncu®!! Mehmet Üner 
Gaziantep Kayseri 
Salim Erel Ali Rıdvan Yıldırım 

Konya Tunceli 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu Münir- Sevinç 

Tralbzon Eskişehir 
IBAIŞKIAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre tek

rar dkutap, oylarınıza isuınacağıimı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Götfüsülmekitte olan '2911 Isııra islayılı İmar Yaisa Ömie-
rîsinlin 6 ncı mddklesliriin son iraıtmmra «Uygulama 5mar 
planları, gerekStiğinde etaplar halinde ide yapılabilir» 
şeklinde Ideğiişltiriteesliırii ısaygılarımMia tdküif ederiz. 

Gaziantep 'm'üdtvek'iKi (Süleyman Kbyuncugll ve ar
kadaşları 

IBASKAN — Bu (önergeye komisyonkatılıyor mu? 

- [BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(İBileöîk) — Kaltıılıytoruz eferidtaı. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAM 

SUP1! TÜREL (Anltalya) — iKaltul'ıyoruz efenldtaı. 
IBAIŞKIAN — (Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılıyor J 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Efimöyenlüer... Önerge kabul edilmiştr. 

İDüğetf önergeyi ıdkütuyıorumı : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İBölge planlarının yerleşme planı olmadığı gerçe
ğini dikkate 'alarak ve Mir yanlış uygulamaya yer ver-
memek bakımından, görüşülmekltle olan Umar Kanun 
Taisarıisnnın '6 ncı maddesiidin ibaşındalkJi «Yerleşme 
planları» İbaresini «Planlar» (sözcüğüne dönüştürül-
mesinii arz ve Itekİf ekleriz. 

Saygılarımızla. 
Oridu Milletvekilli Ali Mazhar 'Haznedar ve arka

daşları 
(BAŞKAN — Bu önergeye komisyon kaitılıyor mu? 
(BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılıyoruz efendim. 

İBASKJAN — MükÜmelt?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUıDİ TÜREL tfArttalya) — Katılıyoruz efendÜm. 

IBAIŞKIAN — Önergeye komiiıayon ve hükümet ka
tılıyor. 

Önergeyi oylarımıza ısunuyaruım : Kabul edenler... 
Eömeyenler... Kalbul edimidir. 

6 ncı maddeyi kabul eldfilen önergeler idoğrulBtuisun-
>da itökrar okutuyorum : 

IMadide 6. — Planlar kapsadıkları! alan ve amaçlar 
açjlsından; «iBöltge Planlan» ve «İmar Planları», imar 
planlan î'se, «Nazım İmar Planları» ve «Uygulama 
İmar Planlan» (olarak 'hazırlanır. Uygulama İmar plan
ları gerekltiğinlde etaplar halinde de yapılabil'ir. 

. IBAIŞKIAN — Maddeyi son okunan • sekiliyle oyları-
nıiza onuyorum : Kabul, edenler... E'teeyenHer... 'Mad
de kabul editfmi#r. 

7 ncli miadldeyi dkütuyoruim : 
Halihazır harflta ye .imar planları 
MADDE 7. — Halihazır harita ve imar planlan-

nım yapılmasında aşağıda belirtilen hukuklara uyulur. 
a) Halihazır haritası bulunmayan yerle'şiım yer

lerimin halihazar harjtdarı belediyeler veya valiliklerce 
yapıdır vöya yaptırılır. tBu haritaların tasdlilk mercii 
ibetediiyeler ve valilikler olup taisıdlikli Ibir nüishaisı Ba
kanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gön-
d e r ' i l i r . . . . 

Ib) Soa ınıüfuis 'sayımında, nüfusu 10.000li aşan 
yerleşmelerin imar planlarınım yaptırılmaları ınecburli-
ıd'i/j ' • . ' . • ' 

ISon nüfus ısayımındla, nüfusu 10.000'i aşmayan 
yerleşmelerde, taıar planı yapılmasının "gerekil olup 
olmaldığına belediye meclisi karar verir. 

c) 'Mevcut 'planların yerleşmiş ntü'fusa yetersiz ol
masa veya İmar planının yetersiz kallacağıının anlaşıl-
mlaisı Veya inaır planı yapıtaının mecburî olmadığı 
durumlarda (belediyeler veya valiliklerce yapılacak 
mevzi imar planlarına veya imar planiı olmayan yer
lerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına 
göre. uygulama yapılır ve yeni yerleşme alanları acilen 
kullanmaya açılalbilk\ 

Haftalarım alınlmasına veya imar planilarının ttat-
ıbitoaltına ımemur edilen vazifeliler, vaaifelerinii yapar
larken 2013 fsayuSt Kaldaütro ve Tapu Tahriri Kanu
nunun 7 inci maddesindekli selahiyeti hafedirier. 

> IBAİŞKAN — 7 nci madde üzerinde sötz isteyen 
Var mı? 

, SÜLEYMAN KÖYUNCUGİL (Gazbntep) — 
Söz isltıiyoırum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Koyuncugil; süreniz 
3 dak^adır. 
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8ÜIJEYMAN KOYÖNCUGİL '(Gaziantep) — Sa-
~yın Başkan, değerli 'arkadaşlar; yasa tasarısının 7 nci 
tmıaldldesinde halihazır lilmaır planı ve haritaların hazır
lanmasının dışında onaylanmasına 'bir yenMik (getiri
yoruz. Bu yenilik, ydtkürtin belediyelere, belediye mec
lisline verilmdleriıyle 'ilgilidir. Halihazır haritalar ara
zilerin doğal ve en önemlfeıi mülkiyet hudutlarını gös-
ıteriir. Objektif ve tekriik nitriktedirler. Haritaların ha-
zırlanımaisınıı belediyeye vermeniz veya onaylanması
nı valiye veya 'belediye başkanına, belddiye meclisüne 
bırakmamız, her yörede bulunan ıtdkni'k dleman ek
sikliği nedeniyle bir yarar getirmeyeceği gibi, bazı yö
relerde de 'istismara ve polütiilk kayırıcı tavırların alın
masına imkân verecdktir. Bu nedenle, eskiden oldu
ğu gM, imar planı ve halihazır haritaların onayının 
merikezî bir kuruluş olan bakanlığa bırakılimasında ya
rar vardır. Teknik eleman bakımından ydterşiz olan 
ytördlerknizde bu yetikinin bu şekliyle kalması duru
munda, bunun lisltiismarı halinde, haritaların hazırlan-
masımda devlet arazisüne tecavüzlere neden olunabile
cektir* • 

Yine aynı maıdde imar planlarını da belediyelere 
yaptıracaktır. Belediye başkanlarının ve belediye mec
lîsi üyelerinim 'tümünün isıon derece tiyi niydtİi, kendi 
yörelerine hfamet ötmek isteyeceklerini varisayalım; .bü
yük parasal çıkarlar ısöz konusu olduğu zaman parti
zan balkılarla bu Önemli hizmdt işlemez hale gelebi-
fliir ve özellikle küçük yerleşme bölgelerinde kan da
valarına neden o'labileodk partizan tutumlar yaratıla
bilir, 

Aynı maddenin <jb) fıkrasında imar planlarıyla be
raber altyapı projeleri de yasa önerislinde mecbur tu
tulmakta iken, komlisyon 'tarafından altyapı projeleri
nin yapılma zorunluluğu maddeden çıkartıimTŞıtır. 
Altyapı projderiniin hazırîanıması ve knaır planı ile 
beraber bulunıma'sı, imar planlarının, haritaların tas
dikinden daha önemli bir husustur. Çünkü, altyapı 
projeleri yapimadığı takdirde imar planılarının uygu
laması zorlaşacak; ileride yapıldığı takdirde de, bu 
alltyapı hizmetlerimde projelerin yapılmasında maliyet 
artışlarına sebep olacaktır. 

(Bu saydığım nedenlerle, yasada yetkinin yine mer
kezî olarak bakanlığa "verilmesinde yarar vardır. Hem 
harita ve imar planı yapan uzmanlarımızın sayılarının/ 
yeterli olmaması nedeniyle, hem de bu hizmdtleri ye
rine gdtürenlerin çoğunlukla 3 büyük şehirde bulun
ması nedeniyle, yasada belediye başkanlarına ve va
lilere onay yetklisünin verilmesi pratik bir yarar getir-
meyecdktin 

Teşdkkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Koyuneugil. 
ıBaşka söz almak isteyen vlar mı? 

Buyurun Sayın Sevinç. 
ıSayın Sevinç, sürerüz 5 dakikadır. 

MÜNİR SEVÎNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; ilgili maddede halihazır 
harita hazırlamaları belediyelere verilmektedir. Bele
diyelerin bu işi tasdik ederken fevkalade yanlışlıklar 
yapacaklarım genel konuşmamda ve A inci madde-

• deki konuşmamda açıkladım. Ancak, sayın komis
yondan ve sayın hükümetten rica ediyorum, 7 nci 
maddenin (b) bendinde, «Son nüfus sayımında, nü
fusu 10 bini aşan yerleşmelerin imar planlarının yap
tırılmaları mecburidir» ve altında da «Son nüfus sa
yımında, nüfusu 10 bini aşmayan yerleşmelerde, imar 
planı yapılmasının gerekli olup olmadığına 'belediye 
meclisleri karar verir» denilmektedir. Bu rakam çok 
büyüktür; nüfusu 10 bini aşmayan gerçekten çok il
çemiz vardır. Bu ilçelerin, imar planlarını yaptırma 
mecburiyetini getirmediğimiz takdirde, 'imar planları
nı ve dolayısıyla halihazır haritalarını almayacaklar
dır. Bu da ülkemiz için fevkalade yanlış olacaktır. 
Bunların düzeltilimesıi ve «5 bin rakamını aşan» şek
linde olması için önergelerimiz var.. Eğer dikkate 
alınırsa, sanıyorum faydalı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de bu maddenin içeri
sinde muhakkak «Mevcut imar planları yürürlükte
dir» cümlesinin yer alması lazımdır. Çünkü, bu ra
kam ister 5 bin olarak değiştirilsin, isterse 10 binde. 
kalsın, mevcut belediyderimizin hemen hemen hepsi
nin birer imar planları var. Bu şekilde, «Bu imar plan
ları yürürlükten kalkmıştır» anlamı çıkacağından, 7 
nci maddenin (c) bendinin son paragrafından evvel 
«Mevcut imar planları yürürlüktedir» kaydının konul
masında ülke yararı olacağını sanıyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 

Madde il<e ilgili 7 önerge vardır; geliş ve aykırılık 
derecesine göre .okutuyorum s 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 
Tasarısının 7 nci maddesi (a) bendinin ikinci cümle
sinin, belediye ve valiliklerin teknik yetersizlikleri 
göz önünde tutularak aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Madde 7 (a) bendi, ikinci cümle : 
Bu haritaların tasdıik mercii Bayındırlık ve tskân 

Bakanlığıdır,» 
Ali Mazhar Haznedar Rıfat Bayazıt 

Ordu Kahramanmaraş 
Fehmi Memişoğlu Ülkü Söylemezoğlu 

Rlize Kahramanmaraş 
Erttuğral Gökigün İsmail Şen'gün 

Aydın Denizli 
Mehmet Arif Atalay Elbufeekir Akay 

Adıyaman: Erzurum 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının mad

de 7, (a) bedinin, belediyelerin ve valiliklerin tecrü
beli teknik eleman bakımından yetersiz oldukları ger
çeği dikkate alınarak aşağıdaki tarzda değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 7. — a) Halihazır haritası bulunmayan 

yerieş'im yerlerinin haihazır haritaları belediyeler ve
ya valt&lerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların 
tasdik-mercii belediyeler ve valiliklerdir. 

Haritaların kesin kabulü bakanlıktan yetkili bir 
fen elemanının başkanlığındaki heyet tarafından ya
pılır. 

Haritaların tasdi'kli bir nüshası bakanlığa gönde
rilir. -

Ali Mazhar Haznedarı Rıfat Bayazıt 
Ordu Kahramanmaraş . 

Fehmi Memişoğlu Ülkü Söylemezoğlu 
Rize Kahramanmaraş 

Ertuğrul Gökgün İsmail Şengün 
Aydın Denizli 

Mehmet Arif Atalay BbubefcirAkay 
Adıyaman Erzurum 

BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum : 
SÜLEYMAN KOYUNCUGİL {Gaziantep) — Sa

yın Başkan, 2 nci okunan öneriye katdıyorum. öne
rimizi 'geri alıyorum. 

BAŞKAN — Süleyman Koyuncufil ve arlkadaşl&rı-
nın önergesi geri alınmıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tımar Kanunu Tasarısının 7 
nci madde (to) bendinin, kanunun maksadını temin ba
kımından aşağıdaki tarzda düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

MADDE 7. — b) Belediye teşkilatı olan 'bütün 
yerleşmelerin imar planlarının yaptırılması mecburi
dir. 

Son nü'fus sayımında nüfusu 10 bini aşmayan yer
leşmelere ait imar planlarının nitelikleri yönetmelikte 
belirtilir. 
Ali Mazhar Haznedar Sabahattin Eryurt 

Ordu Erzurum 
Osman Bahadır Ülkü Söylemezoğlu 

Trabzon Kahramanmaraş 
Ertuğrul Gökgün Ebubekir Akay 

Aydın Erzurum 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tmar Kanunu Tasarısının 7 nci 

maddesi (c) bendinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde deiğiştiri'lımesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 7. — c) Mevcut planların yerleşmiş nü
fusa yetersiz olması durumunda veya. yeni yerleşme 
alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; 
belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzii imar 
planlarına veya imar planı otoaaıyan yerlerde bakan
lıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygu
lama yapılır. 

Ülkü Söylemezoğlu İsmail Şengün 
Kahramanmaraş Denizli 

Kadri Altay.. Ertuğrul Gökgün 
Antalya Aydın 

Ebübekir Akay Ali Mazhar Haznedar 
Erzurum Ordu 

Rıfat Bayazıt Haydar Koyuncu 
Kahramanmaraş Konya 

Sabahattin Eryurt) 
Erzurum 

BAŞKAN — Değer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülimekte olan 291 sıra sayılı İmar Yasa 

Tasarısının 7 nci maddesindeki 10 bin olan nüfus sı
nırlamasının 5 bin olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Mehmet Üner Ali Rıdvan Yıldırım 
Kayseri Tunceli 

Salim Ere! İsmet Turhanıgil 
Konya Manisa 

Sururi Baykaİ Kadir Narin 
Ankara Diyarbakır 

Münir Sevinç 
Eskişehir 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz imar Kanununun 7 nci 
maddesinin l(b) 'fıkrasının sonuna «Mevcut imar plan
ları yürürlüktedir» cümlesinin ilavesini teklif ederiz. 

Münir Sevinci Mehmet Üner 
Eskişehir (Kayseri 
SalimEre! Sururi Baykal 
Konya Ankara 

İsmet Turhangill Ali Rıdvan Yıldırım 
Manisa Tünedi 

Kadir Narin Süleyman Kbyuncugil 
'Diyarbakır Gaziantep 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

(Madde 7. — a) Halihazır haritası bulunmayan 
yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler ve
ya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların 
tasdik mercii belediyeler ve valilikleridir. 

Haritaların 'Sesin ka'bulü bakanlıktan yetkili bir 
fen elemanının başkanlığındaki heyet tarafından ya
pılır. 

Haritaların tasdikli 'bir nüshası bakanlığa gönde
rilir. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşları 

BAŞKAN — 'Bu önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Evet 
Sayın (Başkan. 

BAŞKAN —,Buyurunuz Sayın Haznedar; süreniz 
5 dakikadır. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın. 
Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının tümü üze
rindeki görüşmelerde de arz etmeye çalıştığım 'gibi, 
haritaların'tasdiki keyfiyetinin 'belediyelere veya va
liliklere 'bırakılması hadisesi 'bu kanunun esas pren
siplerinden birini oluşturmaktadır. Belediyelerin ve 
valiliklerin teknik bakımdan yetersiz olduklarını ve 
halihazır haritaları tasdik etmelerinin, kendilerine bu 
mükellefiyetin ve bu sorumluluğun verilmesinin yan
lış olacağını kanun tasarısının tümü üzerindeki gö

rüşmelerde izah etmeye çalıştım; fakat buna sayın 
komisyon başkanı özellikle şu noktada itiraz ettiler 
ve «'Konuşmacılar 1702 belediyeden bahsettiler. Biz 
nüfusu 10 'binin üzerinde olan 'belediyelerin imar 
planı yaptırması mecburiyetini getirdik. (Aslında !biz 
ona da karşıyız. Nitekim bundan sonraki önergede 
o da var) Binaenaleyh, hu belediyelerin çoğu zaten 
ne hairtalarını yaptıracaklar, ne de imar planlarını 
yaptıracaklar. Küçük 'belediyelerin o seviyede teknik 
elemanlarının olup olmaması büyük mana ifade et
mez» dediler. O küçük dedikleri, nüfusu 10 binin 
altında olan belediyelerin sayısı tam 1'30Ö mertebe
sinde. 1702 -belediyenin 1'300'ünden bu mükellefiyeti 
kaldırıyorlar ve siz imar planı yapmayın diyorlar. 
O tarafı ayrı 'bir konu. 

Şimdi halihazır harita konusuna gelelim. Haliha
zır haritaların basit bir olay olmadığını, birtakım 
hukukî sorunlara kadar varan problemler ortaya çı
kabileceğini, binaenaleyh büyük ihtilaflara yer vere
cek nitelikte bir planlama kademesi olduğunu, hari
taların bundan sonra gelecek olan imar planlarının, • 
içme ısuyu projelerinin, yol projelerinin, kanalizas
yon ve elektrik projelerinin yapımında esas unsur ola
rak kullanılacağını ifade etmeye çalıştık; fakat bü
tün bunlara rağmen «Hayır» dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir aralık imar planının 
uygulanmasını göz önüne alalım. İmar planları uy
gulamasında 'imar, adaları tarif edilmiş; biraz evvel 
okundu, kabul edildi, geçti. İmar adalarının bir de 
aplikasyon meselesi var. Burada ifade edildiği igibi 
imar adaları parselasyon planları yapılıyor. Planda 
ve yönetmelikte izah edilen şekle uygun olarak par
sellere ayrılıyor bu adalar. ıBu adaların altındaki mül
kiyet sistem1! değişik, kadastro bir mülkiyet sistemi 
var, o yeni bir şekle bürüridürülüyor. Sonra bu par
selasyon aplike ediliyor. Bu aplikasyondan sonra 
parselasyon haritaları yapılıyor. Şimdi, harita yapma 
ve ıtasdik etme yetkisini belediyeye verdiğimize gö
re, bunun da çok tabiî olarak belediyeler tarafından 
yapılması bahis konusu. 

Parselasyon haritaları o kadar önemli haritalar 
ki, bunların çizimi bile ısı tesirinden müteessir ol
mayacak kâğıtlar üzerine gayet hassasiyetle oluyor. 
Sonra bunlar bila'hara verilecek olan imar haklarıyla 
ilişkili olarak, hem hukukî durumu da gözetmek üze
re esas teşkil ediyor, her şey bunun üzerinden veri-
l'iyor. Şimdi ileride bu kadar mahzur doğuracak bir 
haritanın tasdiki keyfiyetini siz tutuyorsunuz, nüfu
su 10 binin üzerinde bile olsa, belediyelere veriyor-

— 30 — 
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sunuz. Onu da arz etmeye çalıştım, harita meselesi 
ayrı bir meseledir. Bulgun Türkiye'deki büyük kamu 
kuruluşları dahi harita yapma konusunda 'kendilerini 
yetkili 'bulmamaktadırlar dedim. Hal böyle iken siz 
bunu tutuyorsunuz, (hiçbir Iharita nosyonu olmayan 
'bir şahsın mührüne teslim ediyorsunuz; bunun ol
ması mümkün değil. 'Böyle bir şey 'olduğu takdirde, 
Türkiye'de çok büyük flhtilalflar ihtilatlar çıkabilir. 

IO nedenle 'bu konuda 2 önergemiz var, bunun 
1 tanesi okundu, aslında aykırı olan önerge okun
madı. Aykırı ..önergede diyoruz ki : Haritaların tas
diki 'hadisesi bakanlığa 'bırakılmalıdır. Haritalarını 
yine 'belediye yapısın, yaptırsın, İhale etsin, harita 
mühendisleri gelsinler yapsınlar; fakat tasdik keyfi
yeti mutlaka 'bakanlık tarafından yapılsın ki, demin 
söylemiş olduğulm hususlar nazarı itibare alınabilsin. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, toparlayın efendim, 
süreniz doldu. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

'İkinci husus; şimdi üzerinde konuşmakta olduğu
muz önergede ise birbaşka 'kademe getiriyoruz, di
yoruz ki :• Eğer Öbürü kabul edilmeyecekse, harita
ların tasdiki hadisesini eğer mutlaka istiyorsanız yine 
belediye ve mahallî idareler, valilikler yapsınlar; ama 
müsaade edin şu haritaların doğru olup olmadığını 
tespite 'medar olacak kesin kabulünde mutlak surette 
'Bayındırlık ve ts'kân Bakanlığından yetkili bir fen 
elemanı 'bulunsun ve onun 'başkanlığında teşkil edi
lecek heyet 'kesin ıka'bu'lünü yapsın ve hiç değilse bir 
ölçüde 'bu mahzur ortadan kandırılmış olsun, öner
genin esası 'bunldan ibaret. Takdir yüce Mecl'isindir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. Öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmeımiştir. 

'Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Madde 7. —(a) bendi, ikinci cümle : Bu haritaların 

tasdik 'mercii Bayındırlık ve 'İskân Bakanlığıdır. 
Ordu Milletvekili Ali MazJhar Haznedar ve arka

daşları 
(BAŞ/KAN — Önergeye hükümet ve 'komisyon 

'katılıyor mu efendim. 
ENERJİ VE TABİİ (KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL '(Antalya) — • Katılmıyoruz efendim. 
Sayın Başkan, müsaade buyurursanız buradan 

Ufak bir izahat vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Kısaca olur efendim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Bugüne kadar bunların 
tasdiki bakanlığa ait idi ve aksaklıklar da buradan 
çıkıyordu. 'Bakanlığa gelen bir evrak 6 ayda, 1 sene
de 2 senede, 5 senede tasdik edilip gelmiyordu. Sayın 
Haznedar orada çalışıyordu, bunu çok iyi bilirler. 
'Bunu tekrar bakanlığa vermemiz, bugünkü çarpık 
halin devamı demektir; onun için katılmıyoruz efen
dim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim? 

'Buyurunuz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; eğer sayın bakanın şu 
müdahalesi olmasa burada bir daha konuşmayacak
tım. Çünkü, biraz evvel izah etmeye çalıştım. Fakat, 
fevkalade yanlış bilgilere istinaden bu kanunun ha
zırlandığı sayın bakanın :şu ifadesinden de ortaya çık
maktadır. Harita tasdikinde kesinlikle en ufak bir 
gecikme olmamaktadır, bakanlığın harita tasdikinde 
hiçbir gecikme olmamak tadır diyebilirim. Şu anda 
Türkiye'nin bütün belediyelerinin, hem bir defa de
ğil, birkaç defa haritalarının tamamı yapılmış ve bit
miştir. Binaenaleyh, sayın bakanın göstermiş olduğu 
esbabı mucibe kesinlikle yerinde değildir. 

Arz ederim efendim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 

Önerigeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Yasa Ta

sarısının 7 nci maddesindeki, 10 bin olan nüfus sı
nırlamasının, 5 bin olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Kayseri Milletvekili Mehmet üner ve arkadaşları 
'BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
'(Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerige sahiplerinden söz isteyen 
var mı? 
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'MEHMET Ü'NER (Kayseri) — Söz istiyorum ' 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNIER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; yurdumuzda 1 700'e yakın be
lediye vardır. Bunların ortalama nüfus yoğunluğu 
9 bin civarındadır. Eğer, biz bu rakamı 10 bin kişi 
olarak tutmakta ısrarlı olur isek, ortalama nüfusu 
9 bin olan diğer belediyelerin, (ki bunların 'bir kısmı
nın planları mevcuttur. Komisyonda görüşülürken 
öğrendiğime göre, planı mevcut olan çok az beledi
yemiz vardır. Bu planların uygulanılıp, uygulanılma-
yacagı tamamen belediyelerin) keyfine bırakılmakta
dır. Bu rakamı eğer biz, 10 binin altına düşürüp, 5 
bin olarak kabul edersek, bu planları uygulama mec
buriyetini getirmiş olacağız ve dolayısıyla plansız ge
lişmeyi, plansız yapılaşmayı önlemiş olacağız. 

Belediyeleri mevcut olan bu planlarını iptalle kar
şı karşıya bırakmamak için bu teklifi getirdik. Karar 
Yüce Meclisindir. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul* eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemişıtir. 
'Diğer önergeyi okutuyorum : 
Madde 7. — b) Belediye teşkilatı olan bütün 

yerleşmelerin imar planlarının yaptırılması mecburi
dir. 

Son nüfus sayımında, nüfusu 10 bini aşmayan yer
leşmelere ait imar planlarının nitelikleri, yönetme
likte belirtiliri 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — İlerideki maddelerde bu 
husus var efendim, katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaimi edenler... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — önerge 

üzerinde söz almak istiyorum Sayın Başjkan. 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
Efendim, daha evvel baktım söz istemediniz, oy

lamaya geçtik. 
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MEHMET ÜNER (Kayseri) — Siz sormuyorsu
nuz ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hükümet cevap verdikten 
sonra söz isteyen, söz ister. Muhakkak sormak mec
buriyetinde değüiz. Lütfen bundan sonra böyle uy
gulayalım efendim. 

Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu Kanunun getirilme
sinin en büyük mucip sebeplerinden bir tanesi, dü
zenli ve sağlıklı kentleşmeyi sağlamaktır. Bugüne ka
dar edinilen tecrübelere göre (Tabiî kanunu getirenle
rin kanaati olarak ifade ediyorum), planlamadaki ge
cikmeler dolayısıyla, sağlıksız ve düzensiz şehirleş
menin vaki olduğu şeklinde bir kanı vardır, Yani, plan
sız şehirleşme, düzensiz bir kentleşmeye neden oluyor. 
Esas mantık 'budur ve buradan hareketle, «O halde 
daha çabuk plan elde edecek bir yöntem getirelim» 
diyorlar. Aslında böyle bir yöntem'in daha çabuk olup, 
olmadığı hususunu bilahare ifade edeceğiz. Buna isti
naden şimdi de bu fikre ters olarak demin arz et
miş olduğum gibi, 1 702 belediyeden 1 300'ünü bu 
planlı sistemin dışında tutuyorlar ve «Siz isterseniz 
plansız olarak gelişin» diyorlar. Bunun için nazarı 

dikkate alınan kriter ise, nüfusu 10 binin üzerinde 
olan belediyelerdir ve hiçbir bilimsel esasa da istinat 
etmiyor. Neden etmiyor? özellikle komisyon başkanı 
İstanbul 'milletvekili olduğu için söylüyorum, İstan
bul milletvekilleri çok iyi bilirler, bundan 1 0 - 1 5 se
ne kadar evvel İstanbul'un çevresinde bulunan küçü
cük, köy karakterindeki belediyeler, o zaman 'belediye 
bile değillerdi, nüfusu 10 bin değil 5 binin de altında 
idi; ama 15 sene sonra nüfusu 100 bine yaklaştı. 
Demek ki, nüfusunun 3 bin, 5 bin olması aslında o 
şehrin, o çevrenin gelişmesi yönünden, gelişme hızı 
yönünden bir plana saihip olup, olmaması hadisesi 
yönünden hiçbir zaman bir ölçü olamaz. Buna da 
deniyor ki, belediye 'meclisi var, bunu takdir edecek 
olan yer belediye meclisidir; öyle bir vaziyet varsa, 
belediye meclr>i desin ki; biz plan istiyoruz planı
mız yapılsın. Peki; ama o zaman bu getirilen şey de 
bu maddenin mantığına uymuyor. Neden uymuyor? 
Deniyor ki, nüfusu 10 binden fazla olanlar plan 
yaptırmak mecburiyetindedir. Niye mecbur tutuyor
sunuz, onların da belediye meclisi var; gerekiyorsa, 
bırakın onlar karar versinler. 

Binaenaleyh, bir çelişkiler sistemi içinde maalesef 
bu Kanun yürümekte. Bizim dediğimiz şu : Elbetteki 
küçük belediyelerin İmar planlarında gecikmeler olu-
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yor. Daha çabuk planı eldfe etrne imkân var mı? Var. 
Bu nasıl olsun diyoruz? Evvelki imar Kanununda çok 
iyi hatırlayacaksınız, yol istikamet planları fikri var
dı hiç değilse, Yapı Yollar Kanunundan gelen bir 
sistemdi bu. Şimdi bunun bir aşama daha ilerisine 
geçelim diyoruz; ama hiçbir surette bu planlarda bir 
gecikme vaki olmasın. Nasd olsun? Bu planların ni
telikleri değişsin ve bunun niteliklerini çabuk elde 
edilebilecek, basit bir tarzda olacak şekilde yönetme
likte tarif edelim. Nüfusu şunun altında olan beledi
yelerde yapılacak imar planlarının nitelikleri budur 
diyelim. Yani küçücük belediye; ama orada bir be
lediye meydanı olacak, orada bir hükümet meydanı 
olacak; siz kendi haline bırakırsanız bunlar nerede 
teşekkül edecek? 

O nedenle, 'bütün belediyelerin aslında imar planı 
yaptırmaları mecburiyetini betiren bu önergeyi getir
dik. Andk, önergenin ikinci cümlesinde «Nüfusu 10 
bini aşmayan yerleşmelere ait imar planlarının nite
likleri yönetmelikte belirtilir, belirlenir.» demek sure
tiyle bunların öyle hepimizi ürküten bir biçimde bü
yük şehirlerin imar planları sistem'inde ve prosedü
ründe yapılmasını öngörmeyen bir önergedir. Eğer ka
bul edilirse, Türkiye'nin yararına olacağı kanısında
yız. 

Arz ederim ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşmekte olduğumuz tmar Kanununun 7 nci 

maddesinin (b) fıkrasının sonuna «Mevcut imar plan
ları yürürlüktedir» cümlesinin ilavesini teklif ederiz. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 

katılıyor mu efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Mevcut planların yerleşmiş nüfusa 

yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alan
larının acilen kullanmaya açılmasını temin için; be

lediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzii imar plan
larına veya imar planı olmayan yerlerde bakanlıkça 
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göte uygulama 
yapılır. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi, kabul edilen 2 önerge istikametin
deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde değişik 
şekliyle kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 
Madde 8. — Planların hazırlanmasında ve yü

rürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara^ uyu
lur. 

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eği
limlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektö-
rel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını 
belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarım, ge
rekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı ya
par veya yaptırır. 

b) İmar planları; Nazım İmar Planj ve Uygu
lama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise 
bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygun
luğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerle
rin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediye
lerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onay
lanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden 
belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir 
ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde plan
lara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye 
meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye 
meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağ
lar. 

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde 
yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya 
yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onay
lanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren va-
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iilikçe tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan I 
edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edi- I 
lebjlir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve I 
planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin ka- I 
rara bağlar. I 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de I 
yukarıdaki usullere tabidir. I 

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakan- I 
lığa gönderilir. I 

îmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak il- I 
gili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mül
kî amirlikler, imar planının tamamını veya bir kıs- I 
mini kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğal- I 
tarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere ve- I 
rir. I 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak I 
isteyen sayın. üye?.. I 

Sayın Sevinç, buyurunuz efendim; grup adına ko- I 
nuşacaksınız. I 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Sevinç. I 
HP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eski

şehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu I 
Kanunun özü gerçekten bu maddededir. Huzur içe- I 
risinde yaşayan Türk halkını birbirine katacaktır bu I 
maddenin neticesi ve gerçekten aşiret idaresi gibi bir I 
idare sistemini maalesef ülkemize getirecektir. I 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz belediye baş- I 
kanlığı seçimleri sırasında çeşit çeşit partilerden ar
kadaşlarımız elbette mücadele veriyorlar. Belediye I 
başkanlığını kazanan arkadaşımız rakibini fevkalade I 
yaralayıcı sözler söylüyor ve karşılıklı tartışma içe- I 
risine giriyorlar. I 

Bu madde metni, belediye başkanlığını kazanan I 
veya istikbalde kendisine belediye başkanlığında ra
kip olacak vatandaşların maddî bakımdan fevkalade I 
kötü duruma düşmesi için en güzel silahtır. Bu mad- I 
deyle, rakip belediye başkan adayını, başkanını mad
dî bakımdan yıkmanın veya onu sindirmenin bir sis- I 
temi getirilmektedir. Bu madde uygulanmaya başlan- I 
dığı zaman göreceksiniz Anadolu'da pek çok insan I 
birbirini kıracak, pek çok kan davası yeniden baş- I 
layacaktır. I 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Bizim 
belediye reislerimiz onu yapmaz beyefendi, müsterih 
olun. I 

'BAŞKAN — Lütfen efemdim, müdahale eıtmeyi- I 
niz. I 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Çok iyi (görü
yoruz. Nasıl menfaatler edirilldiğini zaman göstere- i 
çektir. I 
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IBAŞKIAN — Lütfen devam edin efendim, ko-
nuşlmanızajdevam edin. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bu madde komisyonda görüşülürken şunu çok 
savundum; şimdi belediye başkanları için de bu teh
likelidir. Diyelim ki, bir belediye başkanı teknik ola
rak şishre faydalı olabilecek bir alanın yeşil saha ol
masını isteyecek. Bu yeşil saha olarak istediği alan 
bir yakının olabilecek, bir partilisinin olabilecek belki 
de bir milletvekilinin arazisi olabilecek. Bu sefer be
lediye başkanının milletveküininj baskısından, akraba
sının baskısından kurtularak rahat hareket etmesi 
mümkün değildir. Mümkün olmadığına göre, kendlisi-
ni rahatsız hissedecektir, gerek partilileri tarafından, 
gerek yakınları tarafından, gerekse bir üst seviyedeki 
arkadaşları tarafından baskı altında tutulacaktır. 

Şimdi, belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi 
arkadaşlarımızın daha rahat olmaları için şu işlemin 
yapılmasında büyük yarar var. İtiraz edilen bazı kı
sımlar bakanlık tarafından veya valilik tarafından 
tekrar tetkik edilmeli ve bu tetkik neticesinde tekniğe 
uygun şekilde imar planları değiştirilelbilimdlir. Bu 
silahı belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri el
lerine aldığı zamanı yine kafalarına göre çalışacaklar
dır, karşısındaki zarara uğrayan veya bu maddenin 
tatbiki ile maddî kaybı olacak olan vatandaşa diye
cek M, «Kardeşim sen haklısın; ama ben bunu kendi 
başıma yapamam ki; ben bunu yaptığım zaman üst 
makama müracaat edilecek, bir üst makam tarafından 
bu muhakkak bozulacaktır, talimatnameye göre üst 
Ikurül tarafından bozulacaktır» diye cevaplayacak ve 
fevkalade rahatlayacaktır. 

Bunu özelikle göreceğiz, kanun yürürlüğe girer 
girmez fevkalade büyük yanlışlar yapılacak ve bununı 
sorumluluğu biraz evvel bağıran arkadaşımın ve 
ANAP Grubunun olacak, bunun böyle bilinmesini 
ve bu hususun muhakkak zabıtlara geçmesinde fayda 
görüyorum. Göreceksiniz bu Kanunun bu maddesini 
bir yılla kalmadan tadil için geleceksümiz. 

Bu duygular içerisinde açıklamalarımı yüce Mec
lise arz eder, saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Başka söz isteyen?.. Yok. . 
Madde üzerinde önergeler var, geliş sırasına göre 

okutuyorum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 

Tasarısının 8 inci maddesi (a) bendinin» tasarıya fonk-
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siyoneHik kazandırmak bakımından aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 8. — a) bendi: Bölge Planları: Kapsamına 
aldığı alanın sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yer
leşmelerin gelişme potansiyelini, sektöre! hedefleri, 
faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirlemek üzere 
hazırlanacak bölge planlarını, Devlet Planlama Teşki
latı ile işbirliği içinde Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
yapar veya yaptırır. 
Ali Mazhar Haznedar Rıfat Bayazıt 

Ordu (Kahramanmaraş 
Mehmet Arif Atalay Ülkü Söylemezoğlu 

Adıyaman Kahramanmaraş 
Erituğrul Gökgün îsmai Şengüm 

Aydın Denizli 
Fehmi Memişoğlu Ebubekir Akay 

Rize Erzurum 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülimeikte olan imar Kanunu Tasarısının 8 

inci maddesine aşağıda (b) bendinin eklenmesini ve 
Tasarıdaki (b) bendinin (c) bendi olarak değiştfiril-
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Madde 8. — b) Çevre Düzeni Planları: Belediye 

hudutları ile, bu hudutlara komşu olan ve şehirlerin 
müstakbel inkişafı içini gerekli olan mücabir alanların 
da; ayrıca turizm, sanayi vb. sektörlerin arazi kul
lanım taleplerinin yoğunlaştığı -kıyı bantları ve sanayi 
aksı gibi yörelerde çevre düzeni ıslahlarını ilgili idare
lerin talebi üzerine veya bakanlığın gerek görmesi üze-
dne bakaınlılkça yapılır, yaptırılır ve tasdik ettirilir. 

Ülkü Söyldmezoğlu Mehmet Kocabaş 
Kahramanmaraş îçel 

Ali Mazlhar Haznedar İsmail Şengün 
Ondu Denizli 

Rıfat Bayazıt 
İKahramanmaraş 

(BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı imar kanunu 

tasarısının 8 inci maddesi (b) bendinin, belediye ve 
valiliklerin teknik ıbakıımdan konunun gerektirdiği bil
gi ve tecrübe birikiminden yoksun oldukları gerçeği 
ğöz önünde tutularak aşağıdaki tarzda değiştirilme
sini arz ve (teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 8. — b) imar Planları, Nazım imar Pla-
nı ve uygulama imar planlarından meydana gelir. 
Mevcut ise, bölge planı ve çevre düzeni planı ka
rarlarına uygunluğu sağlanan, belediye sınırları içinde 
•kalan yerlerin nazmı ve uygulama planları ilgili be
lediyelerce, belediye" ve mücavir alanları dışında kalan 
yerlerde ise, valilikler veya ilgilisine© yapılır veya yap
tırılır. 

(Nazım imar Planı Belediye meclisleri veya valilik
lerce kabul edildikten sonra ilgili idarece tespit olu
nacak ilan yerlerinde il ay süre ile ilan edilir. Bu 1 
aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar belediye meclislerince veya valiliklerce 
incelenerek 15 gün içinde karara bağlanır. Böylece 
nihaî şeklini alan nazım planlar 'ile kabul edilmeyen 
itirazlar ve bunlar hakkında ilgili idarenin görüşleri 
tetkilk ve tasdik için bakanlığa gönderilir. 

Bakanlık bu planları aynen veya değiştirerek tas
dik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir. 
Nazım planlar bakanlığın tasdiki ile kesinleşir. 

Uygulama imar planları nazım planlara uygun 
olmak kaydıyla hazırlamaya ve tasdike ilgili idareler 
yetkilidir. Uygulama İmar Planlarının 'hazırlanması ve 
tasdikinde, bakanlığın tasdik işlemi hariç nazım plan
lardaki usul ve sürelere göre hareket edilir. Uygula
ma İmar Planları 'Belediye Meclislerinin veya valili
ğin onayı ile kesinleşir. Kesinleştriiş uygulama imar 
planının bir kopyası bakanlığa gönderilir.' 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de 
yukarıdalki usullere tabidir. 

imar Planı alenîdir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili 
idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülkî 
amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kıs
mını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğal
tarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere 
verir. 

Ülkü Söylemezoğlu İsmail Şengün 
Kahramanmaraş DenıizHi 

Kadri Altay Ertuğrul Gökgün 
Antalya Aydın 

Ali Mazbar Haznedar Rıfat Bayazıt 
Ordu Kahramanmaraş 

Ebubekir Akay Haydar Koyuncu 
Erzurum Konya 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar aykırılık derecesi
ne göre okutup oylarınıza sunacağım. 

Ordu Milletvekili Ali Maznar Haznedar ve arka
daşlarının önergesi : 

— 35 — 
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Madde 8. — a) bendi : Bölge planları : Kapsamı
na aldığı alanın sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, 
yerleşmelerin gelişme potansiyelini, söktörel hedefleri, 
faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirlemek üze
re hazırlanacak bölge planlarını Devlet Planlama Teş
kilatı ile işbirliği içinde Bayındırlık ve îskân Bakan
lığı yapar veya yaptırır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — önerge sahibi konuşmak isterler mi? 
Buyurun. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının ıtümü üzerin
de yaptığım konuşmada ıbu konuya değinmiştim. Böl
ge planlarının Devlet Planlama Teşkilatına münhasıran 
yaptırılması yetkisinin verilmesinin yanlış olacağını ifa
de etmiştim ve burada dayanmış olduğum esbabı muci
be de şu idi: Bu, bölge planları daha çok uygulamaya dö
nük bir hadisedir, özellikle o zamanki itirazımda 6 ncı 
maddede değiştirilen husus da mevcut değildi ve böl
ge planını bir yerleşme planı alarak düşünen bir zih
niyet vardı; fakat son yapılan bir değişiklikle bu yer
leşme hadisesi ortadan kalıktı ve bölge planları aşağı 
yukarı tek boyuta indirgendi, sadece ekonomik bo
yutu nazarı iıtibare alınır, vaziyete girdi. Sadece eko
nomik boyut nazarı itibare aılınacalkısa, buna fazla iti
raz etmekte kabil değil. 

Yalnız, gene de ifade etmek istediğimiz husus 
şu: Devlet Planlama Teşkilatı bir uygulamacı kuru
luş değildir. Zaten Devlet Planlama Teşkilatı Kanu
nunun kabulünde de bölge planlan hadisesi bidayet
te onlara bir görev olarak verilmişti; fakat Devlet 
Planlama Teşkilatında, başladıkları bu işlerin devam ' 
edemeyeceği kanaati hâkim oldu ve başladıkları bir
takım işleri, hatırlayabildiğim kadarıyla ta 1960'lı yıl
larda İmar ve İskân Bakanlığına devrettiler; siz ya
pın bunları, biz yapamıyoruz, çok büyük çalışmaları 
ve detayda çalışmaları iktiza ettiriyor dediler. İmar 
ve İskân Bakanlığı bunu üzerime aldı, muayyen bir 
ölçüde yapmaya çalıştı. 

Şimdi bu yetki, İmar ve İskân Bakanlığının, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığıyla birleşmesi hadisesinin 
sonucu olarak, İmar ve İskân Bakanlığı ortadan kalk
tığı için bu fonksiyonun kime inıüika! edeceği husu

sunda zannediyorum hükümette bir tereddüt hasıl 
oldu; bulunan ıtek merci, zaten Devlet Pdanlama Teş
kilatının kuruluş kanununda buna benzer bir hüküm 
mevcut olduğu için, bunu onlar yapsın zihniyeti hâ
kim oldu. 

Şimdi, çok iyi bildiğimiz gibi, bölge planları, bir 
bölgedeki gelişme eğilimleri ve ekonomik potansiye
lini ortaya çıkarmak üzere hazırlanmakta olan planlar
dır. tarifi de var. Buradaki tarif de doğru, tamamen 
ekonomik boyut. Türkiye'de dengeli bir kalkınmayı ön
gördüğümüze göre, bu hususun bütün bölgeler için 
ele alınması ve Türkiye'nin ekonomıisinin de katkı
sını nazarı itibare alarak bu bölgelerdeki ekonomik 
potansiyelin fizibilitesini de yapmak suretiyle yerleş
melerin gelişme eğilimlerinde ve istikametlerinde tes
pit etmek bakımından her bölgede ele almak gereki
yor. Oysa bu kanunda, Planlama Teşkilatına bırakıl
dığı için ve Planlama Teşkilatı evvelden beri pek de 
bunun üzerine gitmek niyetinde olmadığı için, Plan
lama Teşkilatının görüşüne paralel olarak buraya 
bir hüküm konmuş. Evvelce bölge planlarının yapıl
ması âdeta mecbur iken, her bölgede ele alınması 
bahis,konusu iken, burada gerektiği takdirde ele 
alınması fikri getıiriİmişitir. 

Bizim önerimiz, diyoruz ki, eskiden olduğu gibi, 
İmar ve İskân Bakanlığı şimdi Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı haline inkılap ettii; ama ilgili arkadaşlar 
hâlâ oradadır, böyle bir ünite var iken, bu mev
zu üzerinde çalışmaları mümkün iken ve evvelce de 
yapılmış birtakım çalışmaları ımevcut iken, gelin bu 
teşkilatı buradan kaldırmayın, varsın o eski §eye de
vam etsinler ve Devlet 'Planlama Teşkilatı da, uy
gulamacı bir teşkilat olımak zahmetinden ve külfe
tinden kurtulmuş olsun. Söylemek istediğimiz husus 
bundan ibaret; o nedenle de, Planlama Teşkilatıyla 
teşriki mesai içinde planların bilfiil Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı tarafından yapılmasını öngören bir 
önerge vermiş bulunuyoruz. Takdir yüce meclisindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. Oyla

rınıza... 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK, ılMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
OEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve-
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kiİeri; Sayın Mazhar Haznedar ve aıfadaşları tara
fımdan verilen önergeye katılmamız mümkün değil-
dir. Bölge Planlarının Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı tarafından yapılması, bölge planlarını, fizikî 
planlama maniasında almadığımız için mümkün gö
rülmemektedir. Bu açıdan sadece, 8 inci maddenin 
(a) fıkrasında 'belirtildiği gibi, sosyoekonomik gelişme 
eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, ®ek-
ıtörel hedefleni, faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını 
belirtmek üzere, hazırlanacak bölge planlarını, ge
rekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatının 
yapmasını da 'bu açıdan lüzumlu gördük. Yoksa bu 
lizikî planlama mahiyetinde değildir, sadece ike ka
rarları açısındandır. 

Teşekkür edenim. 

BALKAN — Teşekkür edenim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 

ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan îmar Kanunu Tasarısının 

8 inci maddesine aşağıdaki (b) bendinin eklenmesini 
ve tasarıdaki (b) bendinin, (c) bendi olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 8. — b) Çevre düzeni planları : Be
lediye hudutları ile bu hudutlara komşu olan ve şe
hirlerin müstakbel inkişafı için gerekli olan mücavir 
alanların da, ayrıca turizm, sanayi sektörlerinin ara
zi kullanım taleplerinin yoğunlaştığı kıyı bantları ve 
sanayi aksı gibi yörelerde çevre düzeni ıslahları, il
gili idarelerin talebi üzerine veya bakanlığın gerek 
görmesi üzerine bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve tas
dik ettirilir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
(Bilecik) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN -— Katılmıyorsunuz. 
Sayın hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, önergemi izah etmek üzere söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Söylemezoğlu. Sü
reniz 5 dakika Sayın Söylemezoğlu. 

I ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynı maddenin 
I (b) fıkrasında, «Mevcut ise bölge, planı ve çevre dü-
I zeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak» diye na-
I zım planlarının, uygulama imar planlarının yapıla-
I cağı söyleniyor. 
I Çevre düzeni planına gerekli bir önem verilmiş 
I ki, tarifler, tanımlar maddesinde yer alıyor. Gerçek-
I ten de çevre düzeni planları, bugüne kadar fevkalade 
I büyük fayda sağlamış ve yararı görülmüş bir plan 
I kademesidir, özellikle büyük gelişme potansiyeli gös-
I teren şehirlerin planlarının geliştirilmesinde çevre ile 
I ilişkisi yönünden çevre düzeni planları kullanılmış-
I tır. Turizm ve sanayi açısından gelişmenin başladığı 
I kıyı bantlarında, sanayi akslarında bu planların gere-
I ği anlaşılmıştır ve kısım kısım nazım plan, uygulama 
I imar planı olarak meseleyi ele alacak olan belediye-
I 1er, çevreleriyle ilişkisi ve bütünü içerisinde kendile-
I rinin yerini alacak bu çevre düzeni planlarıyla bul-
I muşlar ve geliştirmişlerdir. Tasarının da önem ver-
I diği bu çevre düzeni planını bir fıkra olarak buraya 
I koyup, ilgili idarelerin isteği veya bakanlığın bu ül-
I ke içerisindeki gelişmeleri izlerken gördüğü gerek 
I üzerine bu planlar yapılsın ve bu suretle kademe ka-
I deme birbiriyle etkilenme sağlansın, hazırlanan na-
I zım ve uygulama imar planlan sağlıklı olsun diye 
I bu teklifi getirdik. Bugüne kadar kullanılan ve ya-
I rarı görülen bir husus olduğu için getirdik ve nazım 
I planlarının ve uygulama imar planlarının yapımında 
I sürat, kolaylık ve fayda getireceği için bu teklifi ge-
I tirdik. Amaç maddesindeki anlayışa uyduğu için ge-
I tirdik. Neden kabul edilmediğini doğrusu ben yorum-
I layamıyorum ve takdiri Yüce Meclise bırakıyorum. 
I Saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Söylemez-
I oğlu. 
I önergeye komisyon ve hükümet katılmamıştır. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I 3 üncü önergeyi okutuyorum : 
I Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
I ve arkadaşlarının önergesi : 
I Görüşülmekte olan 291 S. Sayılı İmar Kanunu 
I Tasarısının 8 inci maddesi (b) bendinin, belediye ve 
I valiliklerin teknik bakımdan konunun gerektirdiği 
I bilgi ve tecrübe birikiminden yoksun oldukları ger-
I çeği göz önünde tutularak, aşağıdaki tarzda değişti-
I rilmesini arz ev teklif ederiz. 
I Madde 8. — b) İmar Planları, Nazım İmar Pla-
I nı ve uygulama imar planlarından meydana gelir. 
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Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni planı ka- | 
radarına uygunluğu sağlanan, belediye sınırları için
de kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları 
ilgili belediyelerce, belediye ve mücavir alanlar dı
şında kalan yerlerde ise valilikler veya lilgilisince ya
pılır veya yaptırılır. 

Nazım imar planı belediye meclisleri veya vali
liklerce kabul edildikten sonra İlgili idarece tespit 
olunacak ilan yerlerinde 1 ay süre ile ilan edilir. Bu 
1 aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar belediye meclislerince veya valilik- | 
lerce incelenerek 15 gün içinde karara bağlanır. Böy
lece nihaî şeklini alan nazım planlar ile kabul edil
meyen itirazlar ve bunlar hakkında ilgili idarenin 
görüşleri tetkik ve tasdik için bakanlığa gönderilir. 

Bakanlık bu planları aynen veya değiştirerek tas
dik etmeye veya değiştirmek üzere iadeye yetkilidir. 
Nazım planlar bakanlığın tasdikiyle kesinleşir. 

Uygulama imar planları nazım planlara uygun 
olmak kaydıyla hazırlamaya ve tasdiki ilgili idare
ler yetkilidir. Uygulama imar planlarının hazırlan
ması ve tasdikinde bakanlığın tasdik işlemi hariç, 
nazım planlarındaki usul ve sürelere göre hareket 
edilir. 

Uygulama imar Planları Belediye Meclislerinin ve
ya valiliğin onayı ile kesinledir. .Kesinleşmiş uygula
ma imar planının bir kopyası bakanlığa gönderilir. 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de 
yukarıdaki usullere tabidir. 

imar Planı alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili 
idarelerin görevidir. Belediye başkanlığı ile mülkiye 
amirlikler imar planının tamamını veya bir kısmını 
kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak 
tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMIİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; getir
diğimiz teklifi daha iyi açıklayabilmek için imar plan
larının nasıl hazırlandığı ve prosedürü üzerinde kısa 
bir bilgi arz etmek isterim, 

Henüz yürürlükten kalkmamış olan İmar Kanunu 
gereğince belediyeler imaır planlarını yapturmak ya da 
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tevsi ettirmek gereğini duyarlarsa, halihazır harita
ların 'temininden) planların yaptın'İmasına kadar ge
nellikle İller Bankasına yetki verirler veya doğrudan 
kendileri de bunları ihale ötme imkânına 'sahiptirler; 
ancak genellikle İller Bankasına yetki verirler. 

Bu yetkiye istinaden ufak planların dışın'da planı 
müelliflerine plan ihale edilir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Nazım 
planları değil mi? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Nazım 
ve uygulama imar planları birlikte. 

Bunların hazırlanması için bir sürü alt bilgilere 
fibJtiyaç vardır. Önce raporu hazırlanır, raporu üze
rinde tartışılır, o rapora dayanılarak, varsa mülkiyet 
durumu da halihazır haritalar üzerine işlenir, sonra 
da arazi kullanımına dönük 2 etapta plan yapılır. Bi
risi, 5 OOO'lik nazım planıdır; birisi de, ona dayanı
larak 1 /ilOOO'lik uygulamayı sağlayan ve imar parsel
leri ölçeğine kadar parselasyon planlarının yapılma
sını sağlayan kademedir. Asıl çalışma uğraşı bu plan
ların hazırlanmasının tüm teknik bilgilerim sağlama 
ve çalışmalarını yapmadadır. 1/5 OOO'lik nazım plan
lar bölge tiplerini, bölgeleri, buradaki yapılaşma ve 
nüfus yoğunluğunun ne olacağını, anakanavayı çizer; 
uygulama 1/1 OOO'lik imar planlarına göre yapılır. 

Şimdi burada bizim getirdiğimiz, nazım planların 
tasdiki işi, bir kere de bakanlık tarafundan incelens'in-
dir. Bunun süresi de konabilir, gelir 15 günde, 1 ayda 
sonuçlanır; geledebilir denlir ve bu sureitle bakanlığın 
merkezî idarenin uzmanlarının da, /tüm o şehrin ge
leceğini yönlendiren! plan hakkında bir kararı olsun, 
Ondan sonraki adımı uygulama limar planlarını doğ
rudan doğruya belediyelerin tasdikine, yetkisine, uy-
gulamasıına bırakan bir sistem bir ara mekanizma, 
bu sureitle birtakım mahzurları ortadan çıkarıcı bir 
ara mekanizma bir sistem teklifidir, onun içim huzur
larınıza getirilmiştir. / 

HALİL ORHAN ERGÜDER (fstanbul) — İs
tanbul Nazım Pllanı kaç senede hazırlanmıştır? 

BAŞKAN — Lütfen efendim konuşmayalım. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU «(Devamla) — İstan

bul Nazım İmar Planı metrepolitan bir plandır. Ta. 
Çaltalca'dan Gebze'yi alır, 5 OOO'lik nazım planı de
ğildir, 1 /50 ,000 ölçeğinde bir plandır. O bir yandan 
yürürken zaten belediyeler 5 OOO'liğini, 1 OOO'liğini 
yaptı ve o iş yürüdü. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kaç 
senede? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Nazım 
plan çalışması, ki, ikisini birbirine karıştırmayınız 
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1/5 OOO'lik, burada söylenen nazım planla, tstaribul 
Nazım Plan Bürosunun yapmayı söylediği nazım plan; 
iki ayrı şeydir; o, 50 000 - 100 000 ölçeğimde belediye
lerin çok dışında ÇatalcaMan Gebze'ye kadar varan 
bir çalışma idi. Zaten uygulamada kullanılamadı, 
hazırlanamadı; burada söylediğimiz nazım planı o de
ğildir, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğ-

4u. 
Önergeye komisyom ve hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 8 inci maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
İmar planlarında Bakanlığın yetkisi 
MADDE 9. — Bakanlık gerekli görülen hallerde, 

kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, 
umumî hayata müessur âfetler dolayısıyla veya toplu 
konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uy
gulanması amacıyla yapılması gereken planların ve 
plan değişikliklerinin, birden fazıla belediyeyi ilgilendi
ren metropoliteni imar planlarımın veya içerisinden 
veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava 
meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağ
lantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planları-
nır 'tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya 
diğer ;darelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde 
işbirliği sağlayarak, yapmaya, yaptırmaya, değiştirme
ye ve resen onaylamaya yetkilidir. 

ıBir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmî 
bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması 
veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdir
de, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat 
verebilir veya gerekirse imar planının resmî bina ve 
tesislerle ilgili kısmını resen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar 
planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması 
safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, ge
rektiğinde resen onaylar. 

(Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere 
tebliğ edilir. Bu planların uygulanması mecburîdir. 

Resen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarı
daki usullere tabiidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan, 
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IBAŞK1AN — Grup adına mı, şahsınız adına mı 
efendim? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Grup adına efen
dim. 

ıBAŞKAN — Buyurunuz efendim, grup adına sü
reniz 10 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz 
evvel 8 inci madde üzerinde almış olduğum sözde de 
izah ettim; hükümetin ve komisyonun diikka'tini çeke
bilmek için yeniden arz ediyorum, bir noktada benim 
istediğisin şekiller burada mevcut, bu hususu belirtmek 
istiyorum. 

9 uncu maddede; «Birden fazla belediyeyi ilgilen
diren metropoliten imar planlarının veya içerisinden 
veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava 
meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağ
lantısı bulunan yerlerdekli imar ve yerleşme planları
nın tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere ve
ya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerekti
ğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, de
ğiştirmeye ve re^sen onaylamaya yetkillidir» denilmek
tedir. 

Zabıtlara geçmesi bakımından söylemek istiyorum. 
Bu madde ile öyle sanıyorum ki, bütün imar planları 
Bakanlığa devredilmiş alacaktır. Bizim de gönlümüz 
onu istemektedir. Sanıyorum 8 inci maddede gördü-
düğümüz mahzurlar, burada değiştirilmiş veya tashih 
edilmiş olacaktır. Bu bakımdan, 9 uncu maddenin 
olduğu gibi geçmesine Halkçı Partisi Grubu olarak 
taraftarız. N 

©ilgilerimize sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

©AŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın ıSevinç. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Buyurunuz. 
Sayın Özdemir, süreniz 10 dakikadır efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
sayın milletvekilleri; milletvekili arkadaşımız Sayın 
Münir Sevinç, 9 uncu madde ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, bütün plan yapma yetkilerinin bu madde 
ile bakanlığa ait olduğunu söylediler ve diğer mad
delerdeki yetkileri de ortadan kaldırıcı mahiyette ol
duğunu belirttiler. Bu tamamen yanlıştır; ben de özel
likle zabıtlara geçmesi açısından açıklamak ihtiyacını 
hissettim. 

39 — 
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9 uncu maddede tadat edilen hususlar, Bayındırlık 
Bakanlığının Kuruluş Kanunu çerçevesinde yapmakla 
zorunlu olduğu işler arasındadır ve de rnakro düzey
deki planlar dolayısıyla devrede olması bahis konu
sudur, yoksa diğer hususları içeren bir konu değildir. 
9 uncu maddeye şöyle bir göz gezdirdiğimizde bunu 
gayet açıklıkla görmemiz mümkündür. Müsaadeleri
nizle bir daha okumak ihtiyacını hissediyorum. 

MADDE 9. — Bakanlık gerekli görülen hallerde, 
kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, 
umumî hayata müessir âfetler dolayısıyla veya toplu 
(konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uy
gulanması amacıyla yapılması gereken planların ve 
plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilen
diren metropoliten imar planlarının veya içerisinden 
veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava 
meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağ

lantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planları
nın tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya 
diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde 
işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirme
ye ve resen onaylamaya yetkilidir»' denmektedir. 

Burada görüldüğü gibi, gerekli görüldüğü haller
de ve sırf makro düzeydeki karayolu, havayolu, de
miryolu veya buna benzer tesislerin yapımından do
layı, sırf bu tesislerin yapımıyla ilgili plan yapmaya, 
burada tadat edilen hususlarla ilgili plan yapmaya 
yetkilidir, yoksa imar planları yapması söz konusu 
değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îmar Kanunu Tasarısının 9 

uncu maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fık
ranın eklenmesini, ileride yanlış yorumlar sonucu de
ğişik uygulamalara yer vermemek üzere arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eklenecek fıkra : Büyük şehir belediyelerinin 

yetki sahasına giren yerleşim yerleri için de bu madde 
•hükümleri geçerlidir. 
Ali Mazhar Haznedar Ertuğrul Gökgün 

Ordu Aydın 
İsmail Şengün Fehmi Memişoğlu 

Denizli Rize 
Rıfat Bayazııt Mehmet Arif Atalay 

Kahramanmaraş Adıyaman 
Ülkü Söylemezoğlu Ebubekir Akay 

Kahramanmaraş Erzurum 

ıBAŞKAN — Komisyon ve hükümet öneriye ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu eklenecek fıkra, 
aslında ileride yanlış birtakım yorumlara yer verme
mek için ve tamamen hükümetin düşündüğü istikâ
metteki bir uygulamayı mümkün kılabilmek bakımın
dan teklif edilmektedir. Nedir durum? Biraz evvel 
Sayın Komisyon Başkanı ifade ettiler; hakikaten doğ
ru. Hükümetin birtakım uygulamaları olacak, nedir 
onlar: En belli misali, İstanbul'da, inşallah, 29 Mayıs 
tarihinde temeli atılacak olan Fatih Köprüsü hadisesi 
var.- İhale edildi, çevre yollan yapılması lazım. Çevre 
yollarının İstanbul'un büyük şehir belediyesinin hudut
ları içindeki araziden geçeceği de yüzde yüz ve on
dan sonra da devam edecek. Böyle bir uygulamaya 
imkân verebilmek üzere, böyle büyük bir proje ihale 
ediliyor, sonra planda değişiklkler yapılması gere
kiyor. Kim yapacak bunu? Mevcut kanuna göre, bü
yük şehir belediyeleriyle ilgili kanuna göre bu yetki 
aslında belediyelerin; ama buraya bir madde getiri
liyor ve deniyor ki; bakanlık bu nevi hadiselerde il
gili belediyeye bu şeyi şu şekilde yap diye talimat ve
riyor; ama kabul etmezse tutar omu resen yapar. 

(Bir hususa, özellikle hukukçu arkadaşlarımın naza
rı dikkatini celbetmek istiyorum. Kanunun «İstisnalar» 
maddesinde diyor ki, «2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Ka
nunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkındaki Kanun bu Kanunun şümulü dışındadır.» 
Orada birtakım yetkiler var; fakat burada 9 uncu 
maddede bir başka konu koyuyoruz. Ben öyle tahmin 
ediyorum ki, ileride mutlaka büyük ihtilaflar çıkacak
tır. İstanbul "Belediyesi istemez; ama bugün istemez, 
yarın değişik hükümetler zamanında isteyebileceğini 
lütfen düşünün; böyle bir çevre yolunun geçirilmesi
ne belki de mümanaat edecektir. Oradan değil de, 
filan yerden geçsin, pekâlâ diyebilecektir. 

IBu nedenle Hükümetin bu yetkisi, her halükârda 
bu durumda dahi, şu istisna maddelerine rağmen, 
büyükşehir belediyelerinin yetki sahasına giren yer
leşim yerleri içinde bu madde hükümlerinin geçerli 
olduğunu ifade eden bir önerge olup hükümetin, 
tasarıyı hazırlayanların ve komisyonun tamamen gö-
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Eklenecek Fıkra: 
Belediyeler imar programlarının uygulanabilmesi 

için gerekli ödeneği ve yeterli sayı ve nitelikteki teknik 
elemanlara ait kadroyu yıllık bütçelerine koymakla 
mükelleftirler. 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
Osman Bahadır 

Tralbzon 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ülkü Söyiemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Ebubefcir Akay 

Erzurum 

rüşü istikametinde, o görüşü teyit edici mahiyettedir. 
Dediğim gibi, ileride yorumlarla değişik bir mana ve
rilmesini önilemeye matuf sevk edilmiş, teklif edilmiş 
bir önergedir. 

Eğer kabul edilirse, bu ihtilaflar ve bu nevi tar
tışmalar Meride olmaz; ama kabul edilmezse bu nevi 
tartışmalar çıkabilir diyorum. 

Takdir yüce Meclisindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar, 
Öneriye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: 9 uncu 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. . 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali 
MADDE 10. — Belediyeler; imar planlarının yü

rürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik 
etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. 
Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında 
ilgili yatırıma kamu kuruluşlarının temsilcileri görüş
leri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. 
Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten 
sonra kesinieşir. Bu program içinde bulunan kamu 
kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuru
luşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları 
içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis 
edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu prog
ram süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli 
ödenek, kamu kuruluşlarının yıllılk bütçelerine konu
lur. 

îmar programlarında, umumî hizmetlere ayrılan 
yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan 
gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumî hiz
metlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu 
yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar 
devam eder. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

10 uncu madde ile ilgili bir önerge var, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 10 

uncu maddesinin ilk fıkrasından sonra, aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMÎR (istanbul)—Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılmıyorlar. 

Sayın Haznedar buyurunuz. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; huzurunuzu fazla işgal 
ediyorum; ama gerekiyor, onu için özür dilerim. 

10 uncu madde belediyelerin imar programlarını 
yapması hadisesi ele alınyor. Nasıl yapacaklar? Ev
vela diyor ki, imar planının tasdikinden sonra 3 ay 
içinde imar programını yapacaklar. Neye istinaden 
yapacaklar; burada derpiş edilmemiş. Oysa 6785 sayılı 
Kanunda bu hususta hüküm var idi, «Malî güçlerine 
göre» diyorlardı. Demek ki, burada imar programını 
yaparken, «Malî güç» mefhumu, ölçüsü ortadan kalk
mış. Ne olacak? Belediye gayet tabiî haklı olarak hü
kümetten yardım bekleyecek. Onun için de, aslında 
bunun imar programlarına uygulanabilirliği hükmü
nün başta konulmaması nedeniyle şüpheli bir duruma 
girmiş vaziyette; ama biz onu bir tarafa bıraktık, 1 
inci fıkranın sonunda, imar programlarının nasıl ya
pılacağı izah ediliyor, zamanınızı almamak için oku
muyorum, kamu kuruluşlarına da birtakım görevler 
verilmiş, onlar için de yerler ayrılıyor. Nedir onlar? 
Millî Eğitim Bakanlığı için, bilfarz, okul yeri ayrı
lıyor; bunların ilgilileri program yapılırken belediye
de hazır bulunuyorlar ve birlikte yapılıyor bu prog
ramlar, Sonra da bir mükellefiyet yüklüyor ve diyor 
ki; Bu amaçla gerekli ödenek (onlara yer ayrıldı) 
kamu kuruluşlarının yılık bütçelerine konulur. De
mek ki, kanuna göre, kamu kuruluşları plan uygu-" 
lamasıyla ilgili olarak kendilerine terettüp eden gö-



T, Bf M. M. B : 94 

revleri yerine getirmekle mükellef tutulmuş. Durum 
belediyelere geliyor, belediyelere yüklenen hiçbir şey 
yok. 

Biz diyoruz ki, belediyeler imar programlarının 
uygulanabilmesi için gerekli ödeneği (67185 sayılı Ka
nunda bu aynen var) ve yeterli sayı ve nitelikteki tek
nik elemanlara ait kadroyu yıilik bütçelerine koymak
la mükelleftirler. Adlında bunu demekle, belediyelere 
biz büyük bir kolaylık getirdiğimiz inancındayız; bu
günkü ve bundan evvelki uygulamalar nazarı itibara 
alınırsa, 

Nasıl? Şimdi biraz evvel ifade ettik ve dedik ki, 
1702 belediyenün 860'ında değil mühendis, mimar se
viyesinde değil, fen memuru, tekniker seviyesinde, 
hatta teknisyen seviyesinde; 'bir fen elemanı mevcut 
değil. Onun da altında usta, kalfa gibi birtakım ki
şilerle idare ediliyor. 860 belediyede durum bu. Bir 
imar planı yapan belediyenin bunu uygulayabilımesi 
için mutlak surette fen elemanına ihtiyacı vardır. 
O halde belediyeler, çok tabiî olarak, bize bunları 
tayin edin, bununla ilgili kadroları bize verin diye 
yıllardan beri hükümetten talepte bulunurlar; ama 
genel bir kaide vardır, kadrolar içişleri Bakanlığınım 
onayı ile onun müsaadesiyle ancak verilebilir. 

Şimdi, bu yolda belediyelerin namütenahi mü
racaatları olmuş ve hepsü de; zaten eleman fazlarsız 
var, varsın kalsın şeklinde hasıraltı edilmiş ve kad
roların çoğu da çıkmamıştır. Şimdi burada biz bunu 
getirmekle, aslında gizlice belediyeleri takviye edici, 
onların eline tutamak olacak bir unsur vermek isti
yoruz ve belediyelere diyoruz ki, siz gerekli teknik 
elemanları gerek: sayı bakımlından, gerek nitelik bakı
mından bütçelerinize koyunuz, ondan sonra da içişleri 
Bakanlığından bunu istediğiniz zaman, hem kanunun 
size yüklemiş olduğu bir mükellefiyetten dolayı, hem 
de imar uygulamalarını yapabilmek için esasen lazım 
olan teknik kadroların ta'hsisi hususunda ellinizde bu 
bir sebep olur, 'bunu içişleri Bakanlığına gösterebi
lirsiniz: size bunu veriyoruz demek istiyoruz. Bunun 
altında yatan mana, aslında, bu; ama komisyon bunu 
da kabul etmedi. Tabiî bunun nedenini bilemiyoruz. 

Ben huzurunuzu fazla işgal etmemek için teşekür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmişbir. 
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İd inci maddeyi okutuyorum: 
Kamuya ait gayrimenkuller 
MAODE 1,1. — İmar planlarında; meydan, yol, 

park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve 
terminal gibi umumî hizmetlere ayrılmış yerlere rast
layan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller 
ile askerî yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke 
güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerler 
hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar be
lediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan .sınırları 
içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları 
dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı 
terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulun
duğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır 
kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve 
ödeme şekli taraflarca tespit olunur. 

Bu suretle malediilen arazi ve arsalar belediye veya 
özel idare tarafından satılamaz ve başka bir maksat 
'için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyan
lar. hanesine gerekli şerlh konur. 

Bu yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla 
değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale geti
rildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye be
lediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna 
aykırı davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. 
Bu terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi 
değildir. 

Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral . 
yollar meydanlar ile meralar, imar planının onayı ile 
bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış 
imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu 
ve tabi olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

1'2 nci maddeyi okutuyorum : 
Cephe hattı 
MADDE 12. — imar planlarında gösterilen cephe -

hattından önde bina yapılamaz. Herhangi bir arsa
nın eeplhe hattının gerisinde kalan ikısmı, plan ve yö
netmelik esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, 
beş yıllık imar programı içinde olup olmadığına göre, 
10 uncu maddede belirtilen müddetler içerisinde 18 in
ci madde hülkümleri tatbik edilmediği veya başka bir 
şekilde halline imlkân bulunmadığı takdirde mal -sahi
binin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı il
gili idarelerce kamulaştırılır. 
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BAŞKAN — 12 nci maıdde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

1'2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerler 
MADDE 13. — Resmî yapılara, tesislere ve okul, 

cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, 
pazar .yeri, hal, mezbaha ve ıbenzeri umumî hizmet
lere ayrılan alanlarda inşaata ve mevcut bina varsa 
esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmez. 
Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kul
lanma şekli devam eder.. 

İmar programına alınan alanlarda kamulaştırma ya
pılıncaya kadar Emlak VergM ödenmesi durdurulur. 
Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile 
kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan 
Emlak Vergisi, (kamulaştırmayı yapan idare tarafından 
ödenir. Birinci fıkrakfe yazılı yerlerin kamulaştırma ya
pılmadan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı ge
rektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise dur
durma tarihinden itibaren geçen sürenin Emlak: Ver
gisini mal sahibi öder.. 

Ancak, parsel sahibi, imar «planlarının tasdik tari
hinden itibaren beş yıl sonra müracaat ettiğinde imar 
planlarında meydana gelen değişikliklerden ve civarın 

özelliklerinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve 
benzeri umumî hizmetlere ayrılan alanlardan ilgili ka
mu kuruluşlarınca yapımından vazgeçildiğine dair gö
rüş aldığı takdirde imar planına ve mevzuatına uygun • 
inşaat yaptırabilir. Bu Kanunun yayıimı tarihinden ön
ce yapılan imar planlarında, bahsedilen beş yıllık süre 
bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir. 

Onaylanmiş imar planlarında, birinci fıkrada yazılı 
yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen 
düzenleme ortaklık payı oram üzerindeki miktarları
nın mal sahiplerince ilgili idarelere .bedelsiz olarak terk 
edilmesi halinde ıbu ferik işlemlerinden ayrıca emlak 
alım ve 'satım yergisi alınmaz. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde soz iste
yen var mı? Yokr 

Iİ3 üncü madde hakkında 2 önerge var, sırasıyla 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan îmar Kanunu Tasarısının 13 

üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının ilk cümlesinin son 
kısmındaki, «görüş» kelimesinden sonra gelen bölü
münün aşağıdaki tarzda değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 13 : 3 üncü fıkra, ilk cümlesinin son kıs-
mı : Aldığı ve ilgili idarece yapılan tetkikte bahis ko
nusu tesisin yapılmasına gerek kalmadığı anlaşıldığı 
takdirde, çevre imar düzenine ve imar mevzuatına uy
gun yapı yaptırılabilir. 

Ali Mazhar Haznedar Sabahattin Eryurt 
Ordu Brizurum 

Osman Bahadır Ülkü Söylemezoğlu 
Trabzon Kahramanmaraş 

Ertuğruİ Gökgün Bbubek'ir Akay 
Aydın Erzurum 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okultuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
löörüşmekte olduğumuz basarının 13 üncü mad

desinin 3 üncü paragrafının 3 üncü satırında yer alan; 
«ilgili kamu kuruluşlarınca yapımından vazgeçildiği
ne dair görüş aldığı talkdirde imar planına ve mevzua
tına uygun inşaat yaptırabilir» ibaresinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Üner Onura! Şeref Bozkurt 
Kayseri Çanakkale 

Münir Sevinç Süleyman Koyuncugil 
Eskişehir Gaziantep 

Şevki Taştan 
>Sivas 

ilgili kamu kuruluşunca yapımından vazgeçildiğine 
dair görüş alındığı takdirde, tüm belirli çevredeki nü
fus, yoğunluk ve donatım denigesini yeniden irdeleye
rek hazırlanacak yeni imar planına göre inşaat yapılır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup işleme koyacağım. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve Arkadaşla
rının önergesi : 

İlgili kamu kuruluşunca yapımından vazgeçildiği
ne dair ıgörüş alındığı takdirde, tüm 'belirli çevredeki 
nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini yeniden irde
leyerek hazırlanacak yeni imar planına göre inşaat 
yapılır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
Ml'R (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler,.. Önerge kabul edlümiştir. 
Sayın Haznedar, önergeniz diğerine paralel gö-
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rünlüyor; diğer önerge kabul edildiğine göre, bunu 
geri alır mısınız efendim? 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — iTa'biî 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır efendim. 
13 üncü maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
13 üncü madde önerge doğrultusundaki değişiklikle 
birlikte kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
irtifak hakları 
MADDE 14. — Belediye veya valilikler, imar 

planlarının uygulanması sırasında, bir gayrimenkulun 
tamamını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha, 
yükseklikte ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu 
yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. 

(Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve 
hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak 
hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis 
edebilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
eednler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İfraz ve Tevhid İşleri 

ifraz ve tevhid 
MADDE 15. — imar planlarına 'göre yol, mey

dan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumî hizmet
lere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu 
kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez. 

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerler
de yapılacak ifraz veya tevhidin bu planlara uygun 
olması şarttır. 

imar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen 
yerlerde yapılacak ifrazların, asgarî cephe genişlikleri 
ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
tespit edilir. 

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmelikle
rinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin 
verilmez. 

(BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tescil ve şüyuun izalesi 

— 44 
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MADDE 16. — Belediye ve mücavir alan hudut
ları içindeki gayrimenkullerin resen veya müracaat 
üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hak
kı tesisi veya bu halkların terkini, bu Kanun ve yö
netmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümen
leri veya il idare kurullarınca onaylanır 

Onaylama işlemi, müracaatın belediyece veya 
valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde 
sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün için
de tapuya bildirilir. 

Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay 
içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan gayri
menkullerin sahipleri ilgili idarenin tebliği tarihinden 
itibaren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya 
şüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmediği 
takdirde ilgili idare hissedarmış gibi, şüyuun izalesi 
davası açabilir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile şüyuun 
izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki hükümlere ta
bidir. 

'BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar 
MADDE 17. — Belediye veya valilik, kendi malı 

olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaş
tırmadan artan parçalarla, istikâmeti değiştirilen veya 
kapanan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan 
müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğin
deki arsa veya bina sahibine 'bedel takdiri suretiyle 
satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerler
den dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri 
suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi 
takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, 
şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygun
luğunu temin eder. 

iBunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, ka
mu yararı için, belediye veya valilikçe yeri alınan 
şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık 
olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini su
retiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyuulu olan 
müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsel
lerinde, belediye veya valilikler hisselerini parselin 
diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, 
ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi 
suretiyle sattırmaya yetkilidir. 
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Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere 
itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hü
kümlerine göre yapılır. 

'BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Arazi ve arsa düzenlemesi : 
'MADDE 18. — tmar hududu içinde bulunan 

binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya 
diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, bir
birleri üe, yöl fazlaları ile, kamu kurumlarına veya 
belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bun
ları yeniden imar planına uygun ada veya parsel
lere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti 
esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen 
tescil işlemlerini yaptırmaya 'belediyeler yetkilidir. 
Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında 
ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutu
lan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüz-
ölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayı
sıyla meydana gelen değer artışları karşılığında «dü
zenleme ortaklık payı» olarak düşebilir. Ancak, hu 
maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, 
düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme
den önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçe
mez. 

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 
tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, oto
park, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi 
umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesisler
den başka maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarı
daki fıkrada sözü geçen umumî hizmetler için, yeni
den ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından 
az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya 
valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 

(Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamu
laştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık 
payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden 
ayrılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parsel
den bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alın
maz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile ye
niden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazî ve arsaların 
düzenleme ortaklık payı alınanlarından bu düzenle
me sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyu-
ianma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde 
bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre mu
hafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir 
imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir 
kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muha
fazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla 
imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya bir
kaç parsel üzeriride kalan yapıların bedelleri, ilgili 
parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve ara
larında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya 
şüyuu giderilmedikçe, bu yapıların eski sahipleri ta
rafından kullanılmasına devam olunur. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan 
yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe ka-
mulaştırılma'dikça yıktırılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili par
sel (Sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve 
mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu tak
dirde, küçük ölçüdeki zarurî tamirler dışında ilave, 
değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenleme
ye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hüküm
lerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı 
ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata el-

-verişli olan kadastrai parsellere plana göre inşaat ruh
satı verilebilir. 

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, öde
yecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muva
fakati halinde kamulaştırılması gereken yerlerine 
karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı 
yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sa
halardan yer verebilirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hüküm
lerine göre şüyulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uy
gulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve de
polama amacı için yapılan hisselendirmder ile cebrî 
icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yer
lerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri 
hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaa
di sözleşmeleri yapılamaz. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Söylemezoğlu, süreniz 5 daki

kadır. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) 

— Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 6785 
sayılı Kanunun 42 nci maddesi bu tasarıda 18 inci 
madde olarak yer almış bulunuyor. 
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Aslında bu madde, imar planlarında mülkiyet açısın
dan doğan problemleri, ki planlar sonucu yeşil alan-, 
ların, otopark sahalarının, kamu tesis alanlarının 
gelmesiyle bazı ada ve parseller her türlü imkândan 
yararlanırken, buraların kısıtlanması gibi, haksızlık 
gibi görünen bir problemi halletmek amacıyla geti
rilmiş bir maddedir. Fevkalade önemli ve yararlıdır 
ve hakkaniyeti sağlayan bir maddedir. Ancak bele
diyeler, uygulamada büyük ölçüde bu maddeyi uygu-
layamamışlardır. Çünkü gerçekten çok hassas bir 
çalışmayı, yetişkin kadroları ve bir ekip faaliyetini 
gerektirir. 

Ayrıca son fıkraya konulan hükümle de hisseli 
satışların özel parselasyon planına dayalı satış vaadi 
sözleşmelerinin engellenmesi gerçekten fevkalade ya
rarlı ve buraya konduğu için teşekkür edilmesi ge
reken bir husustur. 

Ancak, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu mad
de uygulanırsa çok yararlıdır; ama ille de uygulan
ma zorunluluğu yoktur. Tasarıda 15 inci ve 16 ncı 
maddelerde yer aldığı gibi 18 inci madde uygulaması 
yapmadan da belediyeler parselasyon planları ya
parak imar planını imar parselleri halinde uygulama
ya açabilirler. Aslında imar uygulamasının en önemli 
adımı budur ve mutlaka kadastral parselden imar par
seline dönüşmesi gerekir. İstanbul Büyük Belediyesi 
geçmiş dönemde bunu yapmadığı için, kadastral par
sel üzerinden uygulama yaptığı için büyük mahzurlar 
çıkmış, birçok kişinin hakkı kaybolmuş, hatta kay
malar sonucu bazılarının parselleri denizde görün
müştür. Bu itibarla bence en önemli adım, parselas
yon planlarının sonucunda imar parseline varmak
tır. Bu maddede onbirinci fıkranın sonuna konan bir 
hükümle bütün bu düzen bozulmaktadır, bundan en
dişe ediyoruz. 

«Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde (As
lında her yerin bu düzenlemeye tabi tutulması gere
kir, mümkün olursa) bu madde hükümlerinin tatbiki 
mümkün olmayan hallerde (Olmazsa parselasyon 
planı uygulaması yapılır) İmar planı ve yönetmelik 
hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan ka
dastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebi
lir» derseniz, imar parseli uygulamasına gitmeden, 
tamamen bu hükümden yaarlanarak kadastral par
seller üzerinde uygulamanın yolunu açmış olursunuz. 
Bu hükme gerek yoktur. Bunu buradan mutlaka kal
dırmak gerekir. Biraz sonra bu konuda (bir önerge 
vereceğim; komisyon iştirak etmediği zaman burada 

verilen izahatın faydası olmadığı için, bu hususu ön
ceden arz etmek üzere söz aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-

oğtu. 
2 önerge var; önce geliş sırasına sonra da aykırı

lık sırasına göre ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 

Tasarısının 18 inci maddesinin İl inci fıkrasının son 
cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ebübekir Akay 
Erzurum 

İsmail Şengün 
Denizli 

Ertuğrul Gökgün 
, Aydın 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz yasanın 18 inci maddesi
nin 2 nci paragrafının 3 üncü satırında «Ancak» keli
mesiyle başlayan kısmının çıkarılarak : 

«Bu maddeye göre düzenleme ortaklık payı ola
rak; ortaklık 150 metrekareye kadar olan arsalardan 
düzenleme payı alınmaz. 

1 000 metrekareye kadar olan arsalardan düzen
leme ortaklık payı olarak arsanın yüzde 35'i nispe
tinde, 

1 000 metrekareden büyük olan arsalardan dü
zenleme ortaklık payı olarak arsanın yüzde 40'ı nis
petinde alınır» 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Salım Erel 
Konya 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Şevki Taştan 
Sivas 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

BAŞKAN — Daha aykırı olan bu önergeyi tek
rar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz yasanın 18 inci madde

sinin 2 nci paragrafının 3 üncü satırında «Ancak.» 
kelimesiyle başlayan kısmının çıkarılarak : 

«Bu maddeye göre düzenleme ortaklık payı ola
rak; ortaklık 150 metre kareye kadar olan arsalar
dan düzenleme payı alınmaz. 

1 000 metrekareye kadar olan arsalardan düzen
leme ortaklık payı olarak arsanın yüzde 35'i nispe
tinde, 

1 000 metrekareden büyük olan arsalardan dü
zenleme ortaklık payı olarak arsanın yüzde 40'ı nis
petinde alınır.» 

Gaziantep Milletvekili Süleyman IKoyuncugi ve 
larlkadaşikrı. 

BAŞKAN —- Bu önergeye komisyon katılıyor 
mu lefenidr'm? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECEP KAYA 
'(Bilecik) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koyuncugil; süre
niz 5 dakikadır efendim. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde ile be
lediyelerce düzenleme ortaklık payı olarak alınan 
ve daha önce yüzde 25 olan nispeti yüzde 35'e çı
kartıyoruz. Bu da bir cins dolaylı vergidir. Bu ne
denle, babadan, atadan kalma küçük arsaları koru
mak, mülkiyetin yaygınlaştırılması açısından önemli
dir. Bu nedenle, 150 metrekareye kadar olan arsa
lardan düzenleme ortaklık payı alınmamasını önerdik. 
Bu bir ölçüde, asgarî ücret gibi ibir yaklaşımdır. Di
ğer taraftan 1 000 metrekareye kadar olan arsalar
dan düzenleme ortaklık payını, öneride olduğu gibi 
yüzde 35, daha büyük olan yerlerde de çok küçük 
bir artma ile yüzde 40 nispetine çıkarmayı önerdik. 
Bu da çok büyük, çok geniş alanda arazilerin arsa
ya dönüşümünde vergi nispetlerinde olduğu gibi, cü
zi bir farkla uygulamasını gerektirirdi. 

Bunu belirtmek için söz almıştım; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncugil. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmamıştır. 

— 47 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 

ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 

Tasarısının 18 inci maddesinin 11 inci fıkrasının son 
cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ 
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi bir açıklama yapmak 
ister mi? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Açıkladım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 18 inci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde 
kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili 
MADDE 19. — İmar planlarına göre parselas

yon planlan yapılıp, belediye ve mücavir alan için
de belediye encümeni, dışında ise idare kurulunun 
ortayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay 
müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıta
larla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tas
hih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üze
re tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin 
muvafakati aranmaksızın, sicilleri planlara göre re
sen tanzim ve tesis ederler. 

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin 
yapımı gerektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, top
lu konut inşaatı gibi) imar parselasyon planları if
raza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şe
kilde düzenlenir veya değiştirilir ve burada, talep 
halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 
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19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler^- 19 uncu madde ka
bul edilmiştir! 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar 
Yapı 
MADDE 20. — Yapı: 
a) Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu 

bulunan arazi, arsa veya parsellerde, 
b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu 

bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşları-

2. — İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Millet
vekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletvekili 
Muhittin-Yıldırım'm 9.7.1956 Tarih ve 6785 Numa
ralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 8 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 2/58) 
(S. Sayısı : 291) (Devam) 

BAŞKAN — 291 sıra sayılı kanu tasarısı üzerin
deki müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruZi 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
21 inci maddeyi dkuituyorum : 
Yapı ruhsat'iyesi 
MADDE 21. — Bu Kanunun kapsamına giren bü

tün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dı
şında belediye veya valiliklerden veya yeminli serbest 
mimarlık ve-mühendislik bürolarından yapı ruhsatiye
si alınması mecburîdir. 

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik 
yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu 

nın vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı te
sis belgeleri ile, 

îmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uy
gun olarak yapılabilir. 

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

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 94 üncü Birleşimin Birinci 
Oturumunu saat 20.30'da toplanmak ve müzakereye 
kaldığımız yerden devam etmek üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.30 

durumda; (bağımsız bölümlerin brüt alanı arıtmıyorsa ve 
nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve har
ca tabi olmaz. 

Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, 
dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik 
ve sıhhî tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit 
aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin 
hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yö
netmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen 
diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Aydemir, konuşma süreniz 5 da

kikadır. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) ~ Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; 21 in
ci maddede, yapı ruhsatı ile ilgili olarak ruhsatı ver
mekle yeUkili makamlar arasında; valilik, belediye baş
kanlıkları ve ayrıca, eski düzenlemeden farklı olarak, 
yeni 'bir müessese getirilmektedir. Bu da, serbest ye-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Badas 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Muzaffer Yıldırım (Kayseıi) 

IBAŞKAN — 94 üncü Birleşimin tk'inci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 



T. B. M. M, B : 94 2 4 5 , 1985 0 : 2 

mimli mimarlık ve mühendislik büroları müessesesidir. 
Bu müessesenin mahzurları ve bilhassa Anayasaya ay
kırılığı üzerinde maruzatta bulunmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Görüşülmekte olan İmar Kanunu tasarısında, es? 
ki kanuna nazaran özellikle 3 büyük yenilik getiril
mektedir : 

Birincisi, imar planlarını onaylama yetkisi Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığından alınarak belediye mec
lislerine -ve valiliklere bırakılmıştır. Bu önemli bir ye
nliktir, 

İkinci önemli yenilik; yapı alanı imar planlarına 
göre bodrum kat hariç 1 000 metrekareyi geçmeyen 
ve bir bodrum ile iki katı aşmayan ve saçak yüksek
liği 6,5 metreyi geçmeyen yapılarda ruhsat alma mec
buriyetini kaldırmaktadır. Bu da ikinci ve önemli bir 
değişikliktir.. 

Üçüncü getirilen düzenleme ve imar bürolarıyla 
ilgilidir. Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bü
roları yeni bir müessese olarak ruhsat vermekte ve be
lediye başkanları ile valilerin yanında üçüncü bir yet
kili merci olarak 21 inci maddede derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Ondan sonraki 22, 24, 25, 27, 28 inci 
maddelerde bu büroların yetkileri, kuruluş şekilleri, 
görevleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Her 3 yenilik de Sayın özal Hükümeti tarafından 
bürokratik engellerin giderilmesi maksadına matuf ola
rak düzenlenmiş hükümlerdir. Çünkü, bugüne kadar 
toplumumuzda ve idare hayatımızda en büyük şikâyet
lere muthatap olan konu imar ruhsatının alınmasına, 
imar planlarının uygulanmasına taalluk etmektedir ve 
aylarca, hatta senelerce uğraştığı halde ruhsat alama
yan, lüzumsuz birçok formalitelerle, engellerle karşı
laşan toplumumuzda, inşaat alanlarının hizmete açı
lanmaması, uygulamaya konulamaması sıkıntılarının bir 
neticesi olarak bu imar uygulamasını süratle uygu
lamaya koymak ve böylece iş sahaları açarak mem
lekette yeni bir harekete başlanması gayesine matuf 
olarak 'bu yeni düzenleme yapılmıştır, fakat nasıl bü
rokratik engelleri kaldırma maksadına matuf olarak 
eskiden gerek imar planlarının onaylanması, gerek 
ruhsat alma işleri çok büyük çıkmazlar içerisinde bo
calamış ve o hükümler b'irer ifrat teşkil etmişse, bu
gün de sırf o mahzurları kaldırmak iyi niyetine ma
tuf olarak getirilen bu yeni hükümler de aynı şe
kilde tefritten, aşırılıktan kurtulamamıştır ve ben öyle 
ümit ve tahmin ediyorulm ki, bu 3 yemlik de bizim 
memleket realitelerine aykırıdır ve bunun mahzurla
rını, ifrattan kaçarken tefrite nasıl düştüğümüzü kısa 

zamanda görecek ve toplumumuzda beklenmeyen bü
yük vahim neticelerle uygulamada mutlaka karşılaşa
cağız; benim naçiz kanaatim budur. 

Şimdi, bu kadar mahzurlarının yanında bu yeni 
getirilen müesese, ruhsat verme yetkisi kendisine veri
len yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları
nın kuruluş ve yetkileri ile Anayasamızın 6 ncı mad
desiyle 128 inci maddesindeki devlet yetkisinin devlet 
memurları eliyle görülmesi amir hükümlerine açıkça 
aykırıdır. Bu bakımdan müsaade ederseniz 6 ncı mad
deyi ve 128 inci maddeyi bir kere daha süratle oku
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim. Ona göre toparlayın. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Grup adına konuşuyor efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz, dört beş tane madde var, 
her bürlilsmde ayrı ayrı çıkar konuşursam daha çok za
man alır, ayrıca önerge verdim bu maddeyle ilgili ola
rak o zaimıan da konuşabilirim, ama 'bir 'saatinizi alır, 
fakalt ben şimdi 2 dakikada bitireceğim, müsaade 
ederseniz. Çok önemli hür konu. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz bu kadar; 
falkaıt ıgruıp adına ydtki belgeci geliyor, grup adına 10 
dak'ika konuşacaksınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Efendim, 
5 dakika daha bana müsaade edin. Bir daha konuşma
yacağım, Çünkü 5 madde hep bununlla ilgili. 

IBAŞKAIN — 10 dakika konuşacaksınız grup adı
na* 'buyurun. 

HP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
(Devamla) — Şimdi «E*&menl!iğ):n kullanılması, hiçbir 
'surdüte hiçbir küşiye, zümreye veya 'sınıfa bırakıla
maz. Hiçbir kıtose veya organ kaynağını Anayasa
dan almayan bir Devlet yeltkisi kuillanamaz. «Bu 6 ncı 
madde, egemenlikte ilgili hüküm. 

Bir de Anayasamızın 128 indi maddesü var, kamu 
hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler : 

«Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer ka
mu tüzelkişilerinin ıgenel iıdare esaslarına göre yürün
mekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gere'k-
tSndıiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 
kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerin nitelikleri, 
ajttanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlü
lükleri, aylık ve Ödenekleri ve diğer özlük işleri kanun
la düaenlenür.» 
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Gerçi önümüzdeki 'bu (büroların kurulması, kuru
luş ve ydtkÜl'eri dövldt memuru statüsündedir, «Ku
rulan bürolar aynen devlet ımömurudur» gibi bir hü
küm konmuştur ama, «Bu bürolar 'devlet memuru 
Staitüisünldedir» demek bizi şu Anayalsanın hükmünden 
'kurtarmaz ve kaçınmaz. 

IHALÎL ORHAN ERGÜDBR (Ssltanlbul) — Ho
cam, noterler ne oluyor? 

'HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Burada in
ce bir fark Var, dikkatinizi çökerim. Bu bürolara ve
rilen kamu otoritesi devleit yeftkıilsinim kullanılmasıdır; 
ama mioterlerce bir fesıpititir; noter nihayet bir kamu 
rnüessesesetfıir, Anayasa ve kanunlara uygun olarak. 
Ikurulım'uşltur, bir görevi tespititir; yani şahsî beyanın 
hukukî yönden 'tespitidir. DahaeVvel, tmar Affı Ka
nunu çıkarıldı ve birtakımı tespitler, yanli imar af
fından iısitüfaide edecek belgelerin düzenlenmesi yine 
böyle yemlimHi imar büroılanna burakıldı. Onunla da 
bunun araisın'da fark var. Orada dia dikkat ederseniz, 
ruhsat verime glibi bir -devleit dtiorliıtfdsi, bir 'devlet yet-
kisli, bir kamu otoritesini kullanma bahis konusu de
ğil. Orada da noterlerin yaptığı gibi sadece durumu 
tespit, noksanları, belgeleri düzenlemedir. 

O bakımldan, biz belki o zlaim'an da Anayasaya 
aylkrndır demüşltik; ama altı aıy evvel tmar Affı Ya
sasıyla çıkarılan ve o verilen yetki buradakimdem ta
mamen ayrıdır. Burada doğrudan doğruya devletin 
hlükümranlık sıfatından doğan, amme hukukundan 
doğan bir yetkimin kullanılması bahlis konusudur. Bu 
lyöttkiyli belediye kullanabilir, ımıemur kullanabilir, vali 
kulanalbilür; ama kurulan yeminli, özel, bağımlsız bü
rolara, katiyen böyle 'bir devlet yetkisinii (ırulhlsa't 'Ve
rip vermemek onun ihtiyarında olacağına göre) hiçbir 
suretle özel bir müesseseye veremleyiz. Farzedel'im ki, 
Anayasa müsalit dahi olsa bizim bulgun ıtoplumumıuz-
İdakü idaremin durumunu nazara alacak olursak, daha 
evvel belediyelerden verilen ruhsatlar için ayyuka çı
kan şikâyetlier'i nazarı itibare alacak olursak, memle
ket gerçeklerini göz önünde tutarsak, bîr imar planla
ma onaylama müessesesi olan Planlama Genel Mü
dürlüğü üzerinde binbir türlü Şikâyetlerin bütün İdare 
hayatını sarstığı ve ön plana geşltfği realitesini göz 
önünde tutarsak, Anayasa bu yetkiyi böyle bîr büro
ya verme yetkisini bize verse dahi, bizim yüce MecM-
«stömiziin bu memleket realitelerini göz önüne alarak, 
Ibötyle bir dövHet yetkisini özel büroya vermı&mesâ ge
rekir. Çünkü, daha altı ay eVvel imar affı yasasında 
kurduğumuz ve yetkli verdiğimiz bürolarım çalışma 
sistemleri, durumları hakkında çok işittiklerimk var, 
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isltiihlbaıratîarıimız var; bu şikâyetleri sayım milMVekille-
rira'in çoğu bilmektedir, henüz o uygulamanın neticesi 
alınmiş değildir. Korkarım ve ümit öderim ki, o uygu-
llamaida da tamamen ye'tiki kullartmamakla batreber, 
birçok üzücü durumlar olacaktır, fakat buradaki yet
ki çok daha vahim gelişmelere ve ihilaltlara gebeidir. 

(Bu bakımdan sayın Meclisin, büyük Meclisin dlik-
Ika'tiime, bürokrasiden gelen bir hizmetli, bir memur 
olarak, tecrübelerime istinaden arz ediyoru'm; biraz 
sonra önergem okunacaktır, sayın kbmıilsyon verdiği
miz önergeye uygun olarak bu maddeyi! geri alsın, 
yenliden kurulan bu büroların durumunu Anayasa 
muvacehesinde İncelesin, memleket realiteleri yönün
den incelesin; zararı yok, bir iki gün 'daha geç kala
lım, ama bu kadar önemli bir müesseseyi zedeleme-
yelîm ve 'memleketin önüm'üzdeki idarî hayatına yeni 
bir dinamit ve ihltilat unsurunu sokmayalım. 

'Maruzatım bu kadardır; yüksek takdirlerinize arz 
'dderlim, (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Aydemir. 
Sayın Rıfat Bayazıt, buyurunuz efendimi. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
'Başkan, çok kıymetli milletvekiMerli; tasarımın 21 ila 
28 inci maddelerinde yeiminli serbest mimarlık ve mü-
henldMıik bürolarımın kurulması örtgörtiılmüştür ve 
bunlara birtakım yetkiler ile kamu görev/i verilmiştir. 
Ben bu aksaklığı gerek Anayasa, gerek Personel Ka
nunu yönünden huzurunuzda vurgulayacağım, takdir 
siklerindir. 

Kaimu hizimötleririin devleit memurları ve diğer 
kattı/u görevlileri eli'yle gördürülmesi Anayasanın 128 
inci maddesi gereğidlir. Yeminli serbest mimarlık ve 
mühendislik bürolarımın valiler seviyesine getlirilmesi 
ve valilerin görevlerinin de bunllara verilmesi tama
men Anayasaya aykırı bir durum döğuırmlaktadır. 

Zka komu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
içerisinde mütalaa edildiğinde, bu kanunun 4 üncü 
malddesiine göre kamu hİzmetlerlinin, kamu memud'arı, 
sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle 
yürütülmesi esası kabull edilmişidir, Burada dla, aslî ve 
sürekli kamu hizmetlerinin mutlaka memurlar eliyle 
yürütülmesi hüküm altına alırimalıdır. Bizilm bunu ye
minli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına 
vermemiz, Anayasanın *vıe Personel Kanununun yuka
rıda arz ettiğim hükümleriine tamamen aykırıdır. 

Genelde slözileşimeli .personele bazı görevler Veri
lebilir. Bunlar da yine kamu ıgörevi verildiği zaman 
^özÜcşmdi p&rBon'eldir ve o görevi yapar; bunlar ka
mu görevlileri n'ilteliğinli hiçbir suretle kaybetmez, fa-
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kat bizim burada geddiğimiz yeminli serbest mi
marlık; ve mühendfeliik büroları tamamen bunlardan 
ayntaışitıi'. 

Demin arkadaşım konuşurken bir arkadaşımız mü
dahale eltJtJi ve «Ndterİk» deldi. Noterler kamu kuru
mu ıniteliğlinlddki meslek 'kuruluşlarıdır, Anayasaca 
da bunun ayrıca yeri vardır. 

Görülüyor ki, meseleye hem Anayasanın 128 inci 
maddesi Ve hem de Personel Kanunu yönünden bak
tığımızda, bu kuruluşun Ikuruılması Anayasaya taıma-t 
mııyla aykırıdır. Bunlara bir die denelüm hakiki ver
mek, yine Anayasa yönünden yersiz olur. Çünkü, de
netim de yine Anayasaya göre devletin aıslî görevle
rindendir. 

Geçmliışt'e İmar Affı Kanunu ille kabul edilen ye
minli büroların yurt çapında iyi ikarşıllannıadıği; bir
çok şükâydbleri mucip olduğu, halka hizmet değil, 
onları ızırar dt'tiği yaygın şekilde miemleikdtin her ta
rafına yayılmıştır. Evet, o gün de biz bu yeminli bü
roların karşısında bulunduk, fakat kabul dtftiremedilk, 
muhterem iktidar paıtösîriin oylarıyla ikabul ddildi. 
Hatadan dönmdk her zaman fazilettir, bu faasildti (ka
bul ddin,' lüitlfen şu maddeleri geri alın, komisyonda 
Anayasaya uygun şekilde düzenleyin. Takdir sizlerin
din 

(Hepiriize 'saygılar sunarım.. 

İBAŞKIAİN — Teşdkkür ederiz Sayın Rıfat Baya-
ztU 

21 inci madde üzerinde takrirler var efendim, 
önce geliş sırasına göre, daha sonra da aykırılık de
recesinle gtöıre okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüiş'ülmıetkte lölan imar Kanunu tasarısının 211 

inci maddesinin 2 nci fıkrasının slon kısmının, mad
deye açıklık kazandırmak amacıyla aşağıdaki şekilde 
dlüzenılenmelsini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Madde 31. — (2 ndi fıkranın sönu)/ Nitel'iklteri 

değişmiyorsa yeniden ruhsat harcı alınmaz.» 
Ali 'Mazhar Haznedar Sabahattin Bryurt 

Orldu Erzurum 
Osman Bahadır Ülkü Söytarılezioğlu 

TralbBon Kahramanmaraş 
Ertuğrul Gökgün Rıfat Bayazıt 

Aydın Kahramanma'raş 
Öbulbekir Alkay 

Erzurum 
Türkiye Büyük Milldt Meclisi Başkanlığına 

Görülşülmdfcüe olan îmar Kanunu Tasarlısının 21 

inci maddesine mevcut sistemde önemdi bir boşluğu 
döMurmak üzere, 3 üncü fıkra olarak aşağıdaki! fık
ranın dkılenmıesinıi arz ve tdklMf ederiz. 

«dMadde 21. — (Yeni dklenecdk fılfcra) 19 uncu 
maddenin son paragrafında tarif edilen durumlarda 
ruhsat harcı projenin uygulanmasına geçti'leaek bölü
mü için hesaplanır, 

Ali Mazhar Haznedar Rıfat Bayazııt 
Ordu Kahramanmaraş 

Tdbulbdkir Alkay Ülkü Söylemezbğlu 
Erzurum Kahramanmaraş 

Elrtuğrul Glökgün Haydar Koyuncu 
Ayldın Konya 

Kadiri Altay İsmail Şengün 
Antalya Denizli 

Sabahattin Eryurt 
lErzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşüilmekltle olan îmar Kanununun 21 inci mad

desine yeni bir fıkranın aşağıda yazılı olduğu sekilide 
•ilave dditeesidi arz ve teklif dderiz., 

tsmeli Ok'tay Ahıraet Ekici 
(Mşehür Kütahya 

Al'âedldin iKlsakÜrdk İbrahim Özdemir 
'Kahramanmaraş İstanbul 
Nttea'ü Tunçisiper Ali Tanrıyar 

IBalılkteslir istanbul 
(Kâmliıi T. Coşkunoğlu 

Ahlfcara 
ıBelediyeler veya vailiklrer mahallin ve çevrenin 

Özelliklerine glöre yapılar arasında uyum sağlamak, 
güzel bir görünüm elde etımıdk amacıyla dış cephe 
boya ve kaplamaları ile çatının matoernösinü ve ren
gini tayin dtmieye ydtlkülMir. Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce, yapılmış olan yapılar da bu hükme 
tabidir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
öörüşülmidkte olan 291 sıra sayılı tmar Kanunu 

ıtaısarısıniın 21 indi ma'ddösünde yer alan «tYemlinli sfer-
Ibeslt mıimarlılk ve mühendislik büroları, Anayasamızın 
6 Ve 1218 inci maddelerine aykırı olduğundan, kbmfe-
yona iade edilerek, bu maddenin yeniden düaerien-
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Salim Erel 
iîzmlir Kbnya 

Süleyman 'Koyuncugil Şevki Taşıtan 
Gazianltep Sivas 

lanıell Turhangii Hayrullah Olca 
ıManisa İzmir 
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IBASKAN — Önergeleri tekrar ayk'unluk sırasına 
göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte ollan 291 sayılı İmar Kanunu tasa

rısının 21 inci maddesinde yer alan «Yeminli serbest 
miîmarlılk ve mühenldMik büroları» Anayasamızın 6 
ve 128 inci maddelerine aykırı olduğundan, komisyo
na iade edilerek, bu maddenin yeniden düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Izmlir Milldtivekili Hüseyin Aydemir ve arkadaş
ları* 

IBAŞIKAN — Bu önergeye komisyon ve hükümdt 
katılııyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (fetanbul) — Katıilmııyoruz efendim. 

İDEVUET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolü) — 
Kaltılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz ister m'i efendim?.. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Konuşup, açık

lamamızı yapmıştık efendimi. 
(BAŞKAN — Peki. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kalbul dtm'eyenler... önerge kabul edilme-
mlişitü\ 

'Diğer önergeyi olkıituyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşıülmisktıe olan İmar Kanunu tasarısının 21 

•indi maddesinin 2 nci fıkrasının son kısmının, madde
ye açı'klîlk kazandırmak amacıyla aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz., 

Ordu Mi'lletvdkil'i Ali Mazhaır Haznedar ve arka
daşları. 

'Madde 21. — (2 nci fıkranın sonu) Nitelikleri 
değişmiyorsa yeniden ruhsa't harcı alınmaz. 

IBAŞIKAN — Komisyon ve h'ülkümieit bu önergeye 
'katılıyor mu efendim? 

'BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEM'ÎR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

(DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (BloHü) — 
Kaltılmıyoruz efendim. 

IBASKAN — Önerge sahibi söz' işitiyor musunuz? 
ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Gerek 

ydk efendim. 
IBAŞIKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler.;, önerge kabul 
edilmemıişltir. 
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Diğer önergeyi 'okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan imar Kanunu tasarısının 21 
indi maddesine mıevcult sistemde önemli bir boşluğu 
ddldormalk üzere, 3 üncü fıkra olarak aşağıdalki fık
ranın dklenmesini arz ve teklif ederiz., 

Ordu Mİildtivekili Ali Mazlhar Haznedar ve ar-
kadaşlarij 

IMadde 21. — (Yeni eklenecek fılkra) 19 uncu mad-
denen son paragrafında tarif edilen durumlarda ruh
sat harcı projenin uygulanmasına geçilecdk bölümü 
içlin hesaplanır. 

IBASKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-
ıtılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMÜR (Isltanlbul) — Katıilimıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
'Kaltılmıyoruz. 

IBAŞIKAN — Önerge sahibi konoşimak islteır mi 
efendim? Buyurun. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) - - Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; önce bir hususun he
men tashihini isitirham edeyim; burada bir redaksiyon 
halfası var, ıbdllki altlanır diye slöylüyorum Sayın Baş-
'kân. 21 inci maddede, «26 nci maddede belirtilen is-
'tfena dışında» diyor. Maddelerde değişiklik olduğu 
için o kastedilen 26, aslında 27 olmuışltur. Redaksiyon 
ihatası olarak; onun düzeltilmesi gerdkir zannediyo
rum) 

Şimdi, verdiğimiz önergenin mahiiiydfcini arz dtmdk 
işitiyorum. Yapı ruhsatiyesi hadisesinde biraz evvel ko
nuşan arkadaşlarımın, bu maddenin Anayasaya aykırı 
olacağıma dair .sözlerine bütün •kalbimle kakılıyorum. 
Bu üstelik imar affı konusuna da hiç 'benzemez. Çün
kü Anayasanın ilgili maddesinde; kamuya ait, devletlin 
devamlı, aslî ve sürdkli görevlerinden bahsedilir, imar 
affı konusunda verilen yeıtlki içinde süreklilik vasifı 
yoîktur. Çünkü ilmar affı ile ilgili konu büHtikten sonra 
o iş bitmiş olacaktır; ama bu sürdkl'idir. O nedenle 
Anayasaya aykırı olması ihtimali fevkalade yüksek
tir, bunun nazarı dikkate alınması iyi olur diye dü
şünüyorum, 

Bizim verdiğimiz önergenin malhiydti şu : Yapı 
ruhsatiyesi harcının hesaplanma tarzı. Bugün bazı be
lediyeler, o şdkil'de ifade edeceğim; 19 uncu madde
nin son fıkrasında ifade edilen, izah edilen durumlar 
var. Nddir onlar? Bir parsel üzerinde birden fazla bi
na ve tesislerin yapımı gerdktiğinde, ki kerre içinde ifa-

52 — 
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de etmiş, ımesela bir sürü kooperatife ait pek çak sa
yıda 'evler yahut siiteiler, büyük karmpüıslıer, ODTÜ'nün 
üniversite kampusunu düşününüz yahut toplu konut 
inşaatları gibi inşaatlar. Bunların 'komple projeleri 
hazırlanıyor, hatlta imar planlarına da o şekilde ge
tiriliyor ve ondan sonra da bunların inşaatlarına baş
lanıyor* 

Şimdi bazı belediyelerde yapılan uygulamada, ku
cağımıza geldiğine göre, bu konuda da sarahat olma
dığı için kanunlarda ve diğer mevzuaitita, inşaata baş
lanacağı zaman bütün o tösiısleriin heyeti umumiyesine 
alt olmak üzere yapı ruhsatiyesi harcı hesaplanıyor; 
yani hepsinin metrekaresini nazarı ifeilbare almak su
retiyle ,şu kadar parayı ver diyor. Bu büyük rakamla
ra ulaştığı için, fevkalade büyük müşkülat yaratıyor, 
Ibir s'üriü ihifeilfalara yer veriyor, <<dBu değil de şunu al
mak gerekir falan» diye. Getirldiğiımiz husus bu. 19 
uncu malddenin sıon fılkraksında İfade edilen dU'rurn-
larda yani büyük bir projenin uygulanması safhasın
da bunun bir zamanlaması vardır, bir anda hepsinin 
yapılması mümkün değildir. Orada hangi kısimm o 
anda inşaatına başlanmış ise, murat edilen inşaat 
hacmi ne ise, rühsait harcı da onun üzerinden hesap
lanışın diyoruz. Özeti bu. 

ıBu konunun takdirini yüce Meclise bırakıyorum. 
ıKalbul edilinse birçok belediyelerdeki uygulama fark
lılıkları ortadan kalkacak, İhtilaflar sıilinecekltıir; ama 
komisyon bermutat takririlmliıze iştirak etmedi, neden
dir bilemiyorum. Talkd'ir yüce Mecliisinldir. 

Teşekkür ©diyorum. 

IBAŞK1AN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

IKalbul etmeyenler... Öınerge kabul editoemişltiır. 
IDiğer önergeyi okutuyorum! : 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanununun 21 İnci mad-

'döşüne yeni bir fıkranın aşağıda yazılı olduğu şekilde 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş MilldtveJkili Alâaddin Kısakürek 
ve arkadaşları. 

IBeîed'iyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin 
özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, 
güzel bir görünüm elde etaııek amacıyla dış cephe bo
ya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini 
'tayin eltaıeya yeltkilidür. Bu kanunun yürürlüğe girme-
islinden önce, yapıDmıış olan yapılar da bu hükme tabi
dir, 

.BAŞKAN — önergeye hlüküımet ve komisyon 
katılıyor ımu öf endim? 

(BAYINDIRLIK, İMAIR, ULAŞTIRMA VE TU-
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim,. 

DEVLET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolü) — 
Katılıyoruz efendini. 

'BAŞKAN — Önergeyi aylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler..,. Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmttştir. 

21 inci maddeyi bu önergedeki değişiklikle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kalbul et
meyenler... 21 inci madde kabul ödiilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Ruhsat alma şartlan 
MAIDDE 22. — Yapı ruhsatiyesi allmak için be

lediye, valilik veya yemıinti serbest miimarılıik ve mü
hendislik bürolarına yapı sahipleri veya kanunî ve
killerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sade
ce; tapu (istisnaî hallerde tapu senedi yerine geçecek 
belge), mimarî proje, statik proje, elektrik ve tesisat 
projeleri, resfcn ve hesapları, röparld veya yoksa, ebaıtlı 
kroki eklenm'esli gereklidir. 

Belediyeler veya valiliklerce veya yeminli' serbest 
mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat ve ekleri 
incelenerek eksik ve yanlıış bulunmuyorsa müracaat 
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruh
satiyesi! verilir. 

iBkslîk veya yanlış olduğu taikdirlde; müracaat ta
rihinden itibaren oribeş gün içinde müracaatçıya ilgili 
bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve 
yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan 
itibaren en geç oribeş gün içinde yapı ruhsatiyesi ve
ridir, 

ıBAŞKAN — 22 nci mıadde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

22 nci' mıaldde ile ilgili önergeler var, okutuyo
rum' : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gör'üşülmdktle olan 291 sayılı İmar Kanunu tasa

rısının, 22 nci maddesinde yer alan «Yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik büroları» Anayasamızın 6 
ve 128 inci maddelerine aykırı olduğundan komis
yona iade edilerek, bu maddenin yeniden düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Salim Erel 
İzmir Konya 

Süleyman Koyuncugil Şevki Taştan 
Gaziantep Sivas 

İsmet Turhangü Hayrullah Olca 
Manisa İzmir 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 22 inci mad
desinin birinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Üner Hilmi Nalbantoğlu 
Kayseri Erzurum 

Erol Ağagil Besim Göçer 
Kırklareli Çorum 

Ömer Kuşfaan 
Kars 

Ruhsat alma şartları 
Paragraf 1. 
Madde 22. — Yapı ruhsatiyesi almak için bele

diye, valilik veya yeminli serbest mimarlık ve mü
hendislik bürolarına yapı sahipleri veya kanunî ve
killerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sa
dece; tapu (istisnaî hallerde tapu senedi yerine geçe
cek belge) mimarî proje, zemin etüdü projesi, statik 
proje, elektrik ve tesisat projeleri resim ve hesapları, 
ebatlı ve röperli kroki eklenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre yeniden 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sayılı İmar Kanunu tasa
rısının 22 nci maddesinde yer alan «Yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik büroları» Anayasamızın 6 
ve 128 inci maddelerine aykırı olduğundan komisyo
na aide edilerek, bu maddenin yeniden düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir .ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon ve hükü
met katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim? 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Daha evvel 
açıklama yaptık efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 22 nci mad
desinin birinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve arkadaş
ları. 

Ruhsat alma şartları 
Paragraf 1. — 
Madde 22. — Yapı ruhsatiyesi almak için be

lediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık ve mü
hendislik 'bürolarına yapı sahipleri veya kanunî vekil
lerince dilekçeyle müracaat edilir. Dilekçeye sadece; 
tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek bel
ge) mimarî proje, zemin etüdü projesi, statik proje, 
elektrik ve tesisat projeleri resim ve hesapları, ebatlı 
veya röperli kroki eklenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR. (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katılmıyoruz efendim. . 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkanım, 

grup adına konuşacağım, ona göre zamanı ayarla
manızı istirham edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 9.7.1965 gün 
ve 6785 Sayılı imar Yasasında, ülkemizin sosyal, 
ekonomik yapısındaki gelişmelerin zorunlu kıldığı 
değişikliklere gidilmesi amacıyla hükümetin hazırla
dığı yasa tasarısı, jeolojik hizmetler yönüyle... 

BAŞKAN — Sayın Üner, madde üzerinde değil, 
Önerge üzerinde konuşuyorsunuz, önerge üzerinde 
grup adına değil, önerge sahibi olarak konuşacaksı
nız; ona göre süreniz 5 dakikadır, ayarlayın efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET ÜNER (Devamla) — imar Yasa Ta

sarısı, tasarıda belirtildiği gibi, toplumun aynası olan 
kentlerin veya yerleşim yerlerinin planlı, düzenli ve 
sağlıklı olmasını sağlayacak düzenlemelerin tümünü 
içerecektir. Her yerleşim yeri, doğal çevrenin bir par
çasıdır. Düzenli, dengeli ve sağlıklı yerleşimin baş 
koşulu yer seçiminin uygun yapılmasına bağlıdır. Bu 
da, doğal çevrenin tüm özellikleriyle tanınmasına ve 
bu özelliklerin yerleşim yerlerinin seçiminde özenle 
değerlendirilmesine bağlıdır. 
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Doğal çevrenin jeolojik özellikleri, yerleşim yer
lerinin gerek seçimi ve gerekse gelişmesinde belirle
yici ve yönlendirici olarak çok etkin bir rol oynar. 
tmar Yasa Tasarısında, her ne kadar ülkemizde je
olojik hizmetlerle ilgili yeterli bilgi birikimi ve teknik 
eleman potansiyeli olmasına karşın, tek sözcükle bile 
olsa bundan söz edilmemiş olduğu ve doğal çevrenin 
yerleşim yerlerinin gerek seçimi ve gerekse gelişmesi
ne doğrudan etkileri olan jeolojik özelliklerin göz 
önüne alınmadığı görülmüştür. Oysa ülkemiz doğal 
afetler ve doğal kaynaklar açısından böylesine bir ih
malin sonuçlarına hiç de katlanır gibi olmadığını yaşa
yarak öğrenen ve bunu en iyi bilen ülkelerden biridir. 
Ülkemiz doğal afetler ve ağırlıklı olan jeolojik neden
lerden kaynaklanan ve yarattığı sonuçlar açısından da 
doğal afetlerin en acımasızı olan depremlerin yanı sıra 
heyelan, kaya düşmesi, sel baskınları gibi doğal olayla
rın yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biridir. Yüzde 
92'si deprem zonl'arı içinde olan ülkemizde nüfusun 
yüzde 95'i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Sa
nayimizin yoğun olduğu kentlerimizin yüzde 75'i, ba
rajlarımızın yüzde 41'i birinci ve ikinci derece tehli
keli deprem zonlarında yer almaktadır. Bu veri
lere, ülkemizde ortalama bir yılda 1,1 yıkıcı deprem 
olduğunu da eklersek, bu konuda ciddî kuralların 
konulmasının ne kadar zorunlu olduğu kendiliğinden 
anlaşılır. 

Ülkemizde sadece son 45 yılda depremlerden 60 
bin kişi hayatını kaybetmiş, 400 ibin konut yıkılmış
tır. Her bir konutun, günümüzdeki değeri de esas 
alınırsa, yalnızca depremlerin yol açtığı ekonomik 
değer kaybının en az 15 adet Atatürk Barajını ya
pabilecek boyutta olduğu anlaşılır. 

Depremin ülkemizde yol açtığı zararlar Japonya' 
ya oranla 30 kat daha fazladır. Bu bize, çevre plan
lamasında jeolojik bilgilerden yararlandığımız ve ge
reklerini duyduğumuz takdirde zararımızın 30 kat 
azaltılabileceğini gösteren somut bir örnek duru
mundadır. 

öte yandan, ülkemizde yaklaşık 60 bin yerleşim 
'birimi bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinden yak
laşık 7 bini jeolojik sorunları nedeniyle can güven
liği açısından sakıncalı bulunmuştur. 

Ayrıca, söz konusu 7 bin yerleşim yerinde heye
lan, kaya düşmesi veya sel baskınları tehdidi mev
cut olduğundan yaklaşık 12 bin konutun terk edil
mesi ve bu konutların başka yerlere kaydırılması 
Önerilmiştir. Bu durumu yaratan en etkin neden je
olojik incelemeler sonucu sakıncalı görülen yerlerin, 

yerleşime açılmasıyla jeolojik inceleme yapılmaksı
zın iskâna izin verilmesi olgularıdır. 

Başka bir deyişle, doğal çevrenin jeolojik özellik
leri ihmal edilerek yerleşime açılması, ya da jeoloji-
siz çevre planlamasına gidilmesidir. Sonuçta bu ih
malin ülkemiz ekonomisine yüklediği faturanın be
deli, 12 bin konutun bugünkü değeriyle 42 milyar 
Türk Lirasıdır. Depremlere oranla daha önemsiz 
gibi görünen ancak, çok daha yaygın olan doğal afet
lerden heyelanlar, kaya düşmeleri, toprak yayılması 
ve sıkışması, kıyı erozyonu, maden ve kömür ocak
larının çökmesinin yol açtığı oturmalar, sel baskın
larının tehdidi de bulunan yerleşim yerlerimizden 
başta Samsun^ kentimizde olmak üzere Sinop, Zon
guldak, Kastamonu, Ankara - Mamak, tzmir - Ka-
difekale ve Balıkesir - Bozören - fvendi sadece bir 
kaçını oluşturmaktadır. Yalnız son günlerde meyda
na gelen heyelanlarda Sinop, Zonguldak ve Kasta
monu'da 1 500 ev hasar görmüş ve boşaltılmıştır. 

Ülkemizde yaşanılan uygulamalarda, jeolojik hiz
metler ve özellikler her zaman deprem ve heyelan
lar meydana getirdikten sonra gündeme gelmektedir. 
Bu hizmetler veya çalışmalar her zaman geç kalın
dığından zararların azaltılmasında veya ortadan kal
dırılmasında etkin olamamaktadır. Burada vurgulan
mak istenen nokta, jeolojik özelliklerin sonradan de
ğil - ilk aşamada imar planlarının yapım aşamasın
da göz önüne alınması ve bunun yasalarla belirlen
mesi gerektiğidir. Bu yapılmadığı takdirde, hızla ge
lişmekte olan ülkemizin doğal özellikleri sonucu do
ğal afetler, doğal kaynakların bilinmemesinden kay
naklanacak can ve mal kayıplarının her zaman artan 
bir şekilde çoğalacağı açıktır. Ülkemizin millî ser
vetlerinin bu tür ihmaller sebebiyle kaybına taham
mülü yoktur. Bu sebeplerle yeni yerleşim alanları
nın seçiminde var olan yerleşim birimlerinin ve ge
lişme alanlarının belirlenmesinde, doğal yıkım ve 
afetlerin yol açtığı zararların en az düzeyde tutula
bilmesi için önemli gereklerden biri olan jeolojik 
hizmetlerden yararlanılması, yasal dayanakların imar 
yasasında bulunması gereklidir. 

Özellikle yerleşim yerlerinin seçimi ve gelişmesi 
bakımından belirleyici ve yönlendirici olan aktif 
paylar, depremsellik heyelanlar, yapı malzemeleri, 
katı ve sıvı artıkların hidrolojik ortamla olan iliş
kisi, yer taşınanları, zemin sıkışmaları gibi birçok 
alanda gerekli hizmetleri, uzmanlığı gereği veren hid
roloji mühendislerinden ve planlama ekiplerinden ya
rarlanılması mutlaka sağlanmalıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Üner, toparlayınız efendim. 
MEHMET ÜNER (Devamla) — Bağlıyorum sa

yın Başkanım. 
'Gerek il ve gerekse ilçe imar işleri kurullarında 

jeoloji mühendisliği disiplininin temsil edilmesi yanı 
sıra, imar uygulamalarının yükünü çekmesi düşü
nülen belediyelerde jeoloji mühendislerinin istihda
mına geçilmeside sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, İmar Yasasının amaçlarına ulaşa
bilmesinin gerektirdiği düzenlemeler arasında günü
müzde tüm gelişmiş ülkelerde uygulanması bir zo
runluluk olarak kabul edilen çevre jeolojisiyle, yer
leşim alanları jeolojisi gibi jeolojik mühendisliği uz
manlık konularını gerçekleştirmekte olan hizmetlerin 
İmar Yasası kapsamına alınması daha önemli bir 
yer tutmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Üner, lütfen tamamlayınız, 
zamanınız 3 dakika geçiyor, müsamahamızı suiisti
mal etmeyin. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Beni dinlediği
niz için hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelişme alanlarında yapı ruhsatı 
MADDE 23. •— İskân hudutları içinde olup da, 

imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan 
sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verile
bilmesi için,* 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönet
melik hükümlerine uygun olarak parselasyon plan
larının belediye encümeni veya il idare kurulunca tas
dik edilmiş bulunması, 

b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre 
yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt 
yapısının yapılmış olması, 

Şarttır., 

Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edil
miş olmakla beraber yolu, pis ve tiçme suyu şebdkeleri 
gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, 
ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlana
cak keşif ve planlamaya uygun olarak yaptıranlara 
veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte be

lirtildiği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bede
lini % 25 peşin ödeyip geri kalan % 75'ini altyapı hiz
metinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en 
geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı 
ruhsatı verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip 
kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılamaması 
halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırıl
ması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya 
kullanma izni verilemez. Anates'is yapıldığında yapı 
sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını 'bu tesise bağ
lamaya mecburdurlar. 

Toplu mesken alanlarında, iilgili şahıs veya kurum
larca ilgili idarenin izni ile bütünü inşaa ve ikmal 
edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer par
sellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden 
bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez. 

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri beledi
yelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs veya kurum
larınca yapılmışsa, belediyece altyapı hizmetleri ne
deniyle hiçbir bedel alınmaz. 

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara 
veya bu meblağı önceden ilgili idareye ödeyenlere ay
nen geri verilir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sa
hipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir kanalizas-
von şebekesinden İstifade eden veya etmesi gereken 
parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye 
vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inşa ve i'kımali 
mecburiyeti yoktur. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilaveler ya
pılması da bu madde hükümlerine bağlı olmakla be
raber, bunların tamirleri iiçin yukarıdaki şartlar aran
maz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar imar 
yönetmeliğinde belirtilir. 

İmar planları ilke kararları Üle yoğunluk ve yapı 
düzeninde düzeltme ve yenilenme getirilen yerleşik 
alanlardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve 
sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken du
rumlarda, şehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi iile il
gili olarak kanunlarda belirtilen katılma payları bu 
hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da 'bina sahip
lerinden usulünce alınır. 

İmar planlarında meskûn saha olarak belirtilen 
yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince pis su mecra
larının, yapının bulunduğu sakaktaki lâğım şebekesine 
veya varsa umumî fosseptiğe bağlanması, lâğım şe-
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bekesi veya umumî fosseptik olmayan yerlerde ma
hallî ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek 
c:aslar dahilinde gayrimenkulun içinde, lüzumlu te
sisatın yapılması mecburidir. Bu bağlantılar mal sa
hibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligatla veri
lecek müddet zarfında yaptırılmadığı takdirde ilgili 
idare tarafından yıktırılır. 

'BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

23 üncü maddeyle ilgili 2 önerge vardır, okutuyo
rum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İmar Kanunu tasarısının 23 
üncü maddesi '(b) bendinin 2 nci fıkrasının 3 üncü 
satırındaki, «Kc îf ve planlamaya x<sözcükleri yerine, 
«projeye» sözcüğünün kullanılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
Osman Bahadır 

Trabzon 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Sabahattin Eryurt 
.Erzurum 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Rıfat Bayazıt 
K'aihram'aınmaraş 

Ebübekir Akay 
Erzurum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (İmar Kanunu tasarısının 23 

üncü maddesi (b) bendinin 6 ncı fıkrasındaki, «Tek
nik altyapı bedellerinin» ifadesi yerine, yanlış yorum

lara yer vermemek üzere, «Teknik altyapıya katılım 
paylanılın»* ifadesinin konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kaforamanımaraş 

Rıfat Bayazıt 
Kaihramanmaraış 

Ebübakir Akay 
Erzurum 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İmar Kanunu tasarısının 23 
üncü maddesi (b) bendinin 2 nci fıkrasının 3 üncü 
satırındaki «keşif ve planlamaya» sözcükleri yerine, 
«projeye» sözcüğünün kullanılmasını arz ve teklif 
edeniz.» saygılarımızla. 

Ordu Milletvekili Mazhar Haznedar ve arkadaş
ları 

BAŞKAN —. Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu efendim?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MÎİR (İstanbul) — Katılıyoruz. 

III. — YOKLAMA 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, çoğunluk yoktu/ salonda, yoklama istiyo
ruz. 

(10 Milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — Oylama sırasında istersiniz efendim. 
ONUR^L ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Oylamaya geçtiniz efendim. 
BAŞKAN — Komisyona sual sorduk efendiim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, çoğunluk yoktur, yoklama talep ediyoruz. 
BAŞKAN — Yoklama talep eden sayın üyelerin 

isimlerini okuyorum : 

Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sayın Cahit Tutum, 
Sayın İsmet Turhangil, Sayın Tevfik Güneş, Sayın 
Ömer IKuşhan, Sayın Kâzım ipek, Sayın Muhittin 
Yıldırım, Sayın Mehmet' Üner, Sayın Koyuncugil, Sa
yın Münir Sevinç. (ANAP sıralarından «Çoğunluk 
var» sesleri, gürültüler.) 

Arkadaşlar talep etmişlerdir, İçtüzük gereğince 
yoklama yapmak zorundayız. Ancak, vaz geçiyorlar 
üse yoklama yapmayız. Vaz geçiyor musunuz efen
dim?. . 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Hayır efendim. 
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BAŞKAN — Yoklama yapacağız. (ANAP sırala
rından gürültüler.) Lütfen efendim, lütfen; boklama
dan sonra çoğunluk olup olmadığı belirlenecek. 

Buyurun okuyunuz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K O MİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Gerek 2. — İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Milletve
kili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldirım'ın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Numa
ralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 8 inci Maddenin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 
2/58) (S. Sayısı: 291) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
23 üncü madde üzerindeki aykırılık derecesine 

göre okunan önergeyi tekrar okutup, oylarınıza su
nacağım : 

Görüşülmekte olan İmar Kanunu tasarısının 23 
üncü maddesi (b) bendinin ikinci fıkrasının üçün
cü satırındaki «keşif ve planlamaya» sözcükleri ye
rine «projeye» sözcüğünün 'kullanılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ordu Milletvekili Alli Mazhar Haznedar ve arka
daşları. / 

BAŞKAN — Bu önergeyi komisyon ve hükü
met katılmışlardır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan İmar «Kanunu tasarısının 23 

üncü maddesi '(b) bendinin 6 ncı fıkrasındaki «tek
nik altyapı bedellerinin» ifadesi yerine, yanlış yorum
lara yer vermemek üzere, «teknik altyapıya katılım 
paylarını» ifadesinin 'konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu?. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister 

irdi?. 

yok -Sayın Başk;ın. 
BAŞKAN -.- önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım efendim. 
Oturmadığınız sürece, muhalefet biraz sonra tekrar 
bir öneride bulunup yeniden sayım yaptıracaktır, lüt
fen oturalım efendim. Gecenin geç saatinde yoklama 
ile uğraşmayalım "efendim. 

23 üncü maddeyi, 'kabul edilen önergedeki deği
şiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Sayın Başkan, küçük bir hususu 
açıklamak istiyorum. 

'BAŞKAN — Geçti efendim. 
Kabul etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiş

tir. 
Sayın Komisyon Başkanı, önemli bir şey varsa bi-

lahara İçtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince redaksiyon 
isteyebilirsiniz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Redaksiyonla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Sonunda efendim. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürola

rının kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları 
MADDE 24. — Bu Kanunun dördüncü bölümünde 

öngörülen yapı ruhsatiyesi ile ilgili görevler, gerekti
ğinde Bakanlıkça belirlenecsk belediyelerde ve iller
de, belediye ve valiliklerin yanısıra yürütmek üzere 
kurulacak yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
bürolarına verilir. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürola
rı, en az oniki yıllık fiilî meslek tecrübesi olan inşaat 
mühendisi ve mimarlar tarafından kurulabilir. 

Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçe
lerde birden çok yeminli serbest mimarlık ve mühen
dislik bürosu kurulması Bakanlığın müsaadesine bağ
lıdır. 
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Bir ilçede, iş azlığı sebebiyle yeminli serbest mi
marlık ve mühendislik bürosu kurulamadığı veya ku
rulmuş büro kapandığı takdirde, çevre İlçelerden bir 
yetkili 'büro, Bakanlıkça görevlendirilebilir. 

Yeminli serbest, mimarlık ve mühendislik büroları
na inşaatın durdurulması veya yıktırılması görevleri 
verilemez. Bu bürolar ve görevlileri imar planı ve 
proje hazırlayamazlar. Fennî sorumluluk üstlenemez
ler, müşavirlik ve müteahhitlik yapamazlar. 

Bu Kanunda yetki ve görev verilen yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik büroları elemanları, bu gö
revlerini ifa ederken devlet memuru sayılırlar. İşledik
leri suçlar dolayısıyla devlet memuru gibi cezalandırı
lırlar. Ayrıca bu suçları işleyen büro sahibinin lise bü
roları kapatılır; bir.daha büro açamazlar. Suçu işleyen 
büroda çalışan görevliler ise; bunlar bu çeşit bürolar
da bir daha görev alamazlar. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 'büroları 
Bakanlığın denetimine tabidir. 

. (BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde görüşmek 
isteyen var mı? 

CAMİT TUTUM '(Balıkesir) — Söz işiyorum. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Görüşmeler bittikten sonra efendim. 
'Buyurun Sayın Tultum. 
Süreniz 5 dakika efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, grup adına konuşuyorlar. Daha önce yetki 
belgesi takdim etmiştik. 

BAŞKAN — Grup adına konuşan milletvekilleri 
açıklarlarsa bu şekilde yanlışlığa mahal kalmaz efen
dim, 

'Buyurun Sayın Tutum, süreniz 10 dakika. 
•HP GRUBU ADINA CAHÜJT TUTUM (Balıke

sir) — Teşekkürler Sayın Başkanım. Zaten 5 daki
kadan fazla olacağını da sanmıyorum. Onun için 
müsterih olabilirsiniz; süreyi kullanmak bakımından. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; daha evvelki mad
delerde, (Aslında kanun tedvini balkımından hep kar
şılaştığımız bir zorluktur bu) 21 inci maddede, «Ye
minli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından 
yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir» deniyor. Hemen 
ona takaddüm eden cümlede de, «(Belediye veya va
liliklerden veya* sözcüğünü kullanmaktadır. Bu «Ye-
.'minli serbest mimarlık ive mühendislik bürolarından» 
dertken, bunların statüsü daha sonra gelen maddeler
de, örneğin 24 üncü maddede düzenleniyor. O, kanun 
tddvini açısından oldukça bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü, 
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onun konuşulacağı yer sanki 21 inci madde olmak 
gerekir; ama 21 inci madde sadece daha sonra gelecek 
olan maddeye bir tür atıfta bulunuyor. 

'Değerli üyeler, idare hukukunda statü açısından 
son derece melez ve niteliği belirsiz olan bir müessese 
ile karşı karşıyayrz. Bizim idare hukukumuzda özel 
hukuk rejimi vardır, bir de idare hukuku rejimi var
dır. İdare bazı hallerde kamu hizmetini, gerekli gör
düğünde özellikle iktisadî nitelikte olanlarını özel gıku-. 
şim eliyle; ama büyük ölçüde devletin yakın gözetitn 
ve denetimi altında gördürebilir. Bu mümkündür. Ta
biî bir de idare hukukunda «idarî sözleşme» diye bir 
müessese vardır; imtiyaz sözleşmeleri, idarî sözleş
meler son derece değişik bir kategori oluşturuyor. Bu 
ne idarî sözleşmedir, ne de özel girişim eliyle bir 
kamu hizmetinin 'gördürülmesidir. Oldukça melez bir 
kategori. Bu durum yeni oluyor. Sayın Anavatan Par
tisi İktidarı döneminde ortaya çıkmıştır. Sanıyorum 
bunu Anayasa Mahkemesi veya bir başka yüksek yar
gı organı yorumlayacak ve yörüngesine oturtacaktır. 

Benim burada tereddüt ettiğim konu; bu yeminli 
büroların ruhsat verme yetkisi ile teçhiz edilmesidir,; 
Bilindiği gibi, idarenin bazı imtiyazları vardır, örne
ğin; idare düzenleyici işlemlerde bulunabilir. Bunu kim
se yapamaz; yani yürütmenin en önemli imtiyazların
dan biri düzenleyici işlemlerde bulunmaktır. Bir başka 
imtiyazı idarenin, «İdarî müeyyideler» dediğimiz, bir 
süre önce huzurunuza getirdiğimiz idarî müeyyidelerin 
arasında en önemli yeri olan para cezalarıdır; bunlar 
idarenin imtiyazlarıdır, 

Şimdi buradaki ruhsat verme, doğrudan doğruya 
idarenin imtiyazında olan ve tamamen kamu erkinin 
kullanılması sonucu ancak kullanlalbiecek olan, yani 
kamu erkine dayanarak kullanüabiiecek olan bir yet
kidir. Bu yetkiyi devred'emezsiniz. 

Bakınız devredince ne olur : Devredersiniz; ama 
bu ruhsat almadan faaliyette bulunan, bir yapıyı ya
pan sahip veya fennî mesuller, 43 üncü ve 42 nci mad
dede geçen ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalacak
lardır. O halde, sanki kamusal erki kullanan bir ye
minli büro, oradan izin almamış, (Eğer devredilmiş-
se tabiî o yetki, mutlak devredilir demiyor zaten; ba
kanlıkça behrleheeek belediyelerde ancak olacaktır) 
b'oyle bir (belirleme olduğu zaman oradan yetki alma
dan, oradan izin almadan eğer bir yapılanmaya giderse 
birisi, tıpkı belediyeden izin almadan, valilikten izin 
almadan herhangi bir inşaat yapanın karşılaşacağı mü
eyyidelerle karşılaşmaktadır. Buna karşılık, müessese
nin tabi olduğu hukuk rejimi, özel hukuk rejimi. Yani 

I vatandaşla büro arasında tamamen, kamu hizmetleri-
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nin yakın gözetim ve denetim altında yürütüldüğü hal
de devletin tespit ettiği bir ücret değil belki, tamamen 
anlaşmayla saptanacak olan bir özel hukuk ilişkisi söz 
konusudur. Ne var ki, görevlerini ifa ederken şayet 
herhangi bir kusur işlerlerse, devlet memurları gibi 
ceza görecek, işte melez karakter burada ortaya çı
kıyor. 

IBöyle bir müesseseyi Türk hukukuna monte et
mek sanıldığı kadar kolay değildir ve işlemeyecektir. 
Çünkü, sanıyorum vatandaşın güveni de büyük ölçüde 
sağlanamayacaktır. Nitekim, bugün yemini bürolara 
lolan vatandaşın güveni, bir belediyeye olan güven
den çok daha aşağıdadır; bu bellidir. 

Şimdi burada önemi1! bir nokta da şu : Bu mües
seselerin, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımın
dan özel 'bir girişim eliyle devlet böyle bir karara var
dığı zaman, son derece önemli bir kıstas vardır. O da, 
yapılmakta olan bu hizmetin devlet taarfından ne de
rece bir denetim altında bulundurulduğudur. Eğer bu 
denetim, yakın bir gözetim ve denetim ise kamu hiz
metleri esprisine uygun düşer. Sanıyorum burada dene
timsiz değil; ama yeminli serbest mimarlık ve mühen
dislik bürolarının bakanlığın denetimine tabi olması, 
sadece bunun zikredilmiş olması yetmez, Hangi açı
lardan bunların faaliyetlerinim denetleneceğinin de ka
nunda yer alması lazım. ıBunu yönetmelikle tespit ede
mezsiniz. Çünkü, son derece önemlidir; bir kamu hiz
meti yerine getirilmektedir. Kamu hizmetini, aslında 
devlet veya belediye tarafından yerine getirilmesi ge
reken bir hizmeti, kendi gözetim ve denetimi altında 
'bürolara gördürmektedir. O halde, bu bürolar üze
rinde devletin denetim yetkisinin sınırlarının ne ol
duğu açıkça belli olmalıdır. 

Normal olarak devlet, herhangi bir iktisadî hizmeti 
veya herhangi bir hizmeti kendi yakın gözetim ve de
netimi altında yerine getirirken, son derece önemli bir 
yetkiye sahiptir. O da, hizmeti durdurur veya hizmeti 
beğenmediği zaman onu çeker, hizmeti kendisi biz
zat yerine getirir. Bunun sınırlarının konması lazım. 
'Benim titizlendiğim nokta budur. 

Eğer yeni bir müesseseyi Türk hukuk sistemine 
monte edeceksek, istirhamım, bunun denetim sınırla
rının da gösterilmesidir. Bugünkü şekliyle korkarım ki, 
yerine oturmamış, yörüngesine oturmamış bir hukuk 
müessesesi yaratmaktayız. Yarın bu müesseselerin akı
betinin iyi olacağından ciddî endişelerim vardır. 

IBu konuda sanıyorum ki, bu teknik büroların, ye
minli büroların kamu erkine dayanan böylesine ruhsat 
verme gibi bir işlemi üstlenmesi mümkün değildir. Bu 

t derece kategorik, kamu erkinin kullanılmasının doğal 
I bir sonucu ve parçası olan bir yetkinin, böylesine özel 
I hukuk rejimine tabi bir büro tarafından kullanılması-
I nı mümkün görmüyorum efendim, 
I (Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
«ALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Söz 

I istiyorum Sayın Başkana 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (ANAP sırala-

I rından alkışlar) 
Sayın Ergüder, süreniz 5 dakika efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarını; beyefendinin konuşmala
rına dikkat ederseniz, bu maddeden hoşlanıyor. Genel
de hoşlanıyor; özel, güzel bir hukuk. 

(Komisyonumuz ve hükümetimiz vatandaşa hizmete 
karar vermiş. Şimdi piyasa avukatı olarak konuşuyo
rum : Ruhsat için müracaat ediyoruz; «Yarın, yarın, 
yarın» cevabını alıyoruz. Vatandaş bizi terk ediyor ve 
başka yollar aramaya başlıyor. Bugün imar kanunla
rının bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir'de insan ahlâ-
ikını ne kadar bozduğunu, yüksek heyetlinizde bulunan, 
bu işlerle meşgul olan arkadaşlar gayet iyi bilirler. 

Şimdi, hükümet diyor ki, ben vilayete ve belediyeye 
yetkileri verdim. Olur ki, yığılmalar olur; -bir ajan 
kullanmak istiyorum, bir nevi bazı yetkilerimi kanun 
çerçevesi içerisinde ve otokbntrolümde vermek istiyo
rum. Verdiği nedir? Mütehassıs eleman. Mimarlar ve 
Mühendisler Odasına bağlı. Dikkat buyurun, meslekî 
amme teşekküllerine bağlı bir baronun avukatı gibi, bir 
mühendis gibi,, tasrihen söylüyor; 112 yıl bu işlerde ça
lışmış bir mütehassıs mimar ve mühendis. Dikkat bu
yurun şimdi; şartları koyuyor. Diyor ki, hiçbir za
man bunun müteahhitliğini yapmayacaksın, durdur
mayacaksın, yıkmayacaksın. Benim nam ve hesabıma 
İdare erkinin bir kısmını benim gözetimim altında ve sü
rekli olmamak şartıyla kontrol edeceksin ve evrakları 
muntazamsa, o evrakları da sen hazırlamayacaksın, baş
kaları hazırlayacak, kayıt kabul yapacaksın. Çünkü ben 
sıkışıyorum, hizmete meraklıyım.; Bu kayıt kabulden 
sonra, portföyünde bir tane kalacak, bir tanesini ba
kanlığa göndereceksin, bir tanesini belediyeye, vilaye
te göndereceksin. Korku nerede başlıyor beyefendiler? 
Böyle müesseselere can kurban,̂  

Türkiye'de, bir-iki misal arz edeyim sizlere; arada 
sırada biz ehli vukuf oluruz. Ehli vukuf olduğumuz an 
mesuliyetimiz başlar. Hâkim resen tayin eder veya 
masa memuru oluruz. Sayın Adalet Bakanım bilir, 
yakınlarda İcra iflas Kanunu gelecek; başımıza bela 
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olmuş bir müessesedir. Sayın balkanın bu konuda ve 
bendenizin de üzerinde hassasiyetle durduğum masa 
memurları Türkiye'de soygunun en büyüğünü yapma
ya başlamışlardır. Neden yapmışlardır? Çünkü, bu ka
dar sıkı hükümlere bağlı olmadıkları için. Binaena
leyh, masa memurluğu, bir erkin, bir kudretin devlet 
namına vatandaşın hukukunu, hatta adliyenin namına, 
tasfiye ötmek için görevlendirilmiştik. Belki de, öyle 
zannediyorum ki değerli arkadaşlarım; bu bürolara ih
tiyaç kalmayacak, 'belediyeler görevlerini tam mana
sıyla aldıktan sonra. Zaten benim kanaatime göre, bu 
'görevler büyük şehirler için mevzubahis olabilecek. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Gerekirse. 

(HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — *Ge-
refcirse diyor zaten sayın bakan. 

Şimdi burada bir imtiyazın, bir hâkimiyet unsu
runun başkasına devri yok. Bir defa arada maddî 
rnlünase'be't yok, sadece devlet otorite bir kuvvet ola
rak seni beğendi ve görevlendirdi. Size bir misal arz 
edeyim. : 

Paris hukukunda, Lyon'daki bir ağır cezada sa
bahleyin başkan .geldiği zaman ağır ceza azalarından 
bir tanesini noksan görürse, dolaşmakta olan Mösyö 
Piyer'i çağırır hâkim yapar. Artık ileri bir devlet hu
kukuna başlamamız lazım. Kısıntı halinde biz bunu 
gördüğümüz takdirde, o zaman sıkışmalar meydana 
gelecektir. Dikkat ederseniz, yüksek huzurunuzda sa
yın muhalefetin devamlı söylediği fonların doğum 
sebebi de budur. Çünkü bu fonlar sayesinde amme 
hizmeti biraz daha fazla yapılmaya başlamıştır. 

Arkadaşlarla da konuştuk, Sayın Onural'a çok bü
yük saygı duyarım, çok güzel fikirleri vardır, dürüst 
•bir arkadaştır, devamlı gayret eder. Geldi dedi ki, 
«(Süreklilik tabiri var.» 

Şimdi efendim arz ediyorum : Anayasanın 128 in-
cd maddesinde, «İdare esaslarına göre yürüllrnekle yü
kümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî 
ve dürekli görevler» deniyor. Burada Sayın Onural 
haklı çıkıyor. 'Bundan endişe ederek bir takrir ver
dik. «Müddetini de bakanlık- tayin etmek üzere» de
yince, süreklilik unsuru kalkıyor. O zaman muvak
katen ihtiyacı karşılamak üzere bu müessese konuyor. 
Sayın Tutum merak etmesinler, bir amme hizmetinin 
tam manasıyla devir ve temliki değildir, a&lblan dev
lettir, iradedir. Oraya sadece değerli mimar ve mü
hendisler gelecektir. Vatandaşın hizmeti kolayca halle
dilsin diye hizmet aşkıyla konulmuş bir müessesedir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergüder; 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Söz istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Şahsınız adına Sayın Bözkurt, bu

yurunuz.' 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say-. 
gideğer üyeleri; ben kuşkusuz Sayın Ergüder'in mes
lekteki kıdemine ve şahsî özelliklerine her zaman say
gı duymuşumdur. Kendilerine bir tek soru sorup faz
laca vaktinizi işgal etmeyeceğim. 

Şimdi, ruhsatname tabirinin hukukumuzdaki tanı
mı şudur : Kamu hukukunun yapması gereken bir iş, 
kamu adına yapılmak üzere bir şahsa tevdi edilir. 
Tevdi etmek keyfiyeti ruhsatname ile gerçekleşir. Yani, 
kamu kendi yapacağı işi bir vatandaşa tevdi etmek
tedir, ruhsatname vermektedir. Ruhsatnameyi veren 
bizzat kamu idaresidir ya da kamu. kudretidir. 

Şimdi, sizin teşkil ettiğimiz yeminli mühendislik ve 
mimarlık bürosu ruhsatname vermektedir. Yani, ruh
satname alıp da kamu adına bir görevi ifa etmek 
durumunda değil; sanki bizzat kamu kudretiymişce-
sine ruhsatname tevdi etmekte, ruhsatname vermek
tedir. 

'Bizatihi ruhsatname kavramının hukuksal tanımı 
içerisinde durumu değerlendirecek olursanız, bu ser
best mühendislik ve mıimarlık bürolarının öyle avukat
larla, noterlerle ya da diğer ehli hibre, bilirkişi vesadr 
gibi müesseselerle kabili kıyas olmadığı kendiliğin
den ortaya çıkar. 

Tekrar altını çizerek arz ediyorum : Ruhsatnameyi 
veren kamu kudretidir. Oysa siz burada mühendis ve 
mimarlara ruhsatname verme yetkisini tevdi etmekle 
kamunun kudretini alıp oraya intikal ettiriyorsunuz. 
Anayasa saymış, kamu görevinin kimler tarafından 
ve ne suretle yerine getirileceğini Anayasaya dereet-
miş; «Aslî ve süreklii memurlar eliyle görülür» diyor. 
Binaenaleyh, bizim dışageldiğimiz ruhsatname kav
ramı ile, bu yasa tasarısı ile getirilmekte olan mü
hendis ve mimarların verecekleri ruhsatname kavra
mını birbirleriyle benzetmek mümkün değildir, 

Bunu yüce Meclisin takdirine arz eder, saygılar 
sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt 
IMÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Soru sormak. istiyorum. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ben de 

soru sormak istiyorum.: 
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BAŞKAN — Sayın Sevinç, Sayın Erel ve Sayın 
Bayazıt 24 üncü madde üzerinde sual sormak iste-
mekltedir. 

©uyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Bakamımız, 

'bu 24 üncü maddeye göre kurulacak olan yeminli bü-
ro'larda çalışacak elemanlar geçimini na)sıl temin ede
cekler? Maaş mı vereceksiniz, bunlar nasıl yaşaya
caklar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
IENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Yaptıkları işe göre va
tandaştan ücret alacaklardır. Vatandaş belediyeye na
sıl ruhsat harcı veriyorsa, onun gibi harç alacaklar
dır. 

IBA$KAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu Ka

nunun 24 üncü maddesinde, «Gerektiğinde Bakanlıkça 
belirlenecek belediyelerde ve illerde, yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik bürolarına verilir» deniyor. 
Bu «gerektiğinde» nin gerekçesi ne olacaktır; «gerek
tiğinde» dendiğine göre? 

Soru 2. «Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu 
il ve ilçelerde birden çok yeminli serbest mimarlık ve 
mühendislik bürosu kurulması Bakanlığın müsaadesine 
bağlıdır» deniyor. Bu müsaadenin kıstası ne olacaktır? 
Bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarılacak mıdır? 

Soru 3. «!Bu Kanunda yeltki ve görev verilen ye-
immli serbest mimarlık ve mühendislik büroları ele-
manlan, bu görevlerini ifa ederken devlet memuru 
sayılırlar» deniyor. Devlet memurluğu varsayımlı ola
maz. Bunun özellikleri 657 sayılı Devlet. Memurları 
Kanununda vardır. Bir insan ya memurdur ya değil
dir. Bu bakımdan, bunun ye'tikisi ne olacaktır, sorum
luluğu ne olacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antatfya) — Efendim, 1 inci soruyu 
tekrar ederlerse, cevaplarımızı da teker teker arz 
ederiz. 

SALİM EREL (Konya) — Tasarının 24 üncü 
maddesinde, «Bu Kanunun dördüncü bölümünde ön
görülen yapı ruhsatiyesi ile ilgili görevler, gerektiğin
de bakanlıkça belirlenecek belediyelerde ve illerde, 
yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına 
verilir» deniyor. Bu «gerektiğinde» nin gerekçesi ne 
olacak? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Ergüder bunu çok 
açık bir şekilde ifade etmişti. Sıkışık bir hal hâsıl ol
duysa; yani lüzumu halinde demektir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakanım, be
nim muhatabım Sayın Ergüder değil, sayın hükümet
tir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Ben de, Sayın Ergüder' 
in ifade ettiği gibi, lüzumu halinde; yani sıkışık bir 
hal zuhur ettiği takdirde diyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Ergüder her za
man hükümette bulunamayacağına göre... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Beyefendi biz veriyoruz 
cevabını. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayalım. 
Sual soruldu, sayın bakan takdim etti efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Bakan faz
la yorulmuş herhalde?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Elimizi böyle koymak 
da yasak mı efendim? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yasak değil ama, 
herhalde öyle duramazsınız beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Kısmı azamisi böyle du
ruyor efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Siz orada dura
mazsınız Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Teşekkür ederim ikazı
nıza. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 2 nci sorunuzu 
tekrar edin, sayın bakan cevaplasın. 

SALİM EREL (Konya) — 1 inci konu cevaplan
dırıldı mı? Yani "Sayın Ergüder'in dediği gibi... 

BAŞKAN — Evet efendim öyle diyor; «Lüzumu 
halinde takdir bize ait» diyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Ben de aynen tekrar et
tim efendim; lüzumu halinde, yani bir sıkışık hal 
zuhur ederse ve yeminli teknik büro kurulması lüzu
mu hâsıl olur ise... 

SALİM EREL (Konya) — Bu hâsıl olmanın ge
rekçesi ne olacak? Yoruma muhtaç. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Hâsıl olması hali, bele
diye hizmetlerinin yetişememesidir, efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Salim Erel, Başkanlık yeterli 
buluyor efendim. 

2 nci sorunuzu sorun lütfen. 
SALİM EREL (Konya) — Ben cevaptan mem

nun değilim. 
BAŞKAN — Olabilir efendim. • 
SALİM EREL (Konya) — «Nüfus ve iş yoğun

luğunun fazla olduğu il ve ilçelerde birden çok ye
minli serbest mimarlık ve mühendislik bürosu bulun
ması Bakanlığın müsaadesine bağlıdır» deniyor. Yine 
aynı şekilde bu müsaadenin kıstası, gerekçesi ne ola
caktır? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Esaslar aynıdır efendim; 
yani 1 inci sorunuza verdiğimiz cevap gibidir. 

SALtM EREL (Konya) — O zaman diğerlerini 
sormuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Rıfat Bayazıt, buyurun efendim. , 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkanım, 24 üncü maddede, bazı ilçelerde yeminli 
büronun kurulamaması halinde mücavir ilçelerden 
bakanlıkça bazılarına yetki verilip, orada çalıştırıla
bileceği hüküm altına alınıyor; fakat burada büro 
kurulamayan iller mütalaa edilmemiş. Acaba gerek 
komisyon, gerekse hükümet bu konuda bir şey ge
tirebilecek mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, «Gerektiğin
de kurulur» diye bir fıkra var. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Yalnız 
ilçelerde var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — İllerde de aynı şey; ge
rektiğinde diye. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Metin
de yokta o bakımdan... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Bayazıt, 1 inci 
fıkrada bahsediyoruz; eğer aklımda yanlış kalmadıy
sa. «Bakanlıkça belirlenecek belediyelerde ve illerde» 
diyor; ama bilmiyorum eğer «il» lafı burada yoksa... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İllerde kurula-
mazsa» diyor Sayın Bakan. Gerek görürseniz kur
mazsınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — İhtiyaç varsa... I 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Madde
de göstermeniz lazım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Lüzum yok efendim bu
nu göstermeye. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Yalnız, 
merkezî ilçe olarak tefsir ederseniz doğru olurdu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Öyle tefsir ederiz efen
dim; merkezî ilçe olarak tefsir ederiz. Bu kolaylığı 
da bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; soru ce
vaplandırıldı. 

Önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sayılı İmar Kanunu tasa

rısının 24 üncü maddesinde yer alan «Yeminli ser
best mimarlık ve mühendislik büroları» Anayasamı
zın 6 ve 128 inci maddelerine aykırı olduğundan; 

[Komisyona iade edilerek, bu maddenin yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Salim Erel 
Konya 

Şevki Taştan 
Sivas 

Hayrullah Olca 
İzmir 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Divan Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sayılı Kanun tasarısının 
24 üncü maddesinin son cümlesinin aşağıda yazılı 
olduğu üzere değiştirilerek kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

«Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büro
larının görev sürelerinin tespiti ve denetimi bakanlı
ğa aittir.» 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sayılı îmar Kanunu tasa

rısının 24 üncü maddesinde yer alan «Yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik büroları» Anayasamızın 6 
ve 128 inci maddelerine aykırı olduğundan; 

Komisyona iade edilerek, bu maddenin yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Ayremir ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu öneriye 
katilıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Açıklama ya

pıldı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sayılı Kanun tasarısının 24 

üncü maddesinin son cümlesinin aşağıda yazılı olduğu 
üzere değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

«Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büro
larının görev sürelerinin tespiti ve denetimi bakanlı
ğa aittir.» 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MtR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi, kabul edilen önergedeki deği
şik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 24 üncü madde önerge doğrultu
sunda kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürola

rının sınıflandırılması, 
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MADDE 25. — Yeminli serbest mimarlık ve mü
hendislik büroları 4 sınıfa ayrılır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yeminli serbest mi
marlık ve mühendislik büroları, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğinin mütalaası alınarak Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca, dördüncü sınıf yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik büroları Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca resen sınıflandırılır. 

Bu sınıflandırmada, her büronun yetki çevresi 
içindeki nüfus yoğunluğu ile işin teknik niteliği esas 
tutulur. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı her iki yılda bir 
büroların durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı 
sınıflandırmayı Resmî Gazete ile ilan eder. 

Yeni sınıflandırma ilan olununcaya kadar, eski 
sınıflandırmaya göre uygulama yapılır. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Soru sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok, soru sorabilirsiniz; 
buyurun efendim. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Sayın Bakanım, 25 inci maddede bir sınıflandırma 
yapılıyor ve bu sınıflandırma belirsizdir. Ayrıca, 44 
üncü maddede biz, yeminli serbest mimarlık ve mü
hendislik büroları teşkiliyle vesair hususlarla ilgili 
yönetmelik düzenleyeceğimizi söylüyoruz. Bu neden
le bu maddenin burada bulunması hiçbir anlam ifa
de etmiyor. Çünkü, bu büroların sınıflandırılmasıyla 
ilgili hiçbir açıklama yok, dolayısıyla bir anlamı yok 
bu maddenin. Yani bu maddenin gereği nedir? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ .TÜREL (Antalya) — Komisyon Başkanı ar
kadaşım cevap verecekler efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MtR (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Koyuncugil' 
in 25 inci maddeyle ilgili sormuş olduğu soruya ce
vap veriyorum. 

Şimdi, yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
bürolarının sınıflandırılması, yönetmelik maddesinde 
belirtilen kısımlarla ilgili değildir. Burada bir kıstas 
koyduk; en az 12 yıl fiilî hizmet yapmış mühendis 
ve mimarlar bu hizmete talip olabilirler, dedik. O 12 
yıldan başlayarak daha fazla tecrübe sahibi olanları, 
daha fazla iş kapasitesi olan kişileri bu büroların sı
nıflandırılmasında esas olarak almayı düşündük. 12 
yıldan başlayarak yukarıya doğru tecrübesi ve de iş 
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yapma imkânları o güne kadar fazla olmuş kimseleri 
de bu şekilde sınıflandırarak iş kapasitesinin yoğun 
olduğu yerlerde görevlendirmek üzere bu sınıflandır
mayı getirdik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, Sa

yın Bakandan şunu öğrenmek istiyorum : Ashnda 
24 üncü madde, yani bundan evvelki maddede bu
nunla ilgili olarak sormam gerekirdi; ama önergele
rin okunmasına geçildiği için soramadım. Bu büro
larda görev yapacak olan veya bu büro görevini ya
pacak olan kimselerde devlet memurlarında olacak 
özellikler aranır, deniyor. Sayın bakanlık devlet me
murlarında olan özellikleri ararken kendi bünyesinde; 
yani belediyenin veya ilgili kuruluşun bünyesinde bu 
özellikte kimseleri istihdam etmek suretiyle bu işin 
üstesinden gelmek mümkün değil midir ki bütün Tür
kiye'ye teşmil edilecek şekilde böylesine bir uygula
manın getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur? Bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 24 üncü madde ile 
mi ilgili sual soruyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 24 üncü maddede 
de var, 25 inci maddeyle de ilgili Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDl TÜREL (Antalya) — Efendim, bu ihtiyaç ha
linde olacak. Eğer belediyede, buyurduğunuz gibi ele
manlar mevcut ise, zaten gerek duyulmayacak buna. 
ihtiyaç hâsıl olursa kurulacak yeminli büro. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sayılı İmar Kanunu ta
sarısının 25 inci maddesinde yer alan «Yeminli ser
best mimarlık ve mühendislik büroları» Anayasamı
zın 6 ve 128 inci maddelerine aykırı olduğundan; 

Komisyona iade- edilerek bu maddenin yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir, 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Salim Erel 
Konya 

Şevki Taştan 
Sivas 

Hayrullah Olca 
İzmir 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M1R (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuştu, tekrar ko
nuşmuyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde 

ruhsat, 
MADDE 26. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planların
da o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzu
ata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve 
her türlü fennî mesuliyeti bu kamu kurum ve kuru
luşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi 
kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından giz-
Jilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar du
rumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve 
toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin 
kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorum
luluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediye
sine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 
nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı 
verilir. 

Her türlü sanayi kuruluşuna; varsa bölge planı 
ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde ise, va
lilikçe verilen ön izinden sonra avan projesine göre 
belgeleri incelenerek belediye, valilikler veya yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat 
verilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?., 
ÜLKÜ SÖYLEMİEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Grup adına süreniz 10 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZ-

OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 26 ncı maddeyi kısım kısım ince
lersek : ' . • . ' 
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Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya 
yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tah
sis edilmiş olmak (Yani, imar planı olacak ve orası 
o maksada^ tahsis edilmiş olcak), plan ve mevzuata ay
kırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her tür
lü pfojesi olmak, fennî mesuliyeti bu kamu kuru
munca üstlenilmek ve mülkeyti belgelenmek kaydıyla; 
gayet bütün şartları aranarak ve yerine getirilerek ka
mu kurum ve kuruluşu için avan projeye göre ruhsat 
veriliyor. 

«Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından giz
lilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar du
rumuna...» Demek ki, imar durumu olacak, belediye
den alacak, kat nizamına uyacak, cephe hattına, in
şaat derinliğine, her şeyine uyacak, projesi olacak; 
ancak yine sorumluluğu üzerine alacak ve ona göre 
ruhsat verilecek. Burada da bütün şartlar aranıyor. 

Gelelim 3 üncü paragrafa : Bir imar kanununda 
'böyle bir paragraf nasıl olur, hayretle ve ibretle siz
lere arz eDmek istiyorum. «Her türlü sanayi kurulu
şuna (En ağır sanayi kuruluşundan basit bir imalat
haneye kadar tümüne) varsa bölge planı ve imar pla
nına göre (Bu bölge planı bir fizikî plan olmadığına 
göre, burada niye yer almış, anlamak mümkün değil; 
ama veya demediğine göre, imar planına göre) planı 
olmayan yerlerde ise (Hiçbir plan yok; bölge planın
dan uygulama imar planına kadarki her ölçekte hiç
bir plan yok), valilikçe vemlen ön izinden sonra...» 
Planı olmayan bir yerde en büyük sanayi kuruluşu bir 
avan proje getirecek ve valilik buna ön izin verecek. 
Neye göre verecek? Bir kasabanın, bir belediyenin ci
varında, hiçbir planı yok, bir tarlada bir yer altnış, 
gelecek validen ön izin isteyecek avan projesiyle; ko
ca bir tesis, fennî sorumluluk aramıyor. Yukarıda 
saydığı avan projesine göre belgeler nedir; tatbikat 
projesi olmadan bir statik projenin, bir tesisat proje
sinin ne geçerliliği olur, anlamak mümkün değil. Fen
nî sorumluluk bile aramadan bunlara ruhsat verilecek. 
O valiyi düşünebiliyor musunuz; bu ön izni neye göre 
verecek ve fennî sorumluluk bile aranmadan böyle 
'bir tesis nasıl yaptırılacak ve böyle bir hükmün, böy
le bir pasajın bulunduğu bir tasarının adına nasıl imar 
mevzuatı denecek? O valilerin çökeceği eziyeti, o çı
kacak hadiseyi takdirlerinize sunuyorum, ibretle su
nuyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Adamına göre işlem 
yapılacak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Ve o 
valilerin çekeceği eziyeti, nasıl baskılar altında kalaca
ğını takdirlerinize sunuyorum. Elinde hiçbir mehaz 
yok, bir tek plan yok, hiçbir ölçekte bölge planı 
yok, vali ön izin verecek!.. 

iBen bunu komisyonda görüşülürken de arz ettim. 
ANAP'lı çok değerli arkadaşlarım hak verdiler, öner
ge hazırlandı, önerge kabul edildi ve bu planı olma
yan yerlerle ilgili husus değiştirildi; fakat komisyo
nun geri kalan kısmına devam edemedim üyesi ol
madığımdan, tasarı elime gelince baktım, o önerge
deki değişiklik de yok olmuş; nasıl olmuş bilemiyo
rum. Herhangi bir şekilde bir suçlama anlamıyla söy
lemiyorum; ama o önerge kabul edilmişti. Tamamen 
ilk şekliyle buraya yazılmış. Böyle bir uygulama nasıl 
olur, bunu nasıl kabul etmek mümkün olur ve bu iş 
nasıl yürür? Bunu takdirlerinize sunuyorum. 

(Bu konuda hiç olmazsa bir ara çözüm olsun diye 
bir önerge hazırladık ve dedik ki; daha evvel 7 nci 
maddede planı olmayan yerler için, yeni açılacak yer
ler için bir mevziî plan anlayışı getirilmiştir. Hiç ol
mazsa, öyle bir mevziî planlama yapılsın da, bu ön 
izin ve inşaatla ruhsat işleri buna göre yürüsün diye 
bir ara çözüm olsun. Aslında olacak şey değil; ama 
hiç olmazsa birçok mahzuru aza indirmek için bir 
ara çözüm önergesi getirdik; onu da komisyon ve 
hükümetimiz nasıl karşılar bilemiyorum ama, ben, ön
den anlatma ihtiyacını duydum. Vaziyet mühimdir, 
bilgilerinize saygıyla sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Söylemez-
oğlu. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MÎR (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Söylemezoğ-
lu arkadaşımızın burada belirttiği hususlara katılmak 
mümkün değildir. Bugün devlet ve hükümet olarak 
sanayi kuruluşlarına olan ihtiyaç ortadayken ve de 
sanayi kuruluşlarını teşvik için her türlü imkân araş
tırılır iken, gayet tabiî ki en fazla kolaylığı da bu 
sektöre tanımak gayesiyle bu hüküm getirilmiştir. 

Türkiye genelinde bölge planı, şu anda bilebildi
ğimiz kadarıyla, yalnız bir tek bölgede lokal olarak 
hazırlanabilmiştir; o da Çukurova'dır, Bunun dışın
da bölge planları zaten şu anda yapılamamıştır. Bu
nun yapılmasının gecikmesi halinde, büyük bir istih
dam imkânı yaratacak olan sanayi kuruluşlarının ya
pımı sıkıntıya girebilirdi.* 
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'Ayrıca, Sayın Söylemezoğlu arkadaşımızın dedi
ği husus; belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
valiliklerin yetkisi vardır, dolayısıyla yerleşme alan
larının dışında olan bölgeler için böyle bir şey bahis 
konusu ola'bilir. Bu yüzden, bu mahzura da katılmak 
mümkün değildir. 

Ayrıca bir küçük hususu belirtmek istiyorum mü
saade ederseniz. Sayın SÖylemezoğlu'nun, komisyon
ca kaJbu'l 'edildiğini' söylediği husus, ertesi ıgün arka
daşlarımız tarafından verilen bir tekriri müzakere 
önergesiyle yeniden ele alınmış ve bu şekle dönüş
türülmüştür. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 

SALÎM EREL ı(Könya) — Teşekkür ederim; ben 
bu konuyla ilgili olarak soru soracaktım, sayın ko
misyon başkanı cevaplandırdılar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2 önerge vardır, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan îmar Kanunu Tasarısının 26 
ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

•Madde 26. — (Sön fıkra) 
Her türlü sanayi kuruluşuna; varsa çevre düzeni 

planı ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde 
ise 'bu Kanunun 7 nci maddesi (c) bendindeki hüküm 
dikkate alınarak valilikçe ön izin verilir. Ön izinden 
sonra avan projesine göre belgelerin incelenerek ve 
fennî mesuliyeti yapı sahihinin üstlenmesi kaydıyla 
belediye, valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve 
mühendislik bürolarınca ruhsat verilir. 

Üil'kü Söylemezoğlu 
Kahraımanmaraş 

(tsim'ail Şengün 
'Denizli 

Ebufbekir Akay 
Erzurum 

Rıfat iBayazıt 
Kahramanmaraş 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul GÖkgün 
Aydın 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte ©lan yasanın 26 ncı maddesinden 

son paragrafın metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Süleyman Koyuncuıgil 'Münir Sevinç 
Gaziantep Eskişehir 

Hüseyin Aydemir Hayrullah Olca 
îzmir İzmir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

BALKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına , 
Görüşülmekte olan yasanın 26 ncı. maddesinden 

son paragralfın metinden çıkarrlmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gaziantep 'Milletvekili Süleyman Koyuncuıgil ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI ÜBRAHİ'M ÖZ-
DElMtöR .(İstanbul) —' Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Slöz isteyen var mı efendim? 
Sayın Koyuncuıgil buyurunuz. 
SÜLEYMAN KOYUNIOUGİL (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 26 ncı madde, 
kamu kurum ve kuruluşlarına, devlet güvenlik ve 
emniyeti ile ilgili olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
'harekât ve savunma bakımından gizlilik arz eden ya
pılarına ve .sanayi tesislerine ruhsat almada ayrıcalık 
getirmektedir. Silahlı Kuvvetlere ve kamu kurum ve 
kuruluşlarına ayrıcalık ve kolaylık getirmek bir öl
çüde anlaşılabilir. Ancak, özellikle sanayi kuruluş
larına plansız 'bölgelerde izin verilmesi, yapılarının 
meydana getirilmesi ile buralarda gecekondu sana
yileşme bölgeleri Oluşacağı gibi, kişi ve toplum sağ
lığı ile .son derece ilgili sanayi kuruluşlarına da izin 
verileceği ve valilik emrinde çalışan kişilerin bilgi ve 
görgü bakımından yeterliliği de göz önünde tutuldu
ğu takdirde, çok önemli ve toplum sağlığı açısından 
birinci derecede tehlikeli olan sanayi kuruluşları uy
gun olmayan yerlere, yasanın bu maddesi nedeniyle 
yerleşebilirler. Ayrıca, şehirlerde, şehir çevrelerinde 



T. B. M. M, B : 94 

sanayi tesislerinin kurulmasının uygun olmadığı yer
lerde gecekondu sanayi bölgeleri oluşmasına neden 
olacak bir maddedir 'bu. 

'Bu madde ayrıca, sanayicilere ayrıcalık tanıması 
bakımından Anayasanın 10 uncu maddesine aykı
rıdır. . 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncugil. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 26 
ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
ve arkadaşları. 

'Madde 26. — (Sbn fıkra) 
Her türlü sanayi kuruluşuna; varsa çevre düzeni 

planı ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde 
ise bu kanunun 7 nci maddesi (c) bendindeki hüküm 
dikkate alınarak valilikçe ön izin verilir, ön izinden 
sonra avan projesine göre belgelerin incelenerek ve 
fennî mesuliyeti yapı sahibinin üstlenmesi kaydıyla 
belediye, valilikler veya yeminli serbest mimarlık 
ve mühendislik bürolarınca ruhsat verilir. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon ve hükümet 
-katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Söylemezoğlu. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; aslında, 
maddenin tümü üzerinde bilgi arz ettikten sonra sa
yın komisyon başkanı konuşmasa idi bu bilgiyi ver
meyecektim. 

Sayın milletvekilleri, biz de Milliyetçi Demokrasi 
Partisi olarak, Türkiye'de sanayinin teşvikinden, ge
lişmesinden ve bunun sonucunda Türkiye'de refahın 
ve mutluluğun artmasından yana bir partiyiz. An
cak, sanayii teşvik etmekle,' plansız ve düzensiz yer
leşmeyi teşvik etmek arasında büyük fark vardır. 
O zaman ben sayın hükümete soruyorum : Türki
ye'de niye organize sanayi bölgeleri yapılıyor? Niye 
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küçük sanayi siteleri yapılıyor? Niye burada sana
yiin düzene konulması isteniyor? O zaman ne gerek 
var; isteyen gitsin, istediği tarladan istediği yerden 
alsın, hiçbir plan yok, gitsin validen, nasıl alacaksa 
bilmiyoruz, ön iznini alsın yapsın. Bunun teşvikle 
hiçbir ilgisi yoktur. Bunu bir plan anlayışı içine sok
madığınız takdirde, İstanbul'dan ta izmit Körfezine 
kadar uzanan, bugün nasıl çözeceğiz diye düşündü
ğümüz Halic'in etrafında yer almış, bugün Tuzfla'ya 
nasıl taşıyacağız diye düşündüğümüz, o çarpık sa
nayileşme, o çevreyi kirletme, o elden giden Bursa 
Ovası, o elden giden Çukurova'yı hatırlarınıza getir
mek istiyorum. Böyle bir vebalin altına biz giremeyiz. 
Lütfediniz, bu memleket hepimizindir. Sanayii teşvik 
edelim; ama plansızlığa ve düzensizliğe, hayır. 

Saygılar sunarım. (M'DP ve HP sıralarından al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Söylemez
oğlu. 

'önergeyi oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

26 ncı ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 26 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
" Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esas

lar 
'MADDE 27. — imar planına göre toplam inşaat 

alanı, bodrum kat hariç 1 000 metrekare, saçak yük
sekliği 6.50 metre ve bir bodrum ile iki katı aşma
yan binalarda; belediye veya valilikler veya yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından ruh
sat alınması mecburiyeti yoktur. Yapı sahibi inşaata 
başladığını ilgili idareye bir dilekçe ile bildirir. Bu 
dilekçede proje ve eklerine uygun bina yapılacağını 
ve fennî mesuliyetin tekeffül edilmiş olduğunu belirt
mek ve harç ile vergileri yatırmış bulunduğunu gös
terir belgeleri aynı dilekçeye eklemek zorundadır. 

Ruhsata tabi olmama yapı sahibini ve fennî me
sulünü imar planına ve mevzuata aykırı yapı yapma 
mesuliyetinden ve mükellefiyetinden kurtarmaz. 

Yapı, mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdir
de belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu 
tespit edilir ve derhal mühürlenerek durdurulur. Dur
durma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı 
sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tarihten itibaren 
yapı sahibi yapıyı onbeş gün içinde mevzuata uygun 
hale getirmek zorundadır. Mevzuata uygun hale ge
tirilmediği veya mühürlenmiş inşaata devam edildiği 
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takdirde belediye encümeni veya belediye sınırları j 
dışında il idare kurulu kararı ile yapının mevzuata 
aykırı kısımları derhal yıktırılır ve masrafı yapı sa
hibinden tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusu
na kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik 
alanları civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, 
hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat 
ve iskân ruhsatı aranmaz. Ancak, yapının fen ve sağ- I 
lık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alın
ması gerekir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
»Madde üzerinde ısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Söylemezoglu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Müsaade eder

seniz ben de soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
IÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

(Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bu ko
nuşmalarımı, zabıtlara geçmesi ve bir gün «İmar Ka
nunu Meclisten nasıl geçti?» dendiği zaman, «Biz 
üstümüze düşeni yaptık:» demek için yapıyorum; yok
sa gecenin bu saatinde artık bunların ve verdiğimiz 
önergelerin bir yararı olmadığını gömenin de üzün
tüsünü yaşıyoruz. I 

IDeğerli milletvekilleri, sariki Türkiye'de imarsız I 
gelişmenin, düzensiz gelişmenin, burada çekilen bü- I 
tün zorlukların, bunun sonucunda doğan kaçak ya
pılaşmanın tek sebebi ruhsat meselesi imiş, sanki bü- I 
tün gecikme burada ölüyormuş, sanki ruhsatlar za- I 
manında verilirse ve de bazı hallerde ruhsat veril
mezse bu mesele çözülecekmiş gibi bir anlayış bu ta- I 
sarıda yer almış bulunuyor. Bu .sebeple, daha önceki I 
maddelerde uzun uzun münakaşa edilen, itirazlara I 
rağmen ısrarla kabul edilen, yeminli bürolar kurulu
yor, bu suretle belediyeler ve valilikler yetersiz ka- I 
lırsa, bazı şartlarla bürolara ruhsat verme imkânı I 
»getiriliyor, takviye ediliyor; bu da yetmiyor, 1 000 I 
metrekarelik bir inşaat, (Aslında bu uygulamanın I 
içinden gelenler için bu gerçekten önemli bir büyük
lüktedir) ve 2 kata kadar, 6.50'ye kadar inşaatlarda I 
da hiç ruhsat almaya gerek bırakılmıyor, verilen I 
dilekçeye üstelik hiçbir bölge eklettirilmiyor ve bu- I 
nun adı «Amaç» maddesinde, mevzuata, ruhsata, dü- I 
zene, tertibe, çevreye uygun yapı yaptırma oluyor... I 
'Böyle şey olmaz. Ruhsat fikrini ortadan kaldırmayı- I 
nız. Bu, basitlik getirme değildir. Ruhsat vermedi- I 
ğiniz bir binanın kontrolünün yapılacağını da hiç I 
sanmayınız. Zaten dilekçeye bir belge eklenmemiş | 
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ki, neye göre bu kontrolü yapacaksınız? Yapmayınız 
değerli milletvekilleri, yapmayınız; «Ruhsat aran* 
maz diye bir madde getirmeyiniz. Büroları kurdunuz, 
belediyeleri takviye ettiniz, buna rağmen 1 000 met
rekarelik bir inşaat... Ben size açıklıkla söylüyorum, 
birçok sanayi, turizm, imalat ve benzeri inşaatlar, bir 
sürü büyüklükteki kasabalarda, belediyelerdeki in
şaatlar ruhsat dışı bırakılıyor. Niye bu yolu açıyor
sunuz? Biraz önce değerli milletvekili çıktı, bu özel 
yeminli mimarlık mühendislik bürolarının gereğini 
anlatt; ihtiyaç doğarsa kurulacak dendi. Bunun için 
ücret tarifeleri getirdik müessesesini getirdik, buna 
rağmen niye bu ruhsat almama hükmünü de getiri
yoruz; bunu- anlamak mümkün deiğil, bir gerekçeye 
bağlamak mümkün değil 2 önerge verdim «Bu mad
deyi getirmeyiniz» diye; ama ısrar edilirse, hiç ol
mazsa metrekareyi azaltınız, dilekçeye belgeler ekle
tiniz, kontrol altına alınız. Bu şekliyle çıkan bir imar 
kanununu gelecek nesillere savunmak mümkün de
ğildir. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez
oğlu. 

iSayın Sevinç, buyurunuz efendim. 

IMÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bu kanunun 
en önemli maddelerinden birisi de, sanıyorum 27 nci 
madde. Bu maddeyi başından okumaya başladığı
mızda «tfmar planına göre toplam inşaat alanı, bodrum 
kat hariç 1 000 metrekare, saçak yüksekliği 6.50 
metre ve bir bodrum ile iki katı aşmayan binalarda; 
belediye veya valilikler veya yeminli serbest mimar
lık ve mühendislik bürolarından ruhsat alınması mec
buriyeti yoktur» diyor. Bu, gerçekten vatandaşı ruh
sat almaktan kurtarıyor, yani bürokrasi engelini bir 
noktada aşmış gibi görünüyor. 1 000 metrekare in
şaat gerçekten, biraz evvel 26 nci maddede görüştü
ğümüz, sanayi tesislerini düşündüğümüz zaman; şim
di ruhsat almıyorsunuz, çok güzel ve 1 000 metre
kare inşaatın da açıklıkları statik bakımdan da bir 
kontrol imkânı hemen hemen görünmüyor. 

Devam edelim : «Yapı sahibi inşaata başladığını 
ilgili idareye bir dilekçe ile bildirir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, ne zaman bildirir? inşaat 
bittikten sonra bildirişe ne olacaktır? İnşaatı yaptı, 
bitirdi, ondan sonra müracaat etti veya yakalandığı 
anda bildirdi. Burada gerçekten bir arıza var. 

Yine devam ediyoruz : Bu dilekçede proje ve ek
lerine uygun bina yapılacağını ve fennî mesuliyetin 
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tekeffül edilmiş olduğunu belirtmek ve harç ile ver-
ıgileri yatırmış bulunduğunu gösterir belgeleri aynı 
dilekçeye eklemek zorundadır» diyor. 

'Değerli arkadaşlarım, şimdi bir inşaat olayını dü
şünelim. Ruhsatsız başlamıştır, dilekçesi verilmiştir 
ve öyle bir inşaatı düşününüz, 10 metre açıklığı olan 
kısmın muhakkak bir inşaat mühendisi tarafından 
üstünde durularak statik hesapları ve betonarme he
saplarının yapılması icap edecektir. Şimdi, siz «Ruh
sat almayacak ve bir dilekçe ile projeleri verilecek» 
diyeceksiniz; belediye mühendisleri bu projeyi ne 
zaman kontrol edecek? Hiç etmeyecektir. Bu proje
nin uygulanıp uygulanmadığına bir fen memuru, 
inşaatı kontrol ettiği zaman bakacaktır; yani bu du
rumda belediyenin sorumlu mühendisleri veyahut pi
yasadaki mühendisler bir noktada dışlanmış oluyor. 
1 000 metrekarelik hir yeri; açıklığı isterse 20 'met
rekare olsun, hatta şu Meclisi ruhsatsız olarak yap
mak mümkün İnsaf edin, yani bu Meclis binasını 
statik hesapları, betonarme hesapları olmadan nasıl 
inşa edersiniz Sayın Komisyon Başkanı? 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (llstanlbul) — Zaten ruhsatı yok. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu projeleri bel
ki belediye kontrol eder; ancak 3-4 ay sonra veya 
3-4 yıl sonra. Peki, bunun statik hesaplarında ger
çekten bir yanlışlık yapılmışsa ve inşaat çökme va
ziyetine gelirse, bunun mesulü kim olacaktır? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (llstan'bül) — Bununla ilgili önerge verildi 
ve bir düzeltme yapılacak. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — O önergeyi ke
sin olarak bilmediğim için, müsaade ederseniz açık
lamaya devam edeyim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bu maddenin 
üstten 3 paragrafının çıkarılmasında, inanınız mem
leket yararı var. Şimdi, bir inşaat için önce proje 
yaptırıyorsunuz, fennî mesul buluyorsunuz, harçla
rını yatırryorsunuz, Allah için, bir tek sayfa ruhsat 
almaktan ne diye kaçalım, niye bütün bu risklere 
girelim? Ne diye koskoca 1 000 metrekare; bodru
munu da 1 000 metrekare diye kahul etseniz, 2 bin 
metrekareyi bir sanat enstitüsü, yapı enstitüsü me
zunu sürveyana bir kimseye nasıl emanet edersiniz; 
insanın hiç mi vicdanı sızlamaz? 2 bin metrekare 
inşaatta bütün mühendisleri dışlayacaksınız, bir fen 
elemanına, bir meslek lisesi, bir yapı enstitüsü me

zununa bu inşaatı teslim edeceksiniz... İnşaat bitin
ceye kadar belediyenin fen elemanları kontrol ederse 
statikler yakalanacak, kontrol edilmezse o inşaat bi
tecek; ondan sonra da millî bir felaket olacak, millî 
ıgelir kaybımız olacak; hem devletin hem de vatan
daşın büyük kayıpları olacaktır. 

O nedenle, sayın hükümetten ve sayın komis
yondan istirham ediyorum, lütfen bu maddeyi çıka
rınız. -Sanıyorum bu maddenin gelişi, köylerle alakalı 
son, paragrafı meydana getirmek için yapılmıştı. Son 
paragraf fevkalade güzel; kırsal alanda, köylerde 
ruhsata ta'bi olmayan yapıların yapılması için, mü
saade edin de 27 nci madde son paragraf olarak 
kalsın. 

'Benim ve Halkçı Parti Gru'buna mensup arka
daşlarımın düşünceleri 'bunlardır; takdir yüce Mec
lisin. 

'Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sevinç. 
Sayın Tutum, sorunuz mu var efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, izin ve
rirseniz 5 dakikada konuşmamı bitereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; aslında Sevinç arkadaşımızın söylediği
ne çok fazla bir şey ilave edebileceğimi sanmıyorum. 
Bana çelişki gibi gelen iki nokta var. Bir tanesi, «Ya
pı sahibi inşaata başladığını ilgili idareye dilekçe ile 
bildirir» diyor. Bildirmezse ne olur? 

«Bu dilekçede proje ve eklerine uygun bina ya
pılacağını ve fennî mesuliyetin tekeffül edilmiş oldu
ğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatırmış bulun
duğunu gösterir belgeleri aynı dilekçeye eklemek zo
rundadır» diyor. Yani Sayın Sevinç'in dediği gibi, bu 
kadar formaliteyi yaptırdıktan sonra - eğer bu bir 
zorunluluksa tabiî - bırakın da ruhsat alsın. 

Şimdi, burada bu lüzumu yerine getirmeyen kim
seye uygulanacak müeyyide yok. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 42 nci mad
de?.. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Yok, orada yok, 
maddeler sayılıyor, yok; yani 27 nci madde atlan
mış, «28» diyor, 27 nci maddenin müeyyidesi yok. 

Şimdi benim asıl üzerinde durduğum; bir arka
daşım sordu, «Bunu ne zaman bildirecek?» diye. «Ya
pı sahibi inşaata başladığını ilgili idareye dilekçeyle 
bildirir» diyor; yani sanki inşaata başladıktan sonra 
bildirecek. Oysa, hemen sonra «Bu dilekçede proje 
ve eklerine uygun bina yapılacağını» söyleyecek. Ya-
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ni, her halde inşaata başlamadan evvel bunu söyle
mesi lazım. Bu çelişkidir efendim; hukukî ifade de
ğildir bunlar. 

Şimdi dahası var. Her halde, korkarım ki forma
liteden kaçarken, tam tersine bürokrasinin ağına dü
şecektir kişi. «Bunlar eksik» diyecektir bir tanesi. Ya
ni, amaçlananın tam tersi ortaya çıkabilir. 

Buna böylece değindikten sonra, benim korktuğum, 
değerli Milliyetçi Demokrasi Partisi sözcüsü arkada
şımın söylediği gibidir, o da şudur : Marmaris, Bod
rum, Kuşadası, Çeşme gibi sayfiye yerleri acaba göz
den mi çıkarıldı? Benim endişem bu; çünkü villa ti
pi 2 katı aşmayan binalar için elverişli; acaba bütün 
bu sayfiye yerlerinde tamamen ruhsatsız bir yapılaş
maya mı göz yumulmak isteniyor? Birinci nokta bu. 

ikincisi, özellikle sayın hükümetten ve komisyon
dan istirham ediyorum; o da, son fıkrada, «Köylerde, 
belediye ve mücavir alanlar dışında yapılacak belli 
vasıftaki yapılar için inşaat ve iskân ruhsatı aran
maz. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun 
olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir» deni
yor. Ne demek? Yapının fen ve sağlık kurallarına 
uygun olduğunu kim tespit edecek? Daha önemlisi, 
muhtarlıktan izin alınacak; ne izni? Muhtarlık ne izni 
verecek? Bu nasıl bir hukukî ifadedir? Bu tür hu
kukî ifadelere nasıl göz yumarız? Muhtar ne izni 
verecek? Neye dayanarak ne izni verecek? 

Bu madde geri alınmalıdır. Saygılar sunarım. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde 5 önerge var, geliş sırasına göre, 

daha sonra da aykırılık sırasına göre okutup oyla
rınıza sunacağım. 

ilk önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı imar Kanunu 
Tasarısının 27 nci maddesinin sözlü olarak açıklaya
cağımız gerekçeler sebebiyle tasarı metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ülkü Söylemezoğlu Ali Mazhar Haznedar 

Kahramanmaraş Ordu 
Rıfat Bayazıt ismail Şengün 

Kahramanmaraş Denizli 
Ebubekir Akay Haydar Koyuncu 

Erzurum Konya 
Kadri Altay Sabahattin Eryurt 

Antalya Erzurum 
ErtuğrulGökgün 

Aydın 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı imar Kanunu 
Tasarısının 27 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 27. — (Birinci fıkra) 
imar planına göre toplam inşaat alanı, bodrum 

katı hariç 500 metrekare, saçak yüksekliği 6,50 metre 
ve bir bodrum ile iki katı aşmayan binalarda; bele
diye veya valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve 
mühendislik bürolarından ruhsat alınması mecburiyeti 
yoktur. Yapı sahibi inşaata başladığını ilgili idareye 
proje ve eklerini de vermek suretiyle bir dilekçe ile 
bildirir. Bu dilekçede ekindeki proje ve eklerine uy
gun bina yapılacağını ve fennî mesuliyetin tekeffül 
edilmiş olduğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatır
mış olduğunu gösterir belgeleri aynı dilekçeye ekle
mek zorundadır. 

Ülkü Söylemezoğlu Ali Mazhar Haznedar 
Kahramanmaraş Ordu 
Ebubekir Âkay Rıfat Bayazıt 

Erzurum Kahramanmaraş 
ismail Şengün Ertuğrul Gökgün 

Denizli Aydın 
Sabahattin Eryurt Haydar Koyuncu 

Erzurum Konya 
Kadri Altay 

Antalya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 27 

nci maddesinin birinci fıkrasına ilave olarak, «Ayrıca 
dilekçeye inşaatı yapılacak binanın projesini ekler, be
lediye kendisine müracaat edildiğine dair bir belge 
verir» cümlesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Süha Tanık Abdurrahman Bozkır 
izmir Konya 

Burhan Cahit Gündüz Ahmet Akgün Albayrak 
izmir Adana 

Mehmet Timur Çınar 
Manisa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı Yasa Tasarı

sının 27 nci maddesinin birinci paragrafının son kıs
mında, «harç ile vergileri yatırmış bulunduğunu gös
terir belgeleri» kısmından sonra, «yapının projesini de 
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aynı dilekçeye eklemek zorundadır» şeklinde ilave ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Münir Sevinç Mehmet Üner 
Eskişehir Kayseri 

Ömer Kuşhan İbrahim Ural 
Kars İstanbul 

ihsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz İmar Kanununun 27 nci 

maddesinin ilk üç paragrafının metinden çıkarılması
nı teklif ederiz. 

Not : Gerekçesini şifahen anlatacağız. 
Süleyman Koyuncugil Münir Sevinç 

Gaziantep Eskişehir 
İsmet Turhangil Hasan Altay 

Manisa Samsun 
Ömer Kuşhan 

Kars 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
ayrı ayrı tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Ülkü Söylemezoğlu ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan 291 Sıra Sayılı İmar Kanunu 

tasarısının 27 noi maddesinin sözlü olarak açıklayaca
ğımız gerekçeler sebebiyle tasarı metninden çıkarılma-. 
sim arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU-

RlZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MtR (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesini izah ede
cek mi? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sağolun, konuştum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
Süleyman Koyuncugil ve arkadaşlarının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz İmar Kanununun 27 nci 
maddesinin ilk üç paragrafının metinden çıkarılmasını 
teklif ederiz. 

Not : Gerekçesini şifahen anlatacağız. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılıyor mu 
efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (istanbul) —Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koyuncugil buyurunuz efen
dim. Sayın Koyuncugil, süreniz 5 dakika. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 27 nci madde, yine 
amacı pek açık olmayan bir madde. Çünkü, niçin 1 000 
metrekareye kadar 2 katlı yapılara istisna tanıyoruz 
da, 3 kaüı veya 1 katlıya değil yahut da 500 metrekare
ye değil?.. Bunu anlamak mümkün değil. Bunun ne
denini bilemiyoruz. Ancak, bunun nedenini tahmin edi
yoruz ve bu yasanın kendi içinde mevcut. Yasanın 
47 nci maddesi, Boğaziçi Kanunu ile ilgili hükümler
den bir tanesi ve 47 nci maddenin (g) şıkkında; «Bo
ğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel büyüklüğü 5 000 
m2'den az olmamak, ifraz işlemleri yapılmamak ve 
T.A.K.S. azamî % 6 ve 2 katı (H = 650 m. irtifaı) 
geçmemek şartı ile konut inşaatı yapılabilir» den
mektedir. Burada bu madde ile arasında bir bağlantı 
vardır, yani 1 000 metrekareye bir malikhane, bir bü
yük köşk, krallara, prenslere layık bir inşaat yapılabilir. 
Eğer bu, 150 metrekare, 100 metrekare ve 200 metre
karelik inşaatlar olsaydı, belki bu yoğun inşaatlar için, 
yaygın inşaatlar için bir kolaylık olarak düşünülebilinir-
di; fakat bu maddenin arkasında yatan amaç anlaşıla
mıyor, bilinemiyor. Sanırım bu istanbul Boğazında 
öngörünüm bölgesinde yapılacak binalara... (HP sıra
larından «Sevda Tepesinde» sesleri) Arkadaşlar «Sev
da Tepesi»nde diyor, Sevda Tepesinde prenslerin, şeyh
lerin oturacağı binalar yapılırken, buralarda oturacak 
kişilerin zahmete girmemesi için, bir ruhsat işlemin
de bile müracaatlarında kolaylık getirilmek için dü
zenlenmiştir. Başka pratik hiçbir yararı yoktur; çünkü 
buradan alınacak harçlar ve vergi nispetlerinin, proje 
olmadan tespit edilmesine imkân yoktur. Bu madde, 
o değerli seçkin kişilerin, yorulmayarak, belediyeye 
bile gelip zahmet etmelerine gerek kalmadan gerekli 
işlemleri yapmalarını kolaylaştırmak için getirilmiş bir 
maddedir. 

Arz ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncugil. 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M1R (istanbul) — Sayın Başkan, bir açıklama yap-
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mam mümkün mü? Müsaade eder misiniz, çok mü
him bir meseleyi açıklamak istiyorum. 

BAŞAKN — önergeyi oyluyorum efendim, söz 
veremem. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler . 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Ülkü Söylemezoğlu ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 27 (Birinci fıkra) 
imar planına göre toplam inşaat alanı, bodrum ka

tı hariç 500 metrekare, saçak yüksekliği 6.50 m. ve 
bir bodrum ile 2 katı aşmayan binalarda; belediye ve
ya valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühen
dislik bürolarından ruhsat alınması mecburiyeti yok
tur. Yapı sahibi inşaata başladığını ilgili idareye proje 
ve eklerini de vermek suretiyle bir dilekçe ile bildi
rir. Bu dilekçede ekindeki proje ve eklerine uygun 
bina yapılacağını ve fennî mesuliyetin tekeffül edil
miş olduğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatırmış 
bulduğunu gösterir belgeleri aynı dilekçeye eklemek 
zorundadır, 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (istanbul) •— Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, söz istiyor mu
sunuz? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Konya Milletvekili Abdurrahman Bozkır ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan imar Kanunu Tasarısının 27 

nci maddesinin birinci fıkrasına ilave olarak «Ayrıca 
dilekçeye inşaatı yapılacak binanın projesini ekler, 
belediye kendisine müracaat edildiğine dair bir belge 
verir» cümlesinin ilave edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

I DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
I (Konya) — Katılıyoruz. 
I BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
t Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
I edilmiştir. 
I Sayın Mehmet Üner ve arkadaşlarının aynı mahi-
I yette bir önergesi var. Kabul edilen önergeyi yeterli 

buluyorlarsa ve önergelerini geri alırlarsa işleme koy-
I mayacağız. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Geri almıyoruz 
I efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve arkadaşları
nın önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı

nın 27 nci maddesinin birinci paragrafının son kıs
mında «harç ile vergileri yatırmış olduğunu gösterir 
belgeleri» kısmından sonra «yapının projesini de aynı 
dilekçeye eklemek zorundadır» şeklinde ilave yapıl-
nıasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Üner bir açıklama 
yapmak ister mi? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Açıklamaya gerek 
I duymuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I 27 nci maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 

I 28 inci maddeyi okutuyorum : 
Fennî mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit si

cilleri 
I MADDE 28. — Yapının fennî mesuliyetini üzerine 
I alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve eklerine uy

gun olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı ya
pılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı ve
ren belediyeye veya valiliklere veya yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik bürolarına bildirmeye mec
burdurlar. Bu ihbar üzerine 32 nci maddeye göre iş-

1 lem yapılır. 
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Yapının nevine, ehemmiyetine ve büyüklük derece
sine göre proje ve eklerinin tanziminin ve inşaatın 
kontrolünün 38 dnci maddede belirtilen meslek men-
suplarına yaptırılması mecburidir. 

Yapımn, fennî mesuliyetini üzerine almış olan mes
lek mensubu, bu vazifeden çekildiği takdirde, tatil gün
leri hariç, üç gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte 
keyfiyeti yazılı olarak ilgili idareye bildirmekle mü
kelleftir, aksi takdirde kanunî mesuliyetten kurtula
maz. 

Fennî mesulün herhangi bir sebeple istifası ha
linde istifa tarihinden önce yapılan işlerde sorum
luluğu devanı edeı 

Fennî mesuliyeti üzerine alanın istifa veya ölümü 
halinde başka bir meslek mensubu fennî mesuliyeti 
deruhte etmedikçe yapının devamına müsaade edil
mez. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel in
şaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu 
hudutlar dışında özel inşaat yapanların sicilleri de 
valiliklerce tutulur. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Ruhsat müddeti 
MADDE 29. — Yapıya başlama müddeti ruhsat 

tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında 
yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne 
sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş 
yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hüküm
süz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mec
buridir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar sak
lıdır. 

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca 
harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağım
sız bölümlerin brüt alanında veya, niteliğinde değiş
me olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan ev
velce ödenen harç tutarı tenzil edilir. Yeni durumda 
hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde dade 
yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri sak
lıdır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması 
mecburidir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurunuz Sayın Mehmet Üner. 
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MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; «Yapıya başlama müddeti, ruh
sat tarihinden itibaren 2 yıldır» deniliyor. Bu, olum
lu bir gelişmedir; ancak dikkat edilirse devamında 2 
yıl sonunda inşaatın neresi yapılacak; bu meçhul. Ya-

' sanın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında da ben 
bu hususu belirtmiştim. En azından 2 yıl sonunda 
inşaatın subasman seviyesine getirilmesi gerekir ka
naatindeyim. Subasman seviyesinden sonra belediye
ce yapılacak kontrol, subasman üstünün ruhsatının 
alınmasına hak doğurur kanaatindeyim. Burada bu 
belirsizlik devam ederse, diyelim ki, ruhsat alındık
tan 20 ay sonra inşaata başlandı ve subasman sevi
yesine çıkamadı veya bu seviyeye çıktı ama (bura
daki ifadeye göre ruhsat zaten devam ediliyor) in
şaatta hiçbir kontrol olmuyor... Tatbikatta bunları 
sık sık gördüğüm için, mutlaka iki safhada bu ko
nuyu değerlendirmek gerekir kanaatindeyim, önce 
temel belgesi verilmeli, sonra da (ki bu 2 yılın so
nunda olmalıdır diyorum) inşaatın üst kısmının ruh
satı verilmelidir ki, hiç değilse inşaatın doğru mu otur
muş, yanlış mı oturmuş, olduğunun kontrolü subas
man seviyesinde iken yapılsın. Ben bu kanaatteyim. 

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yapı kullanma izni 
MADDE 30. — Yapı tamamen bittiği takdirde 

tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları 
tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilme
si için, inşaat ruhsatını veren belediye, valilik veya 
yeminli serbest mimarlık veya mühendislik bürola
rından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan ya
pıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise 
ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. 
Mal sahibinin müracaat üzerine, yapının ruhsat ve 
eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakı
mından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. 

Belediyeler, valilikler veya yeminli serbest mimar
lık ve mühendislik büroları mal sahiplerinin müra
caatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda 
yapının tamamının veya biten kısmının kullanılması
na izin verilmiş sayılır. Ancak mürapaat yeminli ser
best mimarlık ve mühendislik bürosuna yapılmış ise 
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bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu j 
süre içerisinde müspet veya menfî mutlaka sonuçlan- I 
dırmak zorundadır. 

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanu
na,, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuli
yetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve 
harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? . 
Yok. 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : I 
Kullanma izni alınmamış yapılar I 
MADDE 31. — inşaatın bitme günü, kullanma 

izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen 
ve alınmayan yapılar da izin alınıncaya kadar elektrik, 
su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden 
faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan ba
ğımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. 

BAŞKAN — 31 ine madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. I 

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

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı ola- I 

rak başlanan yapılar. 
MADDE 32. — Bu Kanun ile yönetmelik hü

kümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek ya
pılar hariç; ruhsat, alınmadan yapıya başlandığı ve
ya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı fennî me- I 
sulce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik I 
bürosunca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekil- I 
de bu duruma muttali olunması üzerine, belediye ve
ya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir, 
yapı mühürlenerek inşaat derhâl durdurulur. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılma- j 
sryla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebliga- I 
tın bir nüshası da muhtara bırakılır. I 

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sa- I 
bibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruh
sat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kal
dırılmasını ister. 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın gi- I 
derilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu I 
ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mü- I 
hür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın de- I 
vamına izin verilir. I 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı I 
veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya I 
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il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya va
lilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil 
edilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun sayın Söylemezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 32 nci 
madde, 6785 sayılı Kanuna nazaran, gerçekten çok 
faydalı ve kaçak yapılaşmayı, ruhsata aykırı yapılaş
mayı önleyici pratik ve hızlı hükümler getiren bir 
madde. Bu yanıyla bu madde, geçmişteki tecrübeler
den yararlanılarak çok olumlu bir biçimde "tedvin 
edilmiştir, özellikle, tebliğin doğrudan doğruya yapı 
mahalline asılması suretiyle yapılması ve gerekli 
işlemler yapılmadığı takdirde encümen ve il idare ku
rulu kararıyla belediye veya valiliklerce yıktırılması, 
daha önceki lüzumsuz birtakım prosedürlerle; 6785'e 
göre bu gibi binaları yıkılamaz hale getiren tedbir
lerin sonucunda fevkalade olumlu, Ancak, burada 
bir husus dikkatimizi çekiyor. Yapının ruhsatsız 
başladığı veya ruhsatının eklerine aykırı yapıldığı 
konusunda ilgili idareye bir görev verilmiyor. İlgili 
idare, yani valilik ve belediye sadece fennî mesul 
veya yeminli bürolar tespit ya da ihbar ederse veya 
herhangi bir şekilde öğrenirse bu işlemleri yapacak; 
oysa ki tatbikatta da bilinir, belediyenin fen ve imar 
elemanları, fen i§leri müdürleri, belediye zabıtası me
murlarıyla birlikte bu kontrolü yapmak, bu aykırı
lıkları tespit etmekle görevlidir, öyle zannediyorum 
ki, bu idarelerin aslî görevi olduğuna göre, bir zühul 
eseri atlanmıştır. Bu sebeple, verdiğimiz bir öner
geyle, ilgili idarelerce de bu tespitlerin yapılacağını; 
diğerlerine ilave, buraya koyuyoruz. 

Sayın Başkan, bu önerge okunur da, içinde «ilgili 
idare» sözcüğü varsa, o Ülkü Söylemezoğlu ve ar
kadaşlarının önergesidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez
oğlu. 

Maddeyle ilgili 2 önerge var, sırasıyla okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sıra Sayılı imar Kanunu 
Tasarısının 32 nci maddesi birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 32. — (1 inci fıkra) 
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Bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan ya
pılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya 
başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıl
dığı ilgili idarece tespiti, fennî mesulce veya yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca tespiti 
ve ihbarı veya herhangi toir şekilde bu duruma mut
tali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o an
daki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek 
inşaat derhal durdurulur. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş) 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Kadri Altay 
Antalya 

ismail Şengün 
Denizli 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 291 sıra Sayılı tmar Kanunu 
Tasarısımn 32 nci maddesi son fıkrasının, maddeye 
açıklık kazandırmak bakımından aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 32. — (Son fıkra) 
Aksi takdirde ruhsat iptal edilir; ruhsata aykırı 

bölümler veya ruhsatsız yapılan bina, belediye en
cümeni veya il idare kurulu kararını müteakip bele
diye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahiple
rinden tahsil edilir. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Osman Bahadn? 
Trabzon 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup, oylarınıza sunacağım: 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
ve arkadaşlarının önergesi: 

Görüşülmekte olan 291 sıra Sayılı tmar Kanunu 
Tasarısının 32 nci maddesi, birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 32. — (1 inci fıkra) 
Bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan 

yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya 
başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıl
dığı ilgili idarece tespiti, fennî mesulce veya yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca tespiti ve 
ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali 
olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki 
inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek in
şaat derhal durdurulur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan 291 Sıra Sayılı İmar Kanunu 

Tasarısının 32 nci maddesi son fıkrasının, maddeye 
açıklık kazandırmak bakımından aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 32. — (Son fıkra) 
Aksi takdirde ruhsat iptal edilir; ruhsata aykırı 

bölümler veya ruhsatsız yapılan bina, belediye en
cümeni veya il idare kurulu kararını müteakip be
lediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sa
hiplerinden tahsil edilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu 
efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMItSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMtR (İstanbul) — Kaıtıknıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — KaıMımıyoıruz, 
BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak üzere 

buyurun sayın Haznedar; süreniz 5 dakika efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 32 nci madde ruh
satsız veya ruhsat ve eklerine aykırjı bulunan yapı
larla ilgili. 

Burada, ruhsatsız başlanan veya ruhsatına ay
kırı olarak yapılan yapılara ne muamele yapılacağı 

— 76 — 



T< B. M. M< B : 94 

ifade ediliyor. Biraz evvel arkadaşım söyledi, mad- 1 
de okundu, onun için üzerinde fazla durmayacağım. I 
Fakat ruhsatına aykırı bir yapı tespit edildiği tak- I 
dirde ne yapılır; onu da ifade ediyor ve yapı sahibi- I 
ne muayyen mükellefiyetler getiriyor; şu kadar sü- I 
re zarfında ruhsatını alacaksın, ruhsatına uygun ha- I 
le getireceksin vesaire gibi. Şimdi düşünün ki, bir I 
yapının ruhsatı alınmış, bina yapılmış; ama içinde I 
projesine, binaenaleyh ruhsatına aykırı bazı bölüm- I 
ler var. Bakın ne diyor; «Aksi takdirde»; yani bunla- I 
rı ruhsata uygun hale getir dediler, ona rağmen gel- I 
medi. «Aksi takdirde ruhsat iptal edilir». Bu bir. I 
Daha sonra cümle şöyle devam ediyor: «Ruhsata I 
aykırı veya ruhsatsız yapılan bina»; yani 'binanın I 
tamamını yıkmayı öngören bir şekilde düzenlenmiş. I 
Acaba komisyonun niyeti hakikaten bu mu? I 

Benim söylemek istediğim husus şu: Ceza ile suç I 
arasında bir ilgi bulunmalı. Eğer siz fevkalade ha- I 
fif bir suça ağır ceza verirseniz; mesela yere tükür- I 
meye idam cezası veririm derseniz uygulayamazsı- 1 
nız. Türkiye'de bunca konut sıkıntısının olduğunu I 
iddia ettiğiniz bir dönemde siz bir binanın bir böl- I 
meşinin veya bir bölümünün pekâlâ düzeltilebilecek I 
bir kısmının varlığı.ve sahibinin buna zamanında ri- I 
ayet etmesi dolayısıyla o binayı yıkmaya kalkarsanız, I 
yıkamazsınız, kesinlikle bu olmaz. I 

Onun için getirdiğimiz husus şu: Bunu belki ko- I 
misyon anlamadı, tekrar ediyorum. «Aksi takdirde, I 
ruhsat iptal edilir (tamam) ruhsata aykırı bölümler I 
veya ruhsatsız yapılan bina» ki eğer bina tamamen I 
ruhsatsız yapılırsa, tamam, yıkarsınız; ama yalnız I 
ruhsata aykırı bölümleri yıkın lütfen, binayı yıkma- I 
yınız. Söylemek istediğimiz husus bundan ibaret. I 

Teşekkür ederim efendim. (MDP sıralarından I 
alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. I 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. I 
32 nci maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte I 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... I 
Madde kabul edilmiştir. I 

33 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Umumî hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat I 

yapılar I 
MADDE 33. — İmar planlarında bulunup da mü- I 

racaat gününde beş yıllık imar programına dahil ol- I 
mayan yerlerde; plana göre kapanması gereken yol I 
ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18 inci mad- I 
de hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı I 
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izni verilmeyen veya 13 üncü maddede belirtilen hiz
metlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmü
nün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik 
esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında 
sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il 
idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına kadar 
muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna 
dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

İBu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, 
yapı izni verilmezden önce, belediye encümeni veya 
il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık 
müddet için muvakkat inşaat ve tesisat olduğunun, 
lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh 
edilmesi gereklidir. Muvakkatlık müddeti tapu kay
dına şerh verildiği günden başlar. 

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen 
kullanılabilen bir bina varsa bu parsele yeniden inşaat 
ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, bir
den fazla muvakkat yapıya izin verilen yerlerde da
hi bu yapıların ölçüleri toplamı yönetmelikte gös
terilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde 
kadastral parsel de imar parseli gibi kabul olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya te
sisler yıktırılırlar. On yıllık muvakkatlık müddeti dol
duktan sonra veya on yıl dolmadan yatırılması veya 
kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve tesisle
rin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 
göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir. 

(BAlŞKATSf — 33 üncü madde üzerinde söz is
teyen?... 

Buyurunuz Sayın 'Söyletmezıoğlb. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Saiyın Baş'kan, yüce Meclisin değerli milletvekil
leri; aslında ibir planda umumî hizmetlere ayrılan 
yerler; park, otopark;, yeşil alan gdtoi yerler uygu
lanır, planın ibu anakanavası sağlanırsa o plan var, 
uygulanmış ve şehir için bir fayda sağlamış demek
tir. 

Burada önemli olan, belediyelere bu imkânı sağ
layarak umumî hizmetlerle aynlan yerlerin amacı
na uygun biçimde gerçekleşmesini mümkün kılmak
tır. Ancak 33 üncü madde 5 yıllık imar program
larına alınamayan Ibu gibi yerler içlin muvakkat in
şaat sfetemini getirmektedir ki, 'bu ©siki, yürürlükten 
kaldırılmak k'tenen kanunida da vardır. Ancak, mu-
vakkaitlık meselesi, baştan itibaren biline biline iş 
yürümektedir, Birinci fıkranın sonunda, «îmar pla
nı taıtJbikalti'na kadar muıvalkıkat inşaat veya tesisata 
müsaade edilir» deniyor. Bunun muvakkat inşaat ol-
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duğu, süresinin 10 yıl olduğu tapuya şerh ediliyor 
ki, ileride br ihtilaf çıkmasın diye. İşin sonuna ge
liniyor; «Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat 
veya tesisler yıktırılır» deniyor; buraya kadar tamam. 

Fakat, baştan muvakkat (olduğu, süresinin 10 yıl
lık olduğu bilinen, hatta bu sebeple tapuya şerli ve
rilen ve sahibinin bu süre içerisinde yaptırdığını, kul
lanacağını bildiği için ona göre hareket elfctiği bu ya
pıya, artık plan uygulanırken 10 yıllık muvakkat-
lıik müddeti dolmuş olmasına rağmen, bir kamulaş
tırma parası ödenmesini anlamak mümkün değil. Bü
tün işin mantığıma ve gidişine uymayan bir durum. 
Paragrafı okuyorum: 

«Plan tatbik olununken, muvakkat inşaat veya te
sisler yıktırılırlar. 10 yıllık muvakkatlık müddeti 
dolduktan sonra veya 10 yıl dlolimadan yıktırılması 
veya kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve 
tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hüküm
lerine göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir» 
derseniz, bolrdiye bu binayı, (başta muvakkat oldu
ğunu, Güreşinin 10 yıllık olduğunu bile bile yaptı
rılmış bu binayı, kamulaştırma parasını ödememek, 
yıkmamak liçjn inanın bu uygulamadan vazgeçebi
lir. Aslında işin mantığına da uymuyor. 

Bu sebeple bir önerge hazırladık. Diyoruz ki, 
bu son paragraf için «Plan taltibik ıdlîunurken muvak
kat inşaat veya tesisler yıktırılır. Ancak 10 yıllık 
muvakkat rr'üddet dolmadan yıktırılması veya ka
mulaştırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin 
kalan süresi dikkate alınmak suretiyle (haikkaniyet 
budur) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hüküm
lerine göre takdir edilecek bedel ödenir.» Bu suret
le hem mal sahibinin hakkı, hem de kanunun hak
kı korunmuş, İki taraflı bir adalet sağlanmış olur. 
Aksi takdirde, hem plan uygulayacaksınız, hem de 
muvakkattik müddeti dolmuş bir binaya kamulaştır
ma bedeli ödeyeceksiniz; böyle şey olmaz.! 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Söylemez-
oğlu. 

Madde üzerinde 2 önerge var efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA ve TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI ÎBRAHtM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Bir açıklama yapabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Sayın Başkan, zaten bu mad

deyle vatandaşa kısıtlı bir İnşaat yapma hakkı tanın
mıştır. Her ne kadar 10 yılın sonunda, muvakkatlık 
müddeti sonunda bina yıkılacafclsa, da, vaitandaş bu
raya bir para yatırmıştır. Müddetimden daha evvel 
olduğu takdirde, o şartlara göre kamulaştırılacaktır. 
Yani 10 senelik binanın kamulaştırma masrafı ile 
üç - dört isen elik veya 5 senelik binanın kamulaştır
ma masrafları da zaten farklıdır. Bu yüzden bura
da bir haksız uygulamaya sebebiyet vermemek için 
bu hüküm getirilmiştir. Açıklamayı zarurî buldum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özdemir. 
Önerigele>-i okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 

Tasarısının 33 üncü maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekiUe değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde ?3. — (Son Fıkra) Plan taifcbik olunur
ken muvakkat inşaat veya tesisler yıktırılır. Ancak 
10 yıllık muvakkat müddet dolmadan yıkitırılması 
veya kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve te
sislerin kal .m süresi dikkate alınmak suretilyle 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre tak
dir edilecek bedeli ödenir. 

Ülkü Söyk-.mezoğlu ismail Şengün 
Kahramanmaraş Denizli 

Ali Mazhar Haznedar Rıfat Bayazıt 
Oıdu Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu Ebubekk Akay 
Konya Erzurum 

Kadri Altay Ertuğrul Gökgün 
Antalya Aydın 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet İMeelisi Başkanlığına 

Görüşülmekte oian yasanın 33 üncü maddesinin 
yasadan çıkarılmasını arz ve teklif «aderiz. 
Gerekçe sözlü olarak açıklanacaktı^ 
Süleyman Koyuncu'gil Münir Sevinç 

Gaziantep Eskişehir 
İsmet Turhanlgii Hilmi Nalibantoğlu 

Manisa Erzurum 
Ömer Kuşhan 

Kars 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıHasına göre 
tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmektie olan yaslanın 33 üncü maddesinin 

yasadan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Gerekçe sözlü olarak açıklanacaktır. I 
Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 

arlkadaşları, , I 
BAŞKAN — Bu önergejye komisyon katılıyor 

mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
OBM1R (Istanlbui) '— Gerekçesini bilmeden bir şey 
söylemek mümlkün değil. Biraz önceki maddelerde I 
aynı şeye başvurdular, açıklama" imkânı bulamadık, 
'haksız konuşmada - Ibulundulkları halde. O yüzden 
açıklartmaisını rica ediyoruz. Yarii konuşmanın met
nini bilmeden (bir şey söylememiz mümkün değil. 

'BAŞKAN — (Sayın milletvekilleri, gerekçesiz 
gönderilen önerlgeler haklkında, söz hakkı verilmedi
ğimden, ıkomisyon şikâyet ediyor, gayet tabiî siz klo-
nuşltuktan sonra Iç'tüzük gereğince komisyona söz 
veremıiiyoruz, onun için önergelerinizde gerekçeleri 
beraber veriniz efendim. I 

Buyurumuz Sayın Koyuncugil. 

" SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli miiUetvekiileri; sözlerime baş
lamadan evvel şunu arz edeyim: Bu itür öneri ver
memizin medeni, zamanın çok kısa olması, bu za- I 
man içinde önerilerimizi hazırlayamadığıtmızdandır. I 
Tekerrür etmeyeceğimi, Ibundan sonra gerekçeleri 
açıklayarak vereceğimizi Ibelirtmek isterim. 

33 üncü madde umumî hizmetlere ayrılan yerler
de muvakkat yapılarla ilgilidir. Bu madde, özünde 
bir hatır maddesi nitelliğindedir ve çok acıdır, bir 
imar yasasının içinde imarsızlıfc soz konusudur. Ya
ni, imar yasasına göre yapılmaması gereken, imara 
aykırı olan yerlerde sahiplerimin müracaatı üzerine 
belediyelerin muvaklkat yapı inşaat izni vermesi ön- I 
görülüyor. 

Yol ve çakmaz sokak üzerinde 'bulunan, normal 
şartlarla yapı izni verilmeyen ve 13 üncü maddede 
belirtilen hizmietlene, yani umumî hizmetlere ayrı
lan yerlerde ıbulunan arsa ve arazilerde geçici inşaat 
yapıma izni veriyoruz. Bu, iki nedenle sakıncalıdır: 

Birinci nedeni; özellikle turistlik yerleşmelerde, 
sahil şeridinde mepimizin ide rastladığı üzere, mantar 
gibi Itüreyen, taıar bakımından uygun olmayan ve 
görümtüleri çirkin olan, özellikle yabancı turistlerin 
çok aşina oldukları metruk yapıların oluşmasını sağ-
fayamamış o.acağız. 

Ayrıca, IC yılını doldurmamış olan binaları, İmar 
programlarındaki sürelerin dolması nedeniyle yıkmak 
zorunda kaldığımızda, tbellki de ekonomik ömrü 20 | 
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yıl ol'an bir binayı yıkmakla son derece gayri ekono
mik davranmış olacağız. 

Bu ıM nedenle, hem imarsızlılk getirmesi, imar-
sızlığa ibizz l̂ belediye tarafından izin verilmesi, yö
re halkını imara aykırı davranışlara talhrilk etmesi 
bakımından, hem de 20 - 25 yıl gibi minimum öm
rü olan binaların 5 yıl, 10 yıl içinde yıkılmasının 
gayri ekonomik olması nedeniyle bu maddenin ya
sadan çıkarılması gereğine inanıyoruz. 

Arz edeum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koyuncugil. 
önergeye komisyon ive 'hükümet katılmıyor. Öner

geyi 'kalbul edenler... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Komisyona sorma

dınız ki Sayın Balkan. 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA ve TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEİMİR (İstanbul) — iKatılmıyoruz efendini. 

DEVLE t BAKANI ABDULLAH TENEKECİ: 
(Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKA>i — Kalbul etmeyenler... Önerge kalbut 
edilmemiştir. 

2 nci önergeyi tekrar lokutuyorumi: 
Kahramanmaraş Milletlvelkili Ülikü Söylemezoğ-

lu ve arkadaşlarının önergesi: 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmlar Kanunu 

Tasarısının 33 üncü maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 33. — (Son fıkra): Plan taiCbik olunur
ken muvakkat inşaat veya tesisler yıktırılır. Ancak 
10 yıllık muvakkat müddet dolmadan yıktırılması ve
ya Ikamulaştırılrnası halinde muvakkat bina veya te
sislerin kalan süresi dikkate alınmak suretiyle 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu 'hükümlerime göre tak
dir edilecek bedeli ödenir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU IBAŞKANI İBRAHİM ÖZ 
DEMİR (Istanlbül) — Kaltılimıyoruz efendim. 

DEVLET IBAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu?..* 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Açıkladım efendim. 
BAŞKAN — Tşekekür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler,.< 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir, 
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33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 33 üncü 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 33 üncü mad
de kabul -edilmiştir. 

33 üncü maddeden sonra Sayın Haznedar ve ar
kadaşlarının 34 üncü madde olarak yeni bir madde 
ilavesiyle ilgili, bir önergeleri var, onu okutacağım: 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısına açık

lık kazandırmak amacıyla aşağıdaki metnin 34 ün
cü madde olarak Eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 34. — Umar planı dışında kalan arazide 
yapı yapılması yasaktır* 

Bu gibi yerlerde tarım, 'hayvancılık, eğlence yer
leri, sayfiye evleri, turizm veşair hususî maksatlı 
işlere ait bina ve tesislerin yapılmasına, yönetmelik 
hükümleri dairesinde tizin verilebilir. 
Ali Mazhıar HaznedaH Rıfat Bayazıt 

Ordu Kahramanmaraş 
Mehmet Ariıf Atalay Ülkü Söylemezoğlu 

Adıyaman Kahramanmaraş 
Brtuğrul Göfcigün! İsmail Şengün 

Aydın Denizli 
Fehmi Memişoğlu Ebubekir Akay 

Rize Erzurum 

BAŞKAN — Kom'iisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Hayır, Ikatılmıyoruz efendim. 

DEVLET ©AKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz efendim, 

'BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

Buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değurli arkadaşlarım; İmar Kanununun ne
rede ise sonana geliyoruz. Planlama (kısmı bitti ya
pı ile ilgili (hususları [görüşüyoruz. Sadece bir 23 ün
cü madde geçti. 23 üncü madde, «tsfcân hudutları 
içinde olup da» diye başlıyor ve o kısımdaki yapı
laşmaları düzenliyor. 

Şimdi, bazı terimler, bazı kavramlar var; bu kav
ramların çoğu maalesef tariflerde yer almadı. Bu
nun aslında, ileride hukukî yönden büyük sakınca
lar doğuracağını zannediyoruz; ama olmadı, geçti. 

«İskân hududu» demiş. İskân hududu nedir? Bi
raz evvel bir başka maddede yapıya başlanma hadi
sesi geçti. Yapıya başlanma ne demektir? Yapı ya

pılacak sahanın etrafının bir tahta perdeyle çevril
mesi yapıya başlanma telâkki edilebilir mi? Oysa, 
yerleşmiş birtakım içtihatlar var. Yapıya başlanma 
hâdisesi arkadaşımızın ifade ettiği gibi, su basman 
seviyesine kadar çıkma hadisesidir. Oraya kadar 
çılkimışsa yapıya başlanmış diye telâkki edilir idi. 
Ama bunlar geçti. Şimdi burada da buna benzer bir 
hâdise var. Kanunda islkân hududu içindeki yapılaş
maların ne suretle olacağını düzenledik; eksik veya 
fazla, ama düzenlendi. Şimdi; iskân hudutları dışın
da veya imar planı dışında kalan bölümlerde ne ya
pılacak? Bir yerleşme düşününüz, bir belediye dü
şününüz; belediye ilmar planı yaptırıyor. Burada şun
lar var: Belediye hudutları var, mücavir allan hudut
ları var, toar hududu denıilen bir hudut var.' O da bir ta
rif itoar planı hududu var, iskân hududu var. Bütün 
bunlar ayrı syn kavramlar. Biz buraya kadar olan 
kısımda tamamıyla iskân hududu içindeki 'kısımları 
mütalaa etLk. ve birtakım kararlara bağladık. Fa
kat, imar planı hududu ile mesela itaar hududu ara
sındaki bölümde nasıl hareket edilecek? Böyle bir 
düzenleme henüz geçmedi. 'Bu kısım onu ifade et
mektedir., 

Ne diyoruz? Diyoruz ki; imar planı dışında (Ya
ni, imar planı hudutları dışında anlamında mütalaa 
edin lütfen) kalan arazideki, o da şu: Belediye - de
min dediğim gibi - imar plam yaptırmış, imar planının 
kapsadığı bir saha var, bir de bu sahanın son sını
rı ile imar ıhndudu dediğimiz belediye sınırlarını kap
sayan, hattı onu da bazen aşan saha var. Kanuna 
göre bütün bu saha imar nizamına tabî. Ama yapı
laşmanın burada nasi olacağım biz hiçbir maddede 
düzenlemedik. 

Getirilen hüküm 'bununla illgilıi ve 6785 sayılı Ka
nunun 49 uncu maddesine paralel bir düzenleme. Bu
na sayın komisyon ve hükümet «katılmıyoruz» de
diler. Ben nedenini anlayamadım. Eğer katılınmaz ve 
bu böyle çıkarsa, bundan sonra ya «İslkân hududu 
veya imar planı hududu ile imar hududu arasın
daki yapılaşmaya biz karışmıyoruz, ne yapılırsa 
yapılsın» demek isteniyor ki, o zaman, «Düzensiz 
şehirleşmeyi ortadan kaldıracağız. Bu Kanunu onun 
için getiriyonız, planlamaya önem veriyoruz» gibi 
düşüncenin aslında hiçbir temeli olmadığı ortaya 
çıkacak, yahut da burada bir şey yapılması isteni
yorsa, mutlaka bliır madde ile düznlfcnmesi iktiza 
eder. Biz o boşluğu doldurmak üzere bu önergeyi 
vermiş bulunuyoruz; lama kabul' edileceğinden şüphe-
Mlyıilm. 
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Takdir Yüce Meclisindir; teşekkür ederim.; 
BAŞKAN — Teşekkür eldeniz-Sayın Haznedar. 

Sayın Haznedar'ın yeni madde ilavesi hakkında
ki önergesini oylarınıza sunuyorum; (hükümet ve ko
misyon önergeye katıtoamışjtn: önergeyi kabul eden
ler.,. Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

34 üncü maddeyi dkütuyorum: 

İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ite ilgili tedbir
ler ve mükellefiyetler 

MADDE 34. — İnşaat ve tamiratın devamı ve 
bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yo
lun ve yaya (kaldırımlarının, belediye veya vdiifclere 
ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve bu
ralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olun^ 
maması ve banlara zarar verilmemesi, taşıt ve yaya
ların gidiş lve »gelişinim zoriaştırılmaması, yapı, yol 
sınırına üç (metre ve daha aiz mesafede yapıldığı tak
dirde ıher türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önü
nün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatıl
ması ve geceleri aydırılaMması, mecburidir. 

Yapı, yoı kenarına yapıldığı takdirde ilgii idare
ce takdir edilecek zarurî halterde yaya kaldırımla
rının bir kısmının işgaline yayalar için uygun geçiş 
sağlamak ve yukarıdaki tedbirler alınmak şartıyla mü
saade olunabilir., 

'Bu ıgilbi hallerde, mülk sahibi veya inşaatı de
ruhte eden kişi veya kurlusun sahipleri gelip ge
çenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek ted
birleri ahırlar. 

Zemin katlarda, dükkân yapılmasına müsaade edi
len yapılarda, yaya 'kaldırımı ile aynı seviyedeki ön 
bahçeleri yayaya açık bulundurulacak, yayaların can 
emniyetini tehlikeye düşürecek duvar ve manilar ya
pılamaz. 

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven 
yapılması zarurî hallerde rıht yüksekliği 0,15 met
reden fazla olamaz. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Buyurun Sayın Erel. 

SALİM EREL (Konya) — «Belediye veya vali
liklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi» de
niyor. Burada belediyeyi anlıyoruz, imar sahası var, 
mücavir saha var; ama valilik tabirinden ve komşu
lardan ne kastediliyor? 

i BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE -TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-

I DEMİR (İstanbul) — «Valiliklerce» olacak o galiba. 
I Bir matbaa hatası var orada, «Valiliklerce» olması 
I lazım. 
I SALİM EREL (Konya) — «Ve komşulara» di-
I yor; «Komşular» dan ne kastediliyor? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-

I DEMİR (İstanbul) — «Kornşular»dan kasıt, inşaata 
I bitişik parsellerdir, komşu parsellerdir. 
I SALİM EREL (Konya) — 6 zaman, «Belediye-
I lere veya valiliklerce ve komşulara ait dersek bura-
I daki «ve» kelimesinin de çıkarılması lazım. 
I 'BAŞKAN — «Belediye veya valiliklere ve komşu-
I lara» denmiş. Şimdi o «Belediye»deı sonraki «veya» 
I kelimesi «ve» oluyor, «ve valiliklerce ve komşulara 

ait yerlerin» şeklinde mi oluyor? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Hayır, «Belediye veya vali-

I liklere...» Orada bir şey var arkadaşın dediği gibi, o 
I zaman «ve»'nin kalkması lazım. Yani belediyeye ait 

veya valiliklere ait yerlerindir kasıt. 
SALİM EREL (Konya) — Valiliklere ait ne gibi 

bir şey olabilir? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Belediye veya mücavir alan 
sınırlarındaki yetkiler ve alanlar valiliklere aittir veya 

I özel idareye ait yerler olabilir. 
BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevaplandırıl-

I mıştır. 
SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim, cevap

landırılmadı. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon başkanı, özel 

idareye ait arazileri, arsaları valiliklerin arsası olarak 
I zikrediyoruz diyor. 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Sayın Başkan, özel 
idarelere ait olan arsanın valiliklere ait mülk olarak 

I gösterilmesi mümkün değildir. Çünkü, özel idareler 
I nevî şahsına münhasır kuruluştur ve bugüne kadar 

tedvin edilmiş kanunlarda özel idareler özellikle tas
rih edilmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, lütfen 
izah edilsin, ben milletvekili olarak anlayamıyorum. 
(HP sıralarından «Komisyon maddeyi geri alsın, dü
zeltsin gelsin» sesleri) 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
ı(Kıonya) — Tabiî anlayamazsın. 
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SALİM EREL (Konya) — iyi anlatamıyorsun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Git iyice oku anlarsın karıştırıyorsun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Si

zin kadar halkdar ve salâhiya'ttardır. Bu ne biçim ifade? 
Lütfen konuşma üslubunuzu dikkatle gözden geçirin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
iSALİM EREL (Konya) — Ciddiye almıyorsun 

Sayın Balkan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Ne 

. demek karıştırıyor. Görevini yapıyor. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sen onun avukatı mısın? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Milletvekiliyim ben. Sen de kendine çekidüzen ver. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Bozkurt, 

lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Burada bir şey konuşulurken doğrusunu 
bulmaya çalışıyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ben grup başkanvdkiliyim. Lütfen kendinize çekidüzen 
veriniz paşam. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sen de avukat 
değilsin. 

ıBAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim lütfen, 
rica edeyim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayıa Baş/kan, ikaz edeceğiniz başka merciler var. 

IBAŞKAN — Efendim, onun mikrofonu kapalı. 
Zaten ses duyulmuyor, ne söylediğini ben de duy
madım, kimse de duymadı. Siz özel olarak duymuş 
olabilirsiniz; fakat zapta geçmiş bir konu yok. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU-
RtZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMlR (İstanbul) — Burada belki nıatfbaa hatası • 
olabilir. «Belediye veya valilikler» yerine, başlangıçta 
tarirfi yapıldığı gibi, «ilgili idareler ve komşulara» 
dersek: konuya açıklık kazandırmış oluyoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Dersek olur mu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Şimdi, bir dakika, müsaade ederseniz.., 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE »TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMIİR (Istanlbul) — Açıklanıyor hadise bu şekilde. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Maddenin gelişinden, «İnşaat ve tami- ' 
ra'tın devamı ve bahçelerin tanzlim ve ağaçlandırılması j 

— 82 

. sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, ilgili idareye 
ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi...» 

SALİM EREL (Konya) — «ilgili idare» diye bir 
tabir yok. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — İlgili idare var burada, 

• BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU-
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — «İlgili idare» tabiri başlangıçta
ki tariflerde var. 

SALİM EREL (Konya) — Yok efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Fark etmez, ilgili idareler de 
belediye veya valiliklerdir zaten. O nedenle anlaşıl
mayan bir şey yok. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Tabiî. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
haklkında söz istirham ediyorum, 

IBAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 

arz edeyim Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Nesi hakkında olduğunu söyleyin de 

müsaade edeyim efendim. s--

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önce grup baş-
kanıvökili arkadaşımız bir sayın bakanın bir sayın 
milletvekiline muhatap oluş tarzının uygun olmadığı
nı ifade ettiğinde, Sayın. Başkanlık Divanı olarak zatı 
aliniz çok haklı olarak, «Duymadım, onun için mü
dahale edemedim» dediniz; katılıyoruz. Ancak özel
likle şunu vurgulamak istiyorum, duyulmasa dahi bir 
bakanın bir milletvekiline bu şökilde muhatap olması 
İçtüzüğe uygun değildir, parlamento teamülüne uy
gun değildir ve binaenaleyh bunun teamül haline ge
tirilmesinin mutlaka .Başkanlıkça önlenmesi iktiza 
eder. 

'BAŞKAN — Teşekikür ederim efendim. Sayın 
bakanın mikrofonu kapalı idi. Demin de arz ettim. 
Onun için bu mesele kapanmıştır, lütfen buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Ben de usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan, bir milletvekili 
de... 

IBAŞKAN — Söz vermiyorum, lütfen, kapandı 
mesele efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bir bakana da 
bir milletvekilinin böyle davranması herhalde hoş 
olmamıştır. 
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BAŞKAN — Şimdi sayın bakanın önerdiği şek
liyle maddeyi okutuyorum: 

Madde 34. — inşaat ve tamiratın devamı ve bah
çelerin tanzim ve ağaçlandırilması sırasında yolun ve 
yaya kaldırımlarının ilgili idareye ve komşulara ait 
yerlerin işgal edilmemesi... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, tamam mı 
efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Efendim, başlangıçtaki tarifler 
bölümünde ilgili idarelerin kimler olduğu belirtilmiş
tir. İlgili idare belediye veya valiliklerdir. Onu söy
lemekle bunu söylemek arasında bir fark yoktur. Yani 
konuyu bir anda arkadaşımızın sorusu karşısında tam 
kavrayamadığımız için böyle oldu. Konu gayet açık
tır. O yüzden maddenin eski şekliyle kalmasını is
tirham ediyoruz; «Belediye veya valiliklere ve kom
şulara ait yerlerin işgal edilmemesi» şeklinde. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Burada ilgili idare, belediye ve valilik
lerdir. Başka hangisi olabilir ki? 

SALİM BREL (Konya) — Burada «İlgili idare» 
»diye bir tabir yok. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
^Konya) — Tabir yok da işte bundan kastedilen ma
na bu. Bundan da başkası anlaşılmaz ki zaten. 

BAŞKAN — Efendim, eski şekliyle kalmasını mı 
öneriyorsunuz? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Evet Sayın Başkanım. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
IMaddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabî zeminin 

kazılması 
MADDE 35. — Binaların zemin seviyesi altında 

kat kazanmak maksadıyla, bina cephe hattından yola 
kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırı
mının seviyesinin altına düşürülmesine müsaade edil
mez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri 
yaya kaldırımı seviyesinden 0.50 metreden daha aşağı
da teşekkül etmiş bulunan binalarla bu gibi arsaların 

sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini tem'in etmek 
üzere, yol kenarına yönetmelikle belirtilen veya ci
varın karakterine göre ilgili idarece tespit edilen şekil
de bahçe duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken 
emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

35 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir. 

36 noı maddeyi okutuyorum: 
Kapıcı daireleri ve sığınaklar 

MADDE 36. — Kapıcı dairesi ve sığınak ayrıl
ması mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin yö
netmelikte belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması 
lazımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, 
nizamlara, fen ve sağlık şartlarına aykırı yapılmamak, 
brüt 40 metrekareyi geçmemek şartı ile bahçenin her
hangi bir yerinde veya müştemilat binaları içerisinde 
de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçevan, kaloriferci gibi müstahdemim ika
metine yer ayrılması halinde bu yerlerde de aynı 
şartlar aranır. 29 ve 30 uncu maddelerdeki hükümler 
bu maddede sözü geçen daireler hakkında da uygu
lanır. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ve sı
ğınak ayrılması gerektiği imar yönetmeliklerinde gös
terilir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 36 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

37 <nci maddeyi okutuyorum: 
Otoparklar 
MADDE 37. — İmar planlarının tanziminde, 

planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel 
ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otppark yer
leri ayrılır. 

a, 
Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu 

otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark te
sis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, pla
na ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka 
maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı 
hareket edildiği takdirde, ilgili idarece yapılacak teb
ligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık gi
derilir. Mülk sahibi tebligata rağmen müddeti içeri-
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sinde gerekli düzeltmeyi yapmaz ise, belediye encüme-
<ni veya il idare kurulu kararı ile bu hizmet ilgili v 

idarece yapılır ve'masrafı mal sahibinden tahsil edilir. 
BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru sormak is

tiyorum. 
'BAŞIKAJN — Buyurunuz efendim, 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
malumunuz... 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, bakana soru so
ruluyor; sayın bakan, dinleyiniz efendim, size soru 
soruluyor. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın bakan, 
27 nci maddeye göre, ruhsat almadan bin metrekare 
inşaat yapıyoruz. Bu bin metrekare inşaatın otopark 
ihtiyacı olmayacak mı efendim? Çünkü, yapı kul
lanma izin kâğıdı da almayacağız, ruhsat da alma
yacağız. Bunun açıklanmasını istiyorum. 

»BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİİR (İstanbul) — Efendim, bu binada otopark 
istenmeyecek diye bir kayıt yok, Binanın yapılış mak
sadına bağlıdır. Meskenlerde veya diğer maksatla 
yapılan binalarda hangi şartlarla otopark aranıyorsa 
burada da gayet tabiî aranacaktır. Burada konu gayet 
açık olarak behrtilmişitir. 

Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, müsaa

de eder misiniz? 
'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ba
ğışlamanızı özellikle istirham ediyorum. Bu akşam 
yeni bir teamül başladı. Biz sorumuzu sayın bakana 
yöneltiyoruz. Sayın komisyon başkanından öğrenmek 
istersek mutlaka onlardan gerekli bilgiyi alırız. Lütfen 
Meclisi ciddiye alarak, milletvekillerini ciddiye alarak 
sayın bakanlar cevap versinler. 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Oldu, ben teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 37 ati madde üzerinde 1 önerge var, 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 37 
nci maddesinin ikinci fıkrasının, maddeye maksada 
uygun açıklık getirmek ve ileride doğması muhtemel 
tereddütleri gidermek üzere, aşağıdaki tarzda düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 37. — (İkinci fıkra) 
Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzum

lu otopartk yeri tefrik edilmedikçe veya müşterek 
bölge otoparkı için mahallî idareye gerekli katılma 
payı verilmedikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe 
de kullanma izni verilmez. 
Ali Mazfhar Haznedar Rıfat Bayazıt 

Ordu Kahramanmaraş 
Fehmi Memişoğlu Ülkü Söylemezoğlu 

iRize 'Kahramanmaraş 
Ertuğrul Gökgün Haydar Koyuncu 

Aydın Konya 
S. Fevzi Fırat Ebubekir Akay 

Zonguldak Erzurum 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyorlar mı efendim? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
ı(Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar konuşmak ister mi
siniz efendim? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarim; 37 nci madde otopark 
tesisiyle ilgili durumu düzenliyor. Maddeyi okudu
ğunuz zaman, ortaya çıkan hadise şudur: Evvelce 
6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen bir 
ek madde mevcut idi. Onun bazı bölümleri alınmak 
suretiyle ihdas edilmiş olan, tesis edilmiş olan bir 
madde bu. Bunun ikinci fıkrasında şöyle diyon Muay
yen yapılaşmalar için, yapının tipine göre otopark 
ayrılması ve bunun hesabı bilahara çıkarılacak yö
netmelikte gösterilecek. Ona bir şey demiyoruz; fa
kat 2 nci fıkra aynen şöyle, şimdi okuyorum: «Oto
park ihtiyacı bulunan bina ve tesislere (Demek ki 
otopark ihtiyacı tespit edilmiş, şu binanın 10 araba
lık otopark tesis etmesi gerekir demiş) lüzumlu oto
park yeri (yani 10 arabalık otopark yeri) tefrik edil
medikçe (dikkat buyurunuz, tefrik edecek) yapı izni 
verilmez. Otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni 
verilmez» diyor. 

Şimdi, burada çıkan anlam şudur: Mutlaka ve 
mutlaka otopark, o binanın olduğu yerde tesis edi
lecek. Bunun başka şekli yok. «Tesis edilmedikçe 
yapı izni verilmez» diyor. 

— 84 — 



T, B. M. M, B : 94 2 t 5 . 1985 0 : 2 

Oysa, halihazırdaki sisteme göre, çok iyi biliyorsu
nuz ki, bir bina yapıldığı zaman veyahut da inşaat 
ruhsatı alınmak için müracaat edildiği zaman, otopark 
meselesi gündeme gelir ve bu konu tetkik edilir. «Si
zin 10 arabalık otopark yeri tesis etmeniz gerekir, 
böyle bir mükellefiyetiniz var» denir ve iki şıktan bi
rini tercih etmesi kendisine söylenir. Ya bunu binayı 
yaptığınız yerde müsait araziniz veya yeriniz varsa 
orada tesis ediniz, veyahut da «10 araba için gerekli 
olan otopark parasını mahallî idareye, yani belediyeye 
veriniz, onun miktarı şudur» dersiniz. Bunu belediye 
meclisleri tayin eder. «O parayı veriniz, ben bölge 
otoparkı yapacağım, oradan istifade edersiniz» der. 
Binaenaleyh, o bölgenin trafikle ilgili bir sorunu böy
lece hal yoluna kavuşturulmuş olur. 

Buradaki sistemi eğer böyle bırakırsak, yarın, 
öbür gün bu Kanunu uygulayacak olan her kim ise, 
günün birinde mutlak surette «IBen, bölge otoparkı 
tesis etmiyorum, siz orada tesis edeceksiniz» diyebilir 
ve o binanın en kıymetli yerinde, yani zemin katın
da, belki de ticarî bölgede o kıymetli yeri otoparka 
tahsis etmek zaruretinde kalabilir vatandaşlar. 

Güzel, şimdi bunu halletmek için getirdiğimiz hu
susu sayın komisyon gene kabul etmedi. Diyoruz ki, 
«Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu 
otopark yeri tefrik edilmedikçe (bu 1 inci şık, varsa 
etsin veya eğer o yoksa) müşterek bölge otoparkı için 
mahallî idareye gerekli katılma payı verilmedikçe 

. (böyle bir şıkkın da mevcut olabileceğini gösteriyoruz) 
yapı izni, otopark tesis edilmedikçe kullanma izni 
verilmez.» 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yönetmelik 
var, orada açıklanacak. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Yö
netmelikte «Mahallî otopark tesis edilir» diye para 
alınması için herhangi bir hükmün konulması bahis 
konusu olamaz. Mutlaka kanunda bulunması lazım 
böyle bir şıkkın. O olmadan yönetmelikle, kanunda 
olmayanı hususların ihdas edilmesinin aslında Ana
yasaya aykırı olup, olmadığı, iyice araştırılması ge
reken bir husus oluyor. 

Biz, bir süreden beri bunu âdet edindik, kanuna 
hiçbir şey koymuyoruz ve «Bunu yönetmelikle hal
lederiz» diyoruz. Olmaz öyle şey. Çünkü yönetme
liklerin nizamnameye, tüzüklere; tüzüklerin de ka
nunlara aykırı olmaması hususu bahis konusudur. 
Böyle bir aykırılık ancak kanunda bir hüküm var 
ise bahis konusu olabilir. Binaenaleyh, kanunda ol

mayan bir hükmün direkt olarak yönetmelikle ihdası 
aslında Anayasaya aykırıdır, 

(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (HP-
sıralanndan gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kabul edilmiştir 
efendim, ANAP'lı milletvekilleri destekliyor efendim. 
Sayınız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Lütfen sayın, Sa
yın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hükümete bağlan
mış bir Meclis çalışmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır edilmedi. Saydım efendim; 
15 kişi buradan var, 6 kişi de buradan var; saydım 
21 kişi; işte arkadaşlarım da sayıyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkan inanın yanlış 
yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 37 
nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 37 
nci madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum... 
HİLMİ NALBANTOGLU (Erzurum) — Grup 

Başkanvekiliniz önergeyi kabul etti, elini kaldırdı; 
onu hiçe mi sayıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim olur, niçin olmasın. 6 kişi 
oradan vefdi rey, 15'te sizden; 21 kişi saydık di
yoruz. İtimat edin lütfen. 

SALİM EREL (Konya) — 15 kişi mi var Sayın 
Başkan burada? 

BAŞKAN — Evet, elini kaldıran 15 kişi efendim, 
saydık. 

SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim hepsi 
kaldırdı. 

BAŞKAN — 38 inci maddeyi okutuyorum. 

•BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Halihazır harita, imar plan ve projelerin hazır
lanması 

MADDE 38. — Halihazır harita ve imar planla
rının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fennî 
mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili ka
nunlarına göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancı
ları deruhte ederler. 

Yapıların, mimarî, statik ve her türlü plan, proje, 
resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uy
gulanmasıyla ilgili fennî mesuliyetleri, uzmanlık ko-
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nuiarına ve ilgili .kanunlarına göre mühendisler ve mi
marlar deruhte ederler. 

(BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

38 inci madde ile ilgili 3 önerge var, önce geliş 
sırasına göre okutuyorum, bilahara aykırılık sırasına 
göre oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tmar Kanunu Tasarısının 38 
inci maddesi başlığının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 38. — (Başlık) 
Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı pro

jelerinin hazırlanması ve uygulanması 
Ali Mazhar Haznedar Ertuğrul Gökgün 

Ordu Aydın 
Rıfat Bayazıt İsmail Şengün 

Kahramanmaraş Denizi 
Metanet Araf Atalay Fehmi Memişoğlu 

Adıyaman Rize 
Ülkü Söylemezoğhı Ebübekir Akay 

Kahramanmaraş Erzurum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanliğnıa 
Görüşülmekte olan yasanın 38 inci maddesinin 

beşinci satırında «fennî mesuliyetleri» kelimelerin
den sonra «ve bu işlerle ilgili idarelerin veya birim
lerine atanacak yöneticileri» ibaresinin eklenmesini arz 
ve töklif ederiz. 

Süleyman Koyoncuıgi Mehmet Üner 
Gaziantep Kayseri 

M. Besim Göçer Cahit Karakaş 
Çorum Zonguldak 

Rıza öner Çakan Münir Sevinç 
Zonguldak Eskişehir 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 38 inci mad

desinin aşağıdaki şdkilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Üner Hilmi Nalbantoğlu 
Kayseri Erzurum 

Sururi Baykal Hasan Altay 
Ankara Samsun 

Ömer Kuşhan 
Kars 
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PEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeş'iltl'i Hükümler 

Halihazır harita, imar plan ve projelerinin hazır
lanması 

iMadde 38. — Halihazır harita, imar planlarının 
hazırlanmasıria esas teşikil eldecek jeolojik haritalar 
ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygula
masının fennî mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konu
ları ve ilgili kanunlarına göre yüksek mühendis ve 
mühendis, yüksek mimar ve mimar, plancı ve hari
tacılar deruhte eder. 

Yapıların zemin, mimarî, statik hesaplarının ha
zırlanması ve bunların uygulanmasıyla ilgili fennî me
suliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına 
göre, yüksek mühendis ve mühendis, yüksek mimar ve 
mimarlar deruhte ederler. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutuyorum : 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 18 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değişıtirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve arkadaşları 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Halihazır harita, imar plan ve projelerin hazır
lanması 

Madde 38. — Halihazır harita, imar planlarının 
hazırlanmasına esas teşkil edecek jeolojik haritalar ve 
imar planlarının hazırlanması ve bunların uygulama
sının fennî mesuliyetlerini uzmanlık, çalışma konuları 
ve ilgili kanunlarına göre, yüksek mühendis ve mühen
dis, yüksek mimar ve mimar, plancı ve haritacılar de
ruhte eder. 

Yapıların zemin, mimarî, statik hesaplarının hazır
lanması ve bunların uygulanmasıyla ilgili fennî mesu
liyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına gö
re, yüksek mühendis ve mühendis, yüksek mimar ve 
mimarlar deruhte ed«rler. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MIİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERIl VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üner, konuşmak ister misiniz 
efendim? 
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MEHMET ÜNER" (Kayseri) — Bu konuyla ilgili 
olarak 22 nci madde üzerinde konuşurken gerekli açık
lamayı yaptım; o bakımdan konuşmayacağım. 

[BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Üner. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi ka'bul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme-
m'iştir,. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan imar Kanunu Tasarısının 38 in

ci maddesi başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Ordu Milletvekili Ali Mazlhar Haznedar ve arka

daşları.. 
Madiie.38. — (Başlık) 
Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı pro

jelerinin hazırlanması ve uygulanması 
BALKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasamn 38 inci maddesinin 

5 dnci satırında «fennî mesuliyetleri» kelimelerinden 
sonra «ve bu işlerle ilgili idarelerin veya birimlerine 
atanacak yöneticileri» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri konuşmak ister mi? 
Buyurun Sayın Koyuncugil. 
SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; önerimiz maddede 
açıklanan halihazır harita ve imar planların hazır
lanmasında teknik hizmet üreten ve teknik hizmetle 
ilgili görev yapan kişileri denetleyen kuruluşlara ata

nacak yetkililerin de teknik eleman olmasını sağla
makla ilgilidir. Komisyon ve bakan belki bu ilaveyi 
önergemizde açıkça belirtemediğimiz için anlayama
mışlardır. Yeniden düşüncelerini bildirmelerini iste
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koyuncugil. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorunm. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

38 inci maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar 

MADDE 39. — Bir kısmı veya tamamının yıkı
lacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya vali
lik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine teh
like derecesine göre bunun izalesi için belediye veya 
valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibi
nin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebli
gat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası 
tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya ası
lır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edi
lir. 

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tara
fından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike orta
dan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe ya
pılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tah
sil edilir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf bele
diye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike du
rumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiri-
yorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta 
marifetiyle derhal tahliye ettirilir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

39 uncu maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 

39 uncu maddesinin ilk cümlesinin, maddeye açıklık 
kazandırmak amacıyla aşağıdaki tarzda düzeltilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
MADDE 39. — (İlk cümle) 
Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede teh

likeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit 
edilen yapıların sahiplerine, tehlike derecesine göre, 
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bunun izalesi için belediye 
tebligat yapılır. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

veya valilikçe müddetli 

İsmail Şengün 
Denizli 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanımıaraş 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri konuşmak ister mi? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Gerek 

yok Sayın Başkan, önerge açık. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler 
MADDE 40. — Arsalarda, evlerde ve sair yer

lerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehir
cilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görü
len enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tev-
lideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, 
mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve 
bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere teb
liğ edilir. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet 
edilmediği takdirde belediye valilikçe mahzur 
giderilir ve masrafı % 20 fazlası ile arsa sahibinden 
tahsil edilir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Ben is-

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN r - Buyurunuz Sayın Haznedar. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 40 mcı madde, maili 
inhidam dediğimiz yapılarla ilgili ve bunun dışında 
başka tesisleri de kapsayan bir madde. Bunun düzen
lenmesinde son fıkra olarak «Tebliğde belirtilen müd
det içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye 

veya valilikçe mahzur giderilir ve' masrafı yüzde 20 
fazlasıyla arsa sahibinden tahsil edilir» denmiş. Nedir 
giderilecek olan mahzurlar, neredeki mahzurlar gide
riliyor? O da 1 inci fıkrada yazılı; diyoır ki : «Ar
salarda, evlerde vesair yerlerde umumun sağlık ve se
lametini ihlal eden (Yani çevre kirlenmesiyle ilgiil bir 
durum da var), şehircilik, estetik ve trafik bakımından 
lametini ihlal eden (Yani çevre kirlenmesiyle ilgili bir 
şey değil) gürüJffii ve duman tevlit eden tesislerin...» 

Şimd'i bir tesis var ki, duman tevlit ediyor, çevre 
kirlenmesine neden oluyor diyoruz. Bu bir fabrika 
dahi olabilir, bir atölye olabilir. Bunları ne yapacak? 
ilgili mahallî idare bunların mahzurlarını gider diye 
tebligat yapıyor ve süre veriyor. Mahzuru giderdi ise 
mesele yok. Gidermedi diyelim; o zaman son fıkra 
hükmü geliyor, diyor ki : «Tebliğde belirtilen müddet 
içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde (yani gide
rilmediği takdirde, yani tüten baca hâlâ tüıtmekte ise) 
belediye veya valilikçe mahzur giderilir.» Dikkat bu
yurunuz; «mahzur giderilir» diyor. Ne yapacak, nasıl 
giderecek bu mahzuru? Fabrikanın duman tüten veya 
aşırı derecede duman tüten bacasını mı tamir edecek, 
oradaki sistemi mi değiştirecek? Aslında maksat bu 
değil. Maksat, «Valilikçe mahzur giderilir» derken, 
yukarıda saydığı o ufak tefek enkaz vesaire gibi şey
lerin kaldırılması hadisesini düzenlemek istemiş; ama 
bu duman tevlit eden tesisler için getirilecek hususu, 
maalesef bu madde düzenlememiş, açıkta bırakmıştır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Umu
mu Hıfzıssılhha Kanunu var. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Şimdi 
zaten önergeyi önceden... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Hıfzıs-
sıihh'a Kanunu var. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Efen
dim, burada bir şey var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam ediniz. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ama 
'buraya konmuş bu, «Duman tevlit eden tesisler» di
yor. Binaenaleyh, o da burada düzenlendiğine göre, 
bunun için biz bir önerge vermiş bulunuyoruz,- O 
önergeyi önceden İzah edeyim istedim ve o maksatla 
da madde üzerinde söz aldım. 

Burada diyoruz ki, tebliğde belirtilen müddet için 
son kısmını okuyorum «Tebliğe riayet edilmediği tak
dirde aynen belediye veya valilikçe mahzur gideri
lir. Masrafı yüzde 20 fazlasıyla arsa sahibinden alı
nır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durduru
lur.» Sadece bunu ilave etmek istiyoruz. Yalnız öner-
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ge okunduğu zaman pek faikına varılmıyor, öyle bir 
akı'bete maruz kalmaması için madde üzerinde söz 
aldım. 

Vaktinizi işgal ötitim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
Görüşülmekte bulunan imar Kanun Tasarısının 

40 inci maddesinin son fıkrasının, maddeye açıklık ve 
uygulanabilirlik kazandırmak amacıyla aşağıdaki tarz
da düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
MADDE 40, — (Son fıkra) Tebliğde belirtilen 

müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde be
lediye ve valilikçe maJhzur giderilir; masrafı yüzde 20 
fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit 
edenlerin faaliyeti durdurulur, 

Ali Mazihar Haznedar Ertuğrul Gökgün 
Ordu Aydın 

Rıfat BayazıD İsmail Şengün 
Kahramanmaraş Denizli 

Mehmet Arif Atalayt Fehmi Memişoğlu 
Adıyaman Rize 

Ülkü Söylemezoğlu Ebubekir Akay 
Kahramanmıaıraş Erzurum 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 

değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 40 inci madde önerge ile değişen 
şekliyle kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Arsaların yola bakan yüzleri 
MADDE 41. — Belediyeler veya valiliklerce be

lirli yollar, üzerinde mahzurlu bina bulunan veya bi
nasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarz
da kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu tak

dirde gayrimenkulun sahipleri, belediye veya valilik
çe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mec
burdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde bele
diye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sa
hibinden tahsil edilir. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 41 inci madde kabul edilmiş
tir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri 
MADDE 42. — Ruhsat alınmadan veya ruhsat ve

ya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak ya
pılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisna
lar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli 
bir yer satan ve alana 500 000 TL.'dan 25 000 000 
liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca, fennî mesule 
bu cezaların 1/5'i uygulanır. 

Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 
28, 33, 34, 39 ve 40 inci maddeleri ile 36 ncı madde
nin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yeri
ne getirmeyen mal sahibine, fennî mesule ve müteah
hide 500 000 TL.*den 10 000 000 liraya kadar para 
cezası verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekra
rı halinde para cezaları İki katı artırılarak verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine 
göre doğrudan doğruya belediyeler veya en bü
yük mülkî amir tarafından verilir. 

Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi 
gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 
itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde 
inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine ve
rilen karar kesindir. 

İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla 
sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mah
kemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza ve
rilen fennî mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıl
dan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hük-
molunur, 

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce 
Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu mes
lek teşekkülüne bildirilir. 

Bu maddeye .göre belediyelerce verilen cezalar do
layısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine drad 
kaydolunur. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 



X B. M. M, B : 94 2 , 5 . 1985 O : 2 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkanım, bu maddede cezalar yapı sahibine, 
müteahhide, fennî mesule ve bu suretle benzet; şe
kilde 3 üncü şahıslara karşı düzenlenmiş. Oysa ki, 
6785 sayılı Kanunda imar planına, yapı ruhsatına, ek
lerine riayet etmeyen, bunların yanlış tatbikine sebep 
olan belediye reisleri ve vazifeliler hakkında da ceza 
vardı. Neden tek taraflı düşünülmüş de asıl bu plan
ların ve bu mevzuatın uygulanmasında baş sorumlu 
olan yetkililer için herhangi bir müeyyide düşünülme
miştir? Bu konuda başka bir şey mi gözetilmiş? Açık
lanmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
oğlu. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, belediye baş
kanları ve diğer mesuller hakkında cezaî hükümler 
zaten başka kanunlarda mevcut. Onun için onların bu
raya konması düşünülmedi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Tutum, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bu mülkî idare amirlerine bu cezaları verme yetkisi 
tanınıyor, Ancak hangi ünite, hangi yardımcıları 
aracılığıyla bunun uygulaması yapılacaktır? Belediye
ler için bellidir, mülkî idare amirleri ne yapacaktır? 
Onu lütfederler mi? Hangi birim vasıtasıyla bunu uy
gulayacak? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Lütfen soruyu tekrarlar misi- • 
nız? 

CAHİT ıTUTUM (Balıkesir) — Efendim, mülkî 
idare amirlerine bu ceza verme yetkisi tanınmaktadır. 
Mülkî idare amirliğinin idarî şube başkanları var; 
ama bir belediye zabıtası gilbi, bir imar zabıtası yok. 
Nasıl uygulayacaktır bunu? Kendisi mü gidecek? Gön
derdiği takdirde, o gönderdiği kişiler yetkili sayılır 
mı? Mahkeme bunları daha sonra iptal edebilir. Nasıl 
bir yetki veriliyor? Bunu lütfen açıklar mısınız? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DBMİR (İstanbul) — Efendim, valiler malumlarınız 
olduğu üzere, en büyük mülkiye amirleridir bulun
duğu vilayet içerisinde ve bütün kamu kuruluşları da 
o iıl sınırlan içerisinde valiliklere bağlıdır. Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığına ait Baymdırlıik ve İskân Mü
dürlüğü de valiye bağlı kuruluşlar arasındadır. Bu 
kuruluşlarla bu hükmü yürütmesi mümkündür. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan soru 
sormak istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Lütfen efendim, soru soracak başka arkadaş var 

mı? Böyle mütemadiyen soru olmaz; bir kere tespit 
edilir, ona göre yapılır. Var mı başka soru soracak? 
Yok, 

Buyurunuz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Söylemezoğlu'nun biraz önce üzerinde durarak izah 
ettiği, müteahhitlere ve inşaatı yapan'kimselere ceza 
getiren bu hükme, mülkî ve idarî amirleri ile belediye 
başkanları da dahil olmak üzere, sorumluluk söz ko
nusu olması gerekir, kanunda tedvin edilmesi gerekir 
diye sorduğunda; sayın bakan, «Diğer kanunlarda 
bu tadat edilmiş olduğu için burada yer verilmemiştir» 
ifadesiyle cevap verdiler. 

Şimdi öğrenmek istiyorum, bu yeni bir kanun 
tedvin tarzı mıdır? 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, yeni bir kanun 
tedvin tarzı değildir. Diğer kanunlarda cezaî hüküm
leri olan ve diğer kanunlarda bazı maddeler bulunan 
şeylerin burada da tekrarını zait telakki ettiğimiz için 
böyle yapılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Küçükoğlu. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Efen

dim, para cezaları, para değerinin düşmesi neticesin
de küçülüyor ve defalarca değişiyor para cezası; 10 
milyon, 25 milyon para cezası; ama 20 sene sonra, 
40 sene sonra para cezası da küçülmüş, değeri düş
müş olacaktır. Kanunlar bakidir, biz baki değiliz,. 
Burada bu ceza, yapılan binanın değeriyle orantılı 
olmalıdır, bunu koyalım ve binanın değeriyle orantılı 
diyelim. Mesela, İskenderun'a bir fabrika yapıldı, 
50 milyar değerinde yapıldı; 3 tane bina yapılırsa, 
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25 milyon veren kurtulur, ama, yapılan suçun kar
şılığı gibi gayrimenkulle orantılı yaparsak daha iyi 
olur. Sayın komisyondan bunu istirham ediyorum. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçükoğlu. 
Buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIİR (istanbul) — Efendim, sayın soru sahibi bu 
konuda nasıl bir öneri getirmek istiyor, açıklamadılar. 

BAŞKAN — Efendim soru sordu, siz soruyu ce
vaplandırın lütfen, 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Efen
dim, isterseniz bunu bir önerge ile değiştirelim. Yani, 
işlenen suç yapılan binanın bedeliyle orantılı olsun. 
işlenen suç yine tekerrür ederse, o takdirde faaliye
ti dursun. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMlR (istanbul) — Efendim, zaten burada getiri
len cezaî hükümlerdeki para miktarları, bundan son
raki yılları düşünerek biraz yüksek tutulmuştur. Do
layısıyla ileriki yıllarda da bir sıkıntı yaratacağı ka
naatinde değiliz. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Efen
dim, 3 tane 1 000 metrelik bina yapılır, 3 tanesinden 
bir fabrika meydana gelir; bunun değeri 50 milyar 
liradır; 25 milyon verir kurtulur. 

BASRA'N — Sayın Küçükoğlu, sorunuz cevap
landırılmıştır efendim. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMIÎİR (istanbul) — Kurtulması mümkün değil, 
diğer hükümlere göre yıktırılır, yani ruhsata ve ek
lerine aykırı ise veya ruhsat almadan yaptırılmış ise 
yıktırılır, o hükümler bakidir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce
vaplandırılmıştır, 

42 nci maddeyi oylamuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 42 nci madde kabul 
edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümle* 
MADDE 43. — 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı îmar 

Kanunu ve 1605 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Merkez ilçe
sindeki Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair Kanun 
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ile menkul ve gayrimen'kulleri varsa iştirakleri bütçesi 
gelirler ve personelin özlük hakları ile birlikte Ankara 
Büyük Şehir Belediye Başkanlığına bağlamak şartı ile 
28.5.1928 tarih ve 13511 sayılı Kanun, 3.6.1937 tarih ye 
3196 sayılı Kanun ile 18.1.1966 tarih ve 710 sayılı Ka
nunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 
- Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 

tasarısının 43 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Öztekin Pertev Aşçıoğlu 
Bolu Zonguldak 

Arif Şevket Bilgin Togay Gemataıaz 
Rize Erzurum 

Hail Orhan Ergüder 
İstanbul! 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
IMadde 43, — a) 9.7.1956 tarMi ve 6785 sayılı 

imar Kanunu ve 1605 sayılı Kanun ile ek ve deği
şiklikleri, 

Ib) 11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Mer
kez ilçesindeki Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair 
Kanun, 

c) 28.5.1928 tarih ve 1351 sayılı Kanun {menkul 
ve gayrimenkulleri, varsa iştirakleri, bütçesi, gelirler 
•yp personelin özlüik haklarıyla bjrlikte Ankara Bü-
yükşeh'ir Belediye Başkanlığına bağlanır.) 

d) 3.6.1937 tarih ve 3196 sayılı Kanun, 
e) 18.1.1966 tarih ve 710 sayılı kanun, 
ile diğer kanunların ve bu Kanuna aykırı hüküm

leri yürürlükten kaMınlmıştır. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MlR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDl TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler..^ Kabul edilmiştir, 

43 üncü maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenier..j Ka
bul edilmiştir, 

91 — 
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44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
(MADDE 44. — I. - a) Enerji, sulama, tabiî 

kaynaklar, ulaştırma ve benzen hizmetlerle ilgili te
sisler ve müşfcemüatıdan hangileri için ruhsat alın
mayacağı; 

Ib) Umar planlarında okul, cami, sağlık, spor, sos
yal ve kültürel tesisler ile kamu kuruluşlarının yapıları 
için ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili diğer hu
suslar, 

c) Arazi ve ansa düzenlemesinin uygulanma şekli 
ve şartları, 

d) Ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak 
esaslar, 

e) Müteahhit sficillerinin şekil ve şartları, 
f) İmar planı yapımı ve değişiklikleriyle ilgili kri-

ferlerin tespiti ve imarla igili diğer hususlar, 
g) İmar planlarımda parsel cepheleri tayin edil

meyen yerlerde yapılacak ifrazların asgarî cephe ge
nişlikleri ve büyüklükleri, 

(h) Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bü
rolarının teşkili, bu bürolarda çalışacak personelin 
nitelikleri, hizmet karşılığı ücret tarifesi, çalışma esas
ları ve diğer hususlar, 

i) Yerleşme alanlarıyla ilgili genel esaslar, 
j) Halihazır harita alımı ve imar planlarının ya

pımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşların 
ehliyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait 
esaslar, 

IBakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
II - 38 inci maddede sayılan sorumluların dışında 

kalan fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları 
Bakanlık ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğınca birlikte çıkarılacak yönetmelikte yetki sınırları 
dahilinde Jespit edilir. 

III - Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler 
İle diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte 
tespit edilir.* 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin 
neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer 
şartları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderileceği 
ise, bu yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sanmak isti
yorum efenıdilmj 

BAŞKAN — Buyurun, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

burada çıkartılacak yönetımelikte yetkili ilgi/li bakan

lık oluyor. Ancak, hizimet karşılığı üördt-tarifesini ne
şen bu bakanlığım tespiti doğru oJımaz. Eğer müm
künse bunu Maliye Bakanlığı ile ilgilenldinsinler. Bu
nu acaba düşünürler mi? 

Teşekkür ederim, 
(BAŞKAN — Buyurunuz efenldıim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEM'İR (İstanbul) — Efendim, gerekirse Maliye Ba
kanlığı ile bu hususta görüşmeler yapılır, görüşler alı
nır. Burada illa bu hususu belintîmen'in gereği yoktur, 

Sayım Başkanım bir maddî hata var; 44 üncü 
ma;ddenin (g) fıkrasında; «İmar planlarında parsel 
cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifraz
larım asıgarî cephe görüşleri» denlm'iş, buradaki «gö
rüşleri» değil «genişlikleri» olacak, yanlışlıkla bu şe-
"kilde yazıllimış, düzeltirim. «Asgarî cephe genişlikleri 
ve büyüklükleri» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Cephe genişlikleri ve büyüklükle
ri...» alarak düzartilmiştir efendim/ 

2 önerge var, okutuyorum1 : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 44 

ündü maddesinin 2 nei paragrafının, Anayasaya uy
gunluk sağlamak bakımından aşağıdaki tarzda değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

(Madde 44. — (2 nci paragraf) 38 inci maddede 
•sayılan sorumluların dışında kalan fen adaımlannın 
glörev ydtiki ve sorumlulukları Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Binliğinin görüşü alınarak Bakanlık ile 
Millî EğMmı Gençtik ve Spor Bakanlığınca birlikte 
çıkartılacak yönetmelikte yetki sınırları dahilinde tes
pit edilir. 

Alî Mazhatf Haznedar Ülkü Söykfrnezoğlu 
. Ondu Kahramanimaraş 

Rıfat Bayazit İsmail Şengün 
'Kahramanmaraş Denizli 
Ebubekik? Akay Haydar Koyuncu 

Erzurum Konya 
Kadri Alltay Entuğrul Gökgün 

Antalya Aydın 

iBAJŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum! : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte Olan Yasanın 44 üncü maddesine 

(k) şılldkı olarak aşağıdalki ibarenin eklenmesini arz 
ederim., 
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k) Mühendis, mimar ve şehir planlamacıları ve 
diğer teknik elemanların yetki ve sorumlulukları, 

Süleyman 'Koyuncugil Münir Sevinç 
Gazliantep Eskişehir 

•MııhltitJrn Yıldıran Mehmet Üner 
Edirne Kayseri 

Ömer Kuşlıan 
ıKaris 

©AiŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutuyorum efendim. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşlarının önergesi : 

Göriüşükn'dklte olan tmar Kanunu Tasarısının 44 
üncü maddesinin 2 nci paragrafının Anayasaya uy
gunluk sağlamak bakımından aşağıdaki tarzlda değişlti-
rilmöslinıi arz ve teklif ederiz. 

Madde 44. — ('İkinci paragraf) 
38 inci maddede sayılan sorumluların dışında ka

lan fen adamlarınım görev, yetlki ve sorumlulukları 
Türtk Mlühenldis ve Mimar Odaları BlMiğinin görüşü 
alınarak, Bakanlık ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yöneltmeMkte yetki sı
nırları dahilinde tespit edilir. 

{BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka-
tüyior mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI ÎBRAHltM ÖZ-
DEMltR (istanbul) — Kaltılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUOÎ TÜREL (Antalya) — Kaltilmıyöruz efendim. 

IBtAŞKAN — Önerge sahibi söz istter mi efendim? 
Buyurunuz., 
ALt MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 44 üncü mad
desinin ikinci paragrafında «3'8 inci maddede sayılan 
sorumluların dışında kalan fen adamlarının» demek
tedir. 38 inci maddede sayılan sorumlular mühendis, 
mimar, şehir plancısı seviyesindeki fen adamlarıdır. 
Bunların dışında kalan fen adamları, bu seviyenin 
alt tarafında kalan; fen memuru, tekniker vesaire şe
kilde ifade edilebilecek olan diğer fen adamlarıdır. 

(Burada ifade edilen husus şu : «Fen adamlarının 
görev, yetki ve. sorumlulukları Bakanlık ile Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığınca birlikte çıkarılacak 
yönetmelikte yetki sınırları dahilinde tespit edilir» di
ye bir ifade var. öte yandan Anayasamız var ve Ana
yasamızın bir de 135 inci maddesi var. Bu Anayasa 
1982 senesinde çıktı ve kabul edildi. Burada kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları düzenlenmiş. 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ta
rifinde, bunların niçin kurulduğu ifade edilirken, şu 
ibare Anayasamızda aynen var, okuyorum; bunların 
kuruluş amaçları arasında; «Meslekî faaliyetlerini ko
laylaştırmak, mesleğin genel menfaatlara uygun ola
rak gelişmesini sağlamak» şeklinde devam ediyor." 

«Meslekî faaliyetleri kolaylaştırmak» sözcüğünün 
ıbiraz açılması gerektiği kanısındayız. Meslekî faaliyet
lerin kolaylaştırılması hadisesi nedir? Şuradaki misali 
alıp uygulayalım : Bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu 
yönetmelikte mühendis, mimar, şehir plancısı seviye
sindeki elemanlarla, onun altında kalan bir yapı in
şaatında, bilfarz plan tanzimindeki fen adamlarının 
yetkileri ifade edilmiştir. Bu ifade dolayısıyla üst se
viyede kalan, yani mühendis, mimar vesaire düzeyinde 
kalan fen adamlarının yetkilerine Ibelkİ de bir tecavüz 
vaki olmuştur. 

Bu nedenle arada bir iddialaşma; «Bunu sen mi 
yapacaksın 'ben mi yapacağım; ben onu da yaparım, 
(hayır sen yapamazsın» gibi meslekteki faaliyeti zor
laştırıcı nitelikte birtakım sonuçların ortaya çıkması 
mulhtemeldir. Biz kamu kurumu niteliğindeki mes
lek odalarını, kuruluşlarını bu maksatla kurduk. Za
ten bunları yürütmekle veya bunlarla ilgili faaliyet
lerde bulunmak üzere, böyle bir kuruluşun, bu nevi 
kuruluşların yapılmasını, meydana çıkmasını kalbul et
tiğimize göre, böyle bir yönetmelik hazırlanırken, ya
ni o fen adamlarının görevleriyle ilgili, yetkilerini tah
dit eden, sınırlayan bir yönetmelik hazırlanırken, 
mıMak surette bu meslek kuruluşlarının mütalaasının 
alınması gerektiği kanısındayım. Aksı takdirde Ana
yasanın getirmiş olduğu espriye aykırı hareket edilmiş 
olur kanaatindeyim. 

Bu nedenle bir önerge vermiş bulunuyoruz. Bu 
önergeye göre, gene bu yönetmelik Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca müştereken yapılacaktır; ama ilave ettiği
miz bir tek husus var; bunu yaparken bu kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşunun, yani Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin bu konudaki 
\görlüşü alınsın diyoruz, 

Takdir yüce Meclisindir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 

arkadaşlarının önergesi : 
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Görüşülmekte olan yasanın 44 üncü maddesine (k) 
şıkkı olarak aşağıdaki ibarenin Eklenmesini arz ede
rim, 

!k) Mühendis, mimar ve şehir planlamacıları ve 
diğer teknik elemanların yetki ve sorumlulukları. 
' BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 

katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU-

RIÎZM KOMİSYONU BAŞKANI ÎBRAtHİİM ÖZ-
DEİMÎR (fls'tanibul) — Katıilmıyoruz efendim. 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — önerge sahibi olarak konuşmak is
ter misiniz? 

Buyurun Sayın Koyuncugil, süreniz 5 dakikadır 
öfendim. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında 44 üncü 
maddede, «şık» halinde sayılan 10- 12 kadar yönetme
liğin her biri, birer kanun olma niteliği ve özellikle
rini taşır durumdadır. 

Günüimüzde, şehir ve 'bina planlama ve üreti
miyle ilgili uzmanlık dallarının dünyada olduğu ka
dar, ülkemizde de gelişmesi söz konusudur. Ancak, 
tasarının 28 ve 38 inci maddelerinde 'belirtilen teknik 
elemanların kabaca görevleri sayılırken, bunların ih-
tîsaslarıyla ilgili yapacakları hizmete dair hiçbir açık
lama yapılmamıştır. Bu da, yasanın daha önceki şekli 
ıolan 14 üncü. maddesinden yasayı daha geri bir du
ruma düşürmektedir. Korkarız yasa bu haliyle kabul 
edildiği takdirde (daha önce de buna benzer çok ace
le çıkmış yasalarda olduğu gibi), buna sürekli mad
deler eklemek zorunda kalacağız ve yasanın özü bo
zulacaktır. Şu durumda teknik elemanların hizmet ve 
Jhtİ'saslarıyla ilgili ayrımda, en kaba örneğiyle bir 
'inşaat mühendisi ve bir mimarın ne yapacağı açıkça 
belli edilmemiştir. Günümüzde gerek mimarlık, ge
rek mühendislik meslekleri kendi içinde ihtisas dal
larına ayrıldıkları halde, biz böyle bir yasayı hazırlar
ken ve bu kadar teknik elemanın çoğunlukta oldu
ğu bir Mecliste bu yasanın bu şekilde geçmesi çok 
üzücüdür. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncugil. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmemişidir. 
44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Mücavir alan 
MADDE 45. — Mücavir alan sınırlan belediye 

meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayet-
lerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları incele
yerek aynen veya değiştirerek tasdik ötmeye veya de
ğiştirilmek üzere iadeye yetkilidir. 

Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik ol
ması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva 
edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule ta-
'bidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana 
alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir. 

IBAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... 45 inci madde kaibul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler 
MADDE 46. — Bu Kanunla 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanununun 6 ncı maddesine göre kurulan organlar 
kaldırılmıştır. Bu kuruluşların görev ve sorumluluk
ları aşağıda belirtilen çerçeve dahilinde Manbııl Bü
yük Şehir ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca yü
rütülür. 

Şöyle ki : 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2 nci 
maddesinde belirlenen ve 22.7.1983 onay tarihli plana 
göre Boğaziçi alanında gösterilen «Boğaziçi Sahil Şe
ridi» ve «önıgörünüm» bölgelerindeki uygulamalar is
tanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca, «geri gö
rünüm» ve «etkilenme» bölgelerindeki uygulamalar da 
ilgili ilçe Belediye Başkanlıklarınca yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Türkân Arı-
kan buyurunuz efendim. (Alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 63 
üncü maddesi tabiat varlıklarının korunacağını öngör-
müş'tür. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu da tabiat var
lığını korumak amacıyla çıkarılmıştır. Nitekim, 2960 
sayılı Kanunun «Amaç» kenar başlıklı 1 inci maddesi 
aynen şöyledir : «Bu Kanunun amacı istanbul Boğazi
çi alanının kültürel ve tarihî değerlerini ve doğal gü
zelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve ge
liştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak 
yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mev
zuatını belirlemek ve düzenlemektir.» 

«'Kuruluş» kenar başlıklı 6 ncı maddesinde, «İmar 
uygulamalarının yapılması, ve denetlenmesi için Boğaz-
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içi imar Yüksek Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.» 
7 nci maddede de bu koordinasyon kurulunun 12 ba
kanlıktan oluştuğu belirlenmişjtir. Şimdi getirilen mad
delerle Anayasanın 63 üncü maddesine uygun olarak 
çıkarılmış olan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu değişti
rilmektedir ve yetkiler de büyük şehir belediye baş
kanlığına ve ilgili ilçe belediye başkanlıklarına veril
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, öyle anlaşılıyor ki, bu deği
şiklikler istanbul'daki Sevda Tepesi nedeniyle yapıl
maktadır. (Alkışlar) Basından izlediğimize göre, Sev
da Tepes'i, Arap dostlarımıza, sahipleri tarafından bi
rer birer satılmıştır. Ancak, mevcut 2960 sayılı Bo
ğaziçi Kanununa göre burada inşaat yapılamamakta
dır. Herlhalde Sevda Tepefsınin satışına yardımcı olan 
Istanlbul Büyükşelhir Belediye Başkanı tarafından, alı
cılara kanunun değiştirilmesi konusunda kesin söz ve
rilmiştir ki 2960 sayılı Kanunda yapılması gereken bu 
değişiklikler 6785 sayılı Kanunun sonuna sıkıştırıl
mıştır. 

İSayın Milletvekilleri, Boğazların Türkiye ve NATO 
açısından bir n'olu savunma alanlarından biri oldu
ğu unutulmamalıdır. Yetkinin 12 bakanlıktan alınıp, 
istanbul Büyükşelhir Belediye Başkanına ve ilçe bele
diye başkanlarına verilmesi siyasal güç açısından sa
kıncalar yaratabilir. 

İSayın milletvekilleri, 2960 sayılı Kanundaki bu 
değişiklikler Anayasanın 63 üncü maddesine aykırı
dır. Bu değeşikli'kler, istim'in sonradan gelmesidir. Bu 
değişiklikler, minareye kılıf hazırlanmasıdır. Bu de
ğişiklikler, Meclisi hiçe saymaktır. Bu değişiklikler. 
Meclis iradesine önceden ipotek koymaktır. Bu bö
lümü komisyonun geri almasının gerektiği kanısında
yım. Durumu yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkân Arı-

kan. 
Sayın Rıfat Bayazıt; buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; içtüzükler Mecli
sin iç anayasasıdır. Bizim, bu kanunları yaparken, 
Meclisin İçtüzüğüne, yani iç anayasasına ve esas Ana- • 
yasamıza harfiyen riayet etmemiz gerekir. Bunu izaha 
çalışacağım, gecenin bu geç saatinde birkaç dakikanızı 
alacağım için kusura bakmayın. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın geçici 6 
ncı maddesine göre, içtüzük çıkarılıncaya kadar, mev
cut içtüzüğün Anayasaya aykırı olmayan hükümleri
nin uygulanacağı kabul olunmuştur. Şimdi Anayasa-
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I ya aykırı olmayan elimizdeki içtüzüğün hükümleri 
I uygulanmaktadır. Bu hükümler nedir? Esas itibariyle 
I kanun tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
I kanlığına sunulur, Başkanlıkça komisyonlara havale' 
t edilir. Teklifler de aynı şekilde Başkanlığa sunulur 
I ve Başkanlıkça ilgili komisyonlara havale edilir. 

I Elimizdeki kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisine Bakanlar Kurulu tarafından, Başbakanın 
I imzasıyla sunulmuştur, bunun içerisinde Boğaziçi Ka-
I nunu yoktur. Bu kanun komisyonca incelenirken bir 
I önergeyle Boğaziçi Kanunu ile ilgili husus getirilmiş-
I tir. Biraz önce konuşan Halkçı Partili bir arkada-
I şım bunun getiriliş sebebini izah etmiştir. Ben, o ko-
I nunun ne dereceye kadar doğru olup olmadığını bil-
I miyorum, konuya vakıf değilim; yalnız bir kere de 
I ben hatırlatmış oluyorum. 
I Muhterem arkadaşlarım, benden önce konuşan 
I kıymetli milletvekili arkadaşımız da dile getirdi, ko-
I misyonda imar Kanunu içine alelacele sokulmak is-
I tenilen Boğaziçi Kanunu ile - ki bu kanun 1983 yılı-
I nın 11 inci ayında çıkmıştır - 12 bakanlık temsilci-
I sinden oluşan büyük bir kurul teşkil edilmişti. Şimdi 
I getirilen bu hükümlerle bu kurul da ortadan kaldırı-
I lıyor. Yine memleketimizin iftihar vesilesi olan, de-
I ğerli varlıklarını teşkil eden Boğaziçi yağma edilmek 
I isteniyor. 

I Ben, bu kanunun gerek Anayasa yönünden ve ge-
I rekse içtüzük yönünden komisyonda müzakere edile-
I meyeceğini ve bu kanunu içine alamayacağını arz ede-
I ceğim. Millet Meclisi içtüzüğünün 36 ncı maddesi 
I şöyle der : «Komisyonlar, kendilerine havale edilen 
I kanun tasarı ve tekliflerini aynen veya değiştirerek 
I kabul veya reddedebilirler; birbirleriyle ilgili gördük-
I lerini birleştirerek görüşebilirler.» Ayrıca, komisyon-
I ların 90 inci maddedeki özel durum dışında - Bu özel 
I durum, idam cezalarıdır - kanun teklif edemeyecek-
I leri, kendilerine havale edilen işler dışında kalan iş-
I lerle uğraşamayacaklarını içtüzük vurgulamıştır. Bu-
I na rağmen, bu komisyon kendisine havale edilmediği 
I halde - Rapordan okuduğuma göre - birkaç arkada-
I şın tekriri müzakere ile teklif ettiği, Başkanlıktan geç-
I meyen ve kendisine, yani komisyona havale edilme-
I yen bir tasarıyı kabul ederek, doğrudan doğruya hu-
I zurunuza- getirmiştir. 
I Hatırlarsınız geçenlerde, başka bir konu vardı; 
I Sanayi ve Ticaret Odaları Kanunu münasebetiyle ko-
I misyon bu kanunun bazı maddelerini resen almış ve 
I buraya getirmişti.. Burada itiraz ettik ve yüksek rey-
I lerinizle bu kanun reddedildi. Bugüne kadar parla-

95 — 
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mento hayatımda böyle bir hadise olmamıştır. Biz 
bunun töhmeti altında kalmak istemiyoruz; birçok • 
dedikodulara sebep olur. Bu tarihî varlıklar alelacele 
getirilen, yani elimizdeki kanuna yamanmış bulunan 
3 maddenin değiştirilmesi ile büyük bir yara alacak
tır. Bunu takdirlerinize sunuyorum, vatanseverliği
nizden bekliyorum. 

Ayrıca, bir önergem vardır. Bu önergem de, doğ
rudan doğruya kanunun bu faslının komisyona iade 
edilmesi merkezindedir. Oylarınızla bu işi halledece
ğinize kaniim. 

Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarım. (MDP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat Baya-
zıt. 

Sayın Tutum, grubunuz adına buyurun efendim-
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben
den önce konuşan değerli arkadaşımın işaret ettiği 
hususlara aynen katıldığımızı beyan etmek isterim. 

Bu maddenin şaibeli bir madde olarak anılmasını, 
hele hele «Sevda Tepesi maddesi» diye anılmasını, 
kamuoyunda, herhalde kimse istemez. Bize öyle ge
liyor ki, kamuoyunda en azından bu altıncı bölümün 
kanuna monte ediliş biçimi, bu konuda maddenin 
arkasında sanki bir lobi çabası varmış hissini açıkça 
vermektedir. 

Bir kez şunu belirtirim : Bir kanun yapılırken bir 
başka kanunla ilgili bazı değişiklikler akla gelebilir; 
ancak Anayasamıza göre, müstakil olarak çıkarılma
sı öngörülmüş olan yasalar, ancak o yasaları değiş
tirmek maksadıyla hazırlanacak tasarı veya teklifler
le mümkün olabilir. Şimdi, hiçbiriniz sanmıyorum ki, 
bu imar Affı Kanunu görüşülürken, «Tapu Kanunu
nun bazı maddeleri değiştirilsin veya Medenî Kanu
nun birtakım maddeleri değiştirilsin veya Borçlar 
Kanununun veya il idaresi Kanununun bazı madde
leri değiştirilsin» demez. Kuşkusuz eğer hükümet Me
denî Kanunu, Borçlar Kanunu, İl İdaresi Kanununu 
veya Belediye ̂ Kanununu değiştirmek isterse, o kanun
ların değişiklik tasarılarını veya milletvekilleri teklif
lerini getirebilirler. 

2960 sayılı Kanun özel bir kanundur ve bu kanun 
yine Anayasa gereği çıkarılmış, özellikle Anayasada 
zikredilmiş olan bir direktif sonucu oluşturulmuş bir 
kanundur. Şimdi, bu madde neden şaibelidir deni
yor? Şu nedenlerle : 

Biri, basma yansıdığı kadarıyla bu kanunun çı
karılması için sanki bazı olaylar .ve rastlantılar, bu 
kanunun çıkarılmasını teşvik edermiş gibi bir seyir 

izlemiştir. Örneğin; saygıdeğer bakanın, bu kürsüye 
çıkıp şu noktalarda yüce Meclisi aydınlatması gere
kir : Sevda Tepesi, satın alındığı tarihte acaba bu 
yerde inşaat imkânı var mıydı? Sorulan soru budur. 

ikincisi, yok idiyse, acaba bu engel olan kanunun 
yumuşatılması için bazı kişiler ya da gruplar hükü
met nezdinde veya başka kulislerde özel çaba harca
mışlar mıdır? 

Üçüncüsü; eğer Boğaziçi Kanunu değiştirilecek 
idiyse neden müstakil bir kanun getirilmemiştir? 

' Ben, bu gibi durumlarda Mecellenin ünlü bir ku
ralının ilke olarak benimsenmesini öneririm. Bazı 
hallerde bu tür şaibeli bir konu geldiği zaman, açık 
olunmalıdır. Mecellenin dediği gibi, «Defi mefasit 
bazan celbi menafiden evladır.» Siz bu hükümle ge
tirmek istediğiniz yararın çok daha fazlasını yitir
mekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Grup olarak ve 
Meclis olarak bu konuda gereken hassasiyeti göster
memiz gerekir. 

Saygıdeğer üyeler, benden önce konuşan sözcü
nün de belirttiği gibi, özellikle içtüzük hükümlerine 
göre böyle bir yanlışlığı yapmayacağımıza inanıyo
rum ve saygıdeğer komisyondan bu metni geri alma
sını talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin çok 
değerli milletvekilleri; biz de şu anda gündemimizde 
olan ve müzakeresini yaptığımız İmar Kanunu Tasa
rısında en can alıcı noktaların Boğaziçi ile ilgili hü
kümler olduğunu başlangıçta kabullenmiştik. Bu ka
bulümüzde yanılmadığımızı da, arkadaşların konuş
malarıyla daha iyi anlamış olduk. 

Sayın konuşmacılardan bir tanesi, Boğaziçi İmar 
Yüksek Koordinasyon Kurulunun neden kaldırıldığı
nı sormuşlardı. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon 
Kurulu kaldırılmış değildir. Yalnız biraz daha dar 
çerçevede tutularak imarla ilgili olabilecek veya ko
nuyla ilgili olabilecek bakanlıklar nazarı dikkate alı
narak yeniden bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Es
kiden 12 olan bakanlık adedi de bu vesileyle 7'ye in
dirilmiştir. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nerede sayın ko
nuşmacı? Bunları kanunda gösterir misin? Kanunda 
var mı? 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU-
RtZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Verilen önergede var, biraz 
sonra gelecek, göreceksiniz. (HP sıralarından gülüş
meler ve gürültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) - J Bir de bizden mü
neccim olmamızı isteyin... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Onun ötesinde hiçbir kanu
nu kişi veya kuruluşlar için çıkarmak mümkün de
ğildir. Bütün kanunlar ihtiyaçlardan dolayı hazırla
nır ve ihtiyaçlar için çıkarılır. Boğaziçi Kanununda 
da böyle bir düzenleme yapılması zarureti vardı. 

Ayrıca Boğaziçi Kanununun İmar Kanunu içeri
sinde neden yer aldığı hususuna da bilhassa açıklık 
getirmek istiyorum; Boğaziçi Kanunu da bizatihi bir 
İmar Kanunudur. İçinde imarla ilgili hükümler var
dır. , Biz ya İmar Kanunu içerisine yeni hazırladığı
mız kanunlaşacak olan tmar Tasarısı veya kanunu 
ile ilgili hükümleri koyacaktık veyahut da İmar Ka
nunu içerisinde Boğazla ilgili hükümler getirecektik, 
bundan daha tabiî bir şey olamazdı, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kıyı Kanunu da 
var sayın konuşmacı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

Devam edin Sayın Özdemir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Kanunun, İçtüzük hükümle
rine aykırı olarak gündeme getirildiği hususunda ar
kadaşlarla bir noktada hemfikiriz. Teamüllere çok 
fazla aykırı olmamakla beraber ve de hükümetten 
gelen tasarıda bulunmamakla beraber, komisyonu
muzca ve bütün arkadaşların müşterek imzasıyla ha
zırlanan Boğaziçi ile ilgili hükümler direkt olarak 
komisyonumuza gelmiş ve görüşülmüştür. Aslında İç
tüzük hükümlerine pek aykırı değildir, teamüllere de 
uygundur; konunun birbiriyle ilgili olması açısından 
da ve bu şekilde görüşülmesi açısından da. Yalnız, 
biz konuya daha fazla açıklık getirmek ve İçtüzük 
hükümlerine tamamen uydurmak için muhalefete 
mensup üyelerimizin de bulunduğu bir tekriri müza
kere önergesiyle Başkanlık kanalıyla bunu komisyo
numuza havale ettirdik ve tekriri müzakere ile de bu
nu görüşerek karara bağladık. 

ONURAL ŞÇREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usule uydurdunuz, maşallah. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (Devamla) — Evet usule uydurduk. 

Ayrıca, kanun tasarısı görüşülürken arkadaşların 
yaptıkları tenkitlere de cevap vermek mahiyetinde ge
nel bir konuşma yapmıştım. Bu konuşma arasında 
da, Boğaziçiyle ilgili hükümlerin ne maksatla getiril
diğini özellikle belirtmek istedim. 

Bu getirdiğimiz yeni hükümlerle bir kere sahil 
şeridinde yapılanmaya müsaade yoktur. Sadece ge
tirilen Boğaziçi alanının öngörünüm bölgesinde ko
nut yapılamaz şartını belli şartlarla konut yapılabi
lir haline getirdik. Onun ötesinde, tasarıda taban 
alanı katsayısı yüzde 20 ve azamî 5 katla sınırlandı
rılan geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki sınır
lamaları da biraz sonra yine huzurunuza gelecek 
olan önergede de göreceğiniz gibi, yüzde 15'e ve 
geri görünüm bölgesinde 4 kata, etkilenme bölge
sinde de 5 kata indirdik. Şu anda mevcut plana göre 
yapılan uygulamalarda da, yüzde 15 taban alanı 
katsayısı kullanılmakla beraber 7 hatta 8 kata varan 
irtifalar vardır. Dolayısıyla burada daha az bir in
şaat sahası söz konusu olacaktır bu yeni getirilen 
hükümlerle. Orada da bu sınırlamayı koyarak ge
niş çapta ve yoğun bir yapılaşmayı önlemiş olduk. 

Öngörünüm bölgesindeki hususa gelince; konuş
mamızın başında da ifade ettim, kesin yapı yapma 
yasağı geldiği zaman herhangi bir tasarruf hakkı 
kalmayan vatandaşlarımız bu alanları terk edip git
mek zorunda kaldılar. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 
Boğaziçi İmar İdare Heyeti veya Boğaziçi Yüksek 
İmar Koordinasyon Kurulunun bu alanlara bak
ması ve imar etmesi mümkün değildi. Belediyelerin 
zaten bu konuda yetkileri yoktu. Vatandaşlar da bu 
tasarruf hakları ellerinden alınınca burayı terk etti
ler ve bu terk edilen alanlar maalesef dikenlik ve 
mezbelelik, bakımsız bir hale geldi. ' 

Şimdi, biz burada belli şartlarla 5 000 metreka
reyi aşmamak, ifraz yapmamak kaydı ve yüzde 6 
taban alanı katsayısı 2 katını geçmemek üzere, ko
nut inşaatı yapmaya müsaade ediyoruz. Şimdi 5 000 
metrekarelik bir alan içerisinde yüzde 6 taban alanı 
katsayısı ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak bir 
bina, hiçbir zaman Boğazın güzelliğini bozmayacağı 
gibi, oraya getireceğimiz yeni bir imar nizamı ve ya
şanan bir alan olarak Boğaza daha büyük bir güzel
lik vereceğimiz kanısındayız. 

Olayı, bir tek Sevda Tepesi olayı olarak ele alıp 
bu olayın spekülasyonunu yapmak, bilmiyorum vic
danlara sığan bir olay mıdır? 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Belediye Başkanları
na verdiğiniz yetkilerle bunu nasıl sağlayacaksınız 
sayın konuşmacı? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DE'MİR (Devamla) — Sayın milletvekili, biz bele
diye başkanlarına her türlü yetkiyi vererek «Gel bizi 
yönet» diyoruz da, her türlü ihtisas elemanlarına ve 
de güvene layık olan belediye başkanımıza bu yetkiyi 
niye vermeyelim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Emlak komis
yonculuğuna soyunurlarsa. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Ayrıca, bir konuşmacı arka
daşımız da . İmar Kanunuyla getirilen bir hüküm
den istifade ile Boğaziçi alanında yapılacak yapı-, 
lardan da ruhsat aranmayacağını söyledi. O mad
deyle ilgili görüşmeler devam ederken - bir hileyle 
diyelim - bizi atlattı biz de cevap veremedik; ama 
şimdi sırası gelmişken müsaadelerinizle cevap ver
mek istivorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Sayın milletvekili, 
sizi o ifadenizden dolayı tenzih ederim» deyin. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (Devamla) — 47 nci maddenin son fıkra
sında gavet açık ve net bir şekilde «Kat alanı ve ir
tifa ne olursa olsun İmar Kanununun ilgili madde
lerine göre vapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mec-
burivetinde olup, bu işlemler yalnızca İstanbul Bü-
vük Şehir Beledivesince avam ve tatbikat proje
lerine göre yapılır» hükmünü getirdik. Buradan da 
anlaşılacağı gibi, daha evvelki İmar Kanunu hüküm
lerine tabi olmayıp, yani «İmar planı olup 2 katı ve 
1 000 metrekare alanı aşmamak üzere yapılacak bi
nalardan ruhsat aranmaz» hükmünü buradan kal
dırmış oluyoruz. Kat alanı ve irtifa ne olursa olsun, 
mutlaka ruhsat ve iskân alma mecburiyeti getiri
yoruz. 

Getirdiğimiz hükümler sadece Boğazı daha da 
güzelleştirmeye yönelik, Boğaz'ı daha yaşanır, daha 
canlı bir hale getirmeye yönelik hükümlerdir. Ola
yı bu şekilde almakta büyük faydalar vardır. Yok
sa, Boğaz'ın ve ülkemizin güzelliğini korumak sizler 
kadar herhalde bizlerin de çok büyük hassasiyetle 
üzerinde durduğumuz bir konudur. 

Bu konu ile ilgili olarak yapmış olduğum açıkla
maları dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, şah
sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz bitti efendim, 
2 kişi konuştu. Grup adına da Halkçı Partiden Sayın 
Tutum konuştu... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına konu
şabilirim 2 nci kişi olarak. 

BAŞKAN — Grup adına 1 kişi konuşur zaten. 
Sayın Cahit Tutum konuştu. 

Görüşmeler bitmiştir, soru sorabilirsiniz. 
Sayın Bozkurt, Sayın Tutum ve Sayın Kuşhan 

soru sormak istemektedirler. Başka soru sormak is
teyen var mı? Yok. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın komisyon başkanının cevaplandırmasını iste
diğim soru şudur: Boğaziçi Kanununuyla ilgili hü
kümler düzenlenirken komisyonun muhalefete men
sup üyelerinin reddine rağmen, komisyon başkanı 
maddelerin, hükümlerin düzenlenmesi konusunda 
komisyondan yetki almış mıdır? Aldığı bu yetkiye bi
naen, - ki bunun geçerli olup - olmadığı konusunda 
kuşkularımız vardır - yapmış olduğu düzenlemeyi, 
yeni metni düzenledikten sonra komisyonun görüş
mesine sunup tasvibini almış mıdır? Bütün bunları 
ikmal ettikten sonra mı bu maddeler huzura gelmiş
tir, yoksa komisyonun tasvibi alınmaksızın, mukar
rer hale gelmeksizin salt komisyon başkanının 
yazmış odluğu biçimiyle mi huzura gelmiştir? Bun
ların cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sorduğunuz sorulardan dolayı 
size teşekkür ederim. 

Şimdi, Boğaziçi ile ilgili getirilen hükümler ve 
tekriri müzakere talebini ve de getirilmek istenen 
bütün ayrıntıları komisyon üyesi arkadaşlarla ko
nuştuk, müzakeresini de yaptık, hatta ben, «Bunun 
redaksiyonunun ele alarak yeni getirilen ve de size 
anlattığımız hükümler ışığında yeniden düzenleme 
mecburiyeti vardır. Konuşulan şeylerin dışında her
hangi bir şeyin getirilmesi zaten mümkün değildir. 
Arkadaşlarımız eğer arzu ederlerse, buyursunlar be
raberce yazalım; ama arzu ederlerse, bu yetkiyi lüt
fedip bize verirlerse, biz yazalım sonra da kendileri 
okurlar» dedim. Bu şekilde olmuştur ve hadise böyle 
gelişmiştir. 

— 9fr — 
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ONURAL ŞEREF BOZKÜRT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, sorum tam cevaplanmadı. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Hazırlanan metin bilahara Komisyonun görüşü
ne sunulmuş mudur, tasvibini almış mıdır? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI'İBRAHİM ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Efendim, hazırlanan metin za
ten komisyondadır. Arkadaşlarımın bunu görmesinde 
herhangi bir sakınca yoktur ki. İsteyen arkadaş gi
dip görme şansına sahiptir. 

ONURAL ŞEREF BOZKÜRT (Çanakkale) — 
Görüşme açılmamıştır yani. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Görüşme açılmıştır efendim 
ve arkadaşlarımız da buna şahittir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce
vaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM .(Balılkesir) — Sayın Başkanım, 
hükümetten bir sorum var ve sayın komisyondan da 
bir sorum var, lütfederseniz. 

Hükümetten sorum şudur: 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanununda değişiklik yapmak ihtiyacını neden his
setmediler? Tasarı hazırlanırken İmar Kanununun 
bütün hükümleri belli olduğuna göre, bu hükümlerin 
en azından Boğaziçi Kanununa yansıyacağını dü
şünerek, neden Boğaziçi Kanunu ile ilgili bir deği
şiklik hükmüne tasarılarında yer vermediler? 

2 nci sorum sayın komisyona. Bir ithiyaçtan söz 
ettiler. Bu ihtiyaçtan 1 inci derecede sorumlu olan 
hükümettir. «46, 47, ve 48 inci maddeler bir ihtiyaç 
sonunda kondu, imarla ilgilidir» dediler. Verdikleri 
gerekçe sadece budur. Bunun dışında başka bir ge
rekçe var mıdır? Özellikle 46, 47 ve 48 inci madde
ler halinde getirilen bu hükümler «İmarla • ilgilidir' 
dendiğine göre, imarla ilgili Kıyı Kanunundaki 
mevcut hükümlerden niçin getirilmemiştir? 

Komisyon bu konuda lütfen açıklama yapsın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdemir. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Efendim müsaade ederseniz, 
hükümete yönelttiğiniz sorulan da cevaplandırmak 
durumundayım. Çünkü, hükümetten gelen tasarıda 
Boğaziçi Kanunu ile ilgili hükümler yoktu. Boğaziçi 
ile ilgili hükümler komisyon üyesi arkadaşlar tara

fından hazırlanmış ve hükümetin de bu husustaki gö
rüşlerine müracaat edilerek, müşterek bir... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru size sorul
mamıştır; istirham ederim Sayın Başkan, soru kime 
yöneltildiyse cevabı o versin. 

BAŞKAN — «Boğaziçi Kanununda değişiklik 
yapmak ihtiyacım neden hissetmediler? diyorlar efen
dim, onu hükümete sorarız. 

Sayın özdemir, siz kendinize sorulan soruya ce
vap verin efendim. 

BAŞBAKAN — TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
cevabı oradan duysan ne fark eder ki? 

ÖMER KUŞHAN <Kars) — O zaman her şeyi 
dilediğimiz gibi yapalım Sayın Başbakan, İçtüzüğe 
ne gerek var? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
«Komisyonun sözüne iştirak ediyoruz» dedik. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başbakan, siz
den daha güzel görüntüler bekliyoruz, 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ
DEMİR (İstanbul) — Efendim müsaade ederseniz 
2 nci sorunuza da cevap vermek istiyorum. 

Birinci nedenimiz ve gerekçemiz, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, Boğaziçi Kanununun da bizatihi 
bir imar kanunu olduğu ve birbiriyle ilgili hükümler 
bulunduğudur. Bu gerekçeyle, birinin içinde diğeri-
nede mutlaka yer verilmesi gerektiği düşüncesiyle 
hareket edilmiştir. 

ikincisi ise, burada getirilen hükümler zaten çer
çeve hükümlerdir. Boğaziçi Kanununun diğer bü
tün hükümlerini, İmar Kanunu Tasarısını ve 4 üncü 
maddesini dikkatle gözden geçirirseniz, aynen mu
hafaza ettik. Yani, getirilen bu hükümlerin dışında, 
diğer 'bütün hükümleri ve cezaî şartları geçerlidir 
Boğaziçi Kanununun.. Söylediğim gibi bir çerçeve 
kanunudur. Kendi içinde de tadil etseniz, burada da 
tadil etseniz, neticede bu hükümler gidip, o kanu
nun kendi içine monte edilecektir. Dolayısıyla biz 
buradan hareketle bu kanunun kapsamı içerisine al
makta herhangi bir tereddüt göstermedik ve bu bir 
tercihtir. Müsaade ederseniz bu tercihi de kullana
lım. 

Teşekkür ederim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Komisyon olarak 
mı, hükümet olarak mı? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
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DEMİR (İstanbul) — Komisyon olarak veya hükü
met olarak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Kuşhan buyurunuz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarımın soruları içinde benim sorularım 
vardı. Zaten cevaplamak da mümkün değildi, çün
kü cevap alamadım sorulara. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde 2 tane Önerge var. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümet cevap 

verecek mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim Sayın Başbakan da Sa

yın özdemir'in cevabına katılmak suretiyle yeterli 
buldu. Ben de yeterli buluyorum. Soru cevaplandı
rılmıştır efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Veren kim efen
dim? (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon başkanı cevap 
verirken Sayın Başbakan da verdiği cevaba katıldığı
nı ve aynı görüşte olduğunu ifade ettiler. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Biz cevap duymadık Sayın Başkanım, siz mi duy
dunuz? 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Başkanlık Divanı nezdinde komisyon başkanı bakan 
mıdır? Bu durum çıkıyor ortaya. Fiilî sonucu iti
bariyle budur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın Başbakan 
katıldığını söyledi ve ifade etti. Siz de dinlediniz ve 
cevap verdiniz. 

önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanunu Tasarısının 6 

ncı bölüm Başlıklı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunuyla 
ilgili hükümlerin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarıya komisyonda eklenen 
«Altıncı Bölüm» ün metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Önural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Şevket Taştan 
Sivas 

BAŞKAN — 2 önerge aynı mahiyette olduğun
dan birlikte işleme koyacağız. 

Komisyon ve hükümet katılıyor mu efendim bu 
Önergelere? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri görüşmek ister-
mi efendim? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; 6 ncı bölümün 
metinden çıkarılması konusunda, biraz önce madde 
üzerindeki görüşmede maruzatta bulunmuş ve imar 
Kanunu içerisine 18.11.1983 tarihinde yürürlüğe 
giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun monte edil
mesinin komisyonda kendi üyeleri tarafından veri
len bir önergeyle meydana geldiğini ve bunun Mec
lisin iç anayasası olan içtüzüğün 36 ncı maddesine 
taban tabana zıt olduğunu izah etmiştim. 

36 ncı maddeyi sayın komisyon başkanının itirazı 
üzerine bir kere daha okuyacağım: «Komisyonlar, 
kendilerine havale edilen kanun tasarı veya teklifleri
ni aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilir
ler; birbirleriyle ilgili gördüklerini birleştirerek gö
rüşebilirler. 

Ancak komisyonlar, 90 inci maddedeki özel du
rum dışında (ki yalnız idam cezalarına ait kanun ta
sarısı hazırlarlar) kanun teklif edemezler.» 
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Şimdi muhterem komisyon kendi ağızları arasın
da bir birlik yapıyor, bir kanun teklif ediyor ve bu
nu. da tekriri müzakere namı altında (Burada açık
ladılar) getirip bu kanunun içerisine monte ediyor. 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine taban tabana zıttır. 

Esasen bu Boğaziçi Kanunu Anayasanın 63 ün
cü maddesine göre çıkarılmış ve gerekçesi de ona 
göre kabul edilmiş bir Türk tarih kültür ve tabiat 
varlıklarını koruma kanunudur. Böyle bir kanunun de
ğiştirilmesi yüce Meclise hükümet tarafından gönde-
rilseydi Meclis Başkanımızın bu kanun tasarısını ev
vela Millî Eğitim Komisyonuna, arkasından Ada
let Komisyonuna, arkasından icap ederse şimdiki ko
misyonumuza veyahut Anayasa Komisyonuna ha
vale etmesi lazımdı. Nitekim kültür varlıkları hak
kındaki kanun, Boğaziçi Kanunu, vaktiyle bunlar 
bu komisyonlardan geçmiştir. Bir komisyondan ge
çirilmek suretiyle, gümrükten mal kaçırır gibi ka
nun çıkarmayı ne dereceye kadar doğru bulursu
nuz bilmem. Ya önergemizi kabul buyurun ya 
maddeyi geri alsınlar veyahut oylarınızla komisyona 
iade edin. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Değişiklikte mu
tabık mısınız? 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyelim Sayın Sabuniş. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Muhterem hü
kümetimiz kendisi 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda 
bazı değişiklikler düşünüyorsa, hükümet tasarısı ola
rak getirsin. Biz çalışmaya alışmışızdır. Sabaha ka
dar olsada yine çalışırız, bu kanunu çıkarırız. On
dan endişe etmesinler. Bizi çalışmaktan kimse yıldı-
ramaz. Çalışmaya da hazırız vakit de vardır. Alır
lar, getirirler, iki gün sonra çıkarırız, hiç değilse şai
beden kurtulurlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN '— Teşekkür ederiz Sayın Rıfat Baya-
zıt. 

Birleştirilen önergeleri birlikte işleme koyuyoruz. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 46 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

nun 3 üncü maddesinin «f» ve «g» fıkraları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

f) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve 
yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydı ile plan 
değişikliği yapılabilir. 

g) Boğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel bü
yüklüğü 5.000 m2'den az olmamak,' ifraz işlemleri 
yapılmamak ve T.A.K.S. azamî % 6 ve 2 katı (H 
= 6.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile «konut» in
şaatı yapılabilir. Blok adedi serbesttir. 

Orman, koru, ağaçlandırma ve yeşil alanlar "da 
yukarıdaki esasa tabidir. Yalnız bu alanların tabiî 
vasıflarının korunmalarına özen gösterilir. 

Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun îmar 
Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri 
ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlem
ler yalnızca İstanbul Büyük Şehir Belediyesince avan 
ve tatbikat projelerine göre yapılır. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
görüşmekte olduğumuz kanun tasarısına monte edil
mek suretiyle huzurumuza getirilen ve dolayısıyla 
gecenin bu geç saatlerinde pek de hoş olmayan gö
rüşmelere sebep olan, Boğaziçi'ni katleden kanun bö
lümüyle ilgili, üzülerek ve ıstırap duyarak görüşlerimi 
arz etmek istiyorum. (ANAP sıralarından «Zevkle din
leriz» sesleri) 

Zevkle dinleseniz de sayın arkadaşım, üzülerek 
dinleseniz de hakikatleri dinlemek mecburiyetinde
siniz; ama parmak sayınız hakikati belirli bir süre 
gölgeleyebilir; ama sonunda o hakikat hakikattir, 
unutmayınız bunu. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz 5 dakika 
efendim, lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — 5 dakika içeri
sinde bitireceğim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, çok yakın bir geçmişte Bo
ğaziçi'ni korumak ve Boğaziçi'nin tabiî güzelliklerini 
tahrip ettirmemek için çıkarılmış olan Boğaziçi Ka
nunu şu anda görüşmekte olduğumuz İmar Kanu
nuna eklenen bir kaç madde ile değiştirilip Boğaziçi, 
tabirini mazur görünüz, belirli sermaye ve alış gücü 
olan şeyhlere bir noktada peşkeş çekilme de ola
bilir veyahut da hissedar etmek için böyle bir ka
nun getirilmiştir. 
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İşin neresinden bakarsanız bakınız, biraz önce 
sayın Komisyon başkanı, kendisi çok rahat olması
na rağmen, savunduğu işin ne kadar tutarsız oldu
ğunun işareti olarak dili titreyerek, içi rahat etme
yerek savundu bu kanunun bu şeklini. Çünkü, bu 
memleket bizim değerli milletvekilleri. Belirli bir sü
re çarkımı döndürebileceğim diye gelir sağlamak veya 
İmkân sağlayabilmek için bugün elimizden çıkarma
ya göz yumduğumuz birçok değerlerimizi, üzülerek 
ifade edeyim ki sonradan tekrar temin etmek, tekrar 
elde etmek mümkün olmayacaktır. 

Son zamanlarda uygulanan ekonomik sistemin 
ıtopium ahlakı üzerindeki tahribatını her zaman dil
lendirmek, her zaman gözlemek, her zaman anlamak 
mümkün, yeter ki anlamak istensin. Şimdi de Bo
ğaziçi'ni tahrip edecek olan bu kanunu bu görüş
mekte olduğumuz kanuna monte etmek suretiyle par
mak sayısına güvenerek çıkarmak elbette ki mümkün 
olacaktır; ama bunun arkasından gelecek olan o 
büyük tahribat, o doğa güzelliğinin, o güzelim yurt 
parçasının başkalarına peşkeş çekilmek suretiyle yok 
edilmesine ileride verilecek cevap bulunmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce sayın başkan, 
zaten daha evvel burada bina yapmak müsait idi, 
uygun idi, kanunlar çerçevesinde mümkün idi ifa
desinde bulundular. Mademki bu mümkündü, ma
demki bugün olağanüstü bir hal yok, mademki hâlâ 
dün orada ev yapmak veya apartman yapmak du
rumunda olan kimselere muhatabız, o halde bu de
ğişiklik niye? Boğaziçi Yasasını niye çıkardık? Bu
gün bunu niye değiştiriyoruz? Açık söylemek lazım, 
mertçe söylemek lazım. Şeyhler orada Sevda Tepe
sini satın almaya başladılar ve gelir olsun, para ol
sun, geçici süre için nefes alalım diye memleketin 
en güzel köşelerinden bir tanesini elden çıkarmak 
üzere bir kanunu görüşüyoruz burada. Yarın tashihi 
mümkün olmayacak hatalar yapıyoruz ve dolayı
sıyla buna benim anladığım ölçüler içerisinde bak
tığınız takdirde mutlaka hayır demek hepimizin en 
millî görevidir. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Han
gi şeye evet diyebildinki sen? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

Sayın Kuşhan, 1 dakikanız var efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

kili, eğer sen beni izleseydin, hangi konulara evet 
dediğimi, parlamenterlik görevimi sizin anlayışınızın 
çok ötesinde hangi boyutlarda yaptığımı bilir ve bu 
soruyu bana yöneltmezdin. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ga
yet iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu efen
dim, lütfen bağlayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) Topluyorum Sayın 
Başkan. 

Sayın milletvekilleri, ne derseniz deyiniz, şu anda 
görüşmekte olduğumuz ve bu kanuna monte edil
mek suretiyle çıkarılan, Boğaziçi Yasasını tadil ede
cek yasa büyük bir hatadır, çok büyük bir yanlışlık
tır ve mutlaka tashih edilmesi iktiza eder. 

Niıtelkim getiriliş tarzı da bunu göstermektedir. 
Oldubittiye getirmek suretiyle, üzülerek ifade edi
yorum, kullanmak istemiyoruz; ama parlamenter de
mokratik sistemin güzel uygulandığında çok güzel 
ürünler verecek şu parmak çokluğuna güvenmek su
retiyle böyle şeyleri yapmamak gerekir. Demokrasi
nin selameti, memleketin menfaatları bakımından 
sizi özellikle tasarının bu bölümüne ret oyu vermeye 
davet ediyorum; millî duygularınıza yurt sevginize 
güvenerek, 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kuşhan. 
SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 

Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
IHIP GRUBU ADINA SÜLEYMAN KÖYUNOU-

G'İL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletye-
ıkilleri; görüşmdk'te olduğumuz tasarının 47 nci mad
desi, yine biraz önce görüşmeleri ve tartışmaları ya
pılan Boğaziçi Kanunuyla ilgili. Boğaziçi Kanununun 
«Amaç» 'maddesirii okuduğumuzda, yeni düzenleme
nin bu maddeyle ne kadar çeliştiğini ve yasayı ana-
amacından uzaklaştırdığını daha iyi görebiliriz. Ka
nun amaç olarak, «İstanbul Boğaziçi alanının kültü
rel ve tarihî değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu 
yararı gözeterek korumak ve geliştirmek ve bu alan
daki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılaşmayı sınır
lamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek 
ve düzenlemektir» diyor. Boğaziçi, gerek tarihî ve 
gerek doğal yapısı gereği değerlidir, millî bir varlığı-
mızdır, 2960 sayılı Yasa, bu nedenle, ülkemizin 3 
tarafının denizlerle çevrili olduğunu ve büyük tarihî 
mirasa sahip olmaimızı göz önüne aldığımızda, diğer 
yörelerdeiki gerek yasal ve gerekse uygulamalara en 
büyük örneği teşkil edecek bir yasa idi. 

47 nci maddede, «ıBoğaziçi alanında mevcut plan
da nüfus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kay
dıyla plan değişikliği yapılabilir» denmektedir, (g) 
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şıkkında ise, Boğaziçi ön görünüm bölgesinde par
sel büyüklüğü 5 bin metrekareden az olmamak, ifraz 
işlemleri yapılmamak şartını getirmektedir. Yani Bo
ğaziçi Kanununun değiştirilen 3 üncü maddesinde, 
«'Boğaziçi kıyı ve salhîil şeridinde ve öngörünüm böl
gesinde konut yapılamaz» diyor, şimdi konut yapı
mına izin veriyoruz; ayrıca, «tevhit ve ifraz işlem
leri yapılmasına izin verilmez» deniyor, biz burada tev
hit işlemine izin veriyoruz. 

Değerli milıle'tvekilıeri, bu tevhit işlemlerine izin 
verip, Boğaziçi'nin tarihinde ve oluşumunda meyda
na gelen ars'a büyüklükleri, ki onun doğal dokusunu 
oluşjturan unsurlardan bir tanelidir, burayı minimum 
5 bin metrekarelik arsalar haline getirmekle ve bunun 
'getireceği yoğunluk artırıcı unsurlarla, buradaki djo-
'kuyu bozacağımız gi'bi, ayrıca d'a «Orman, koru ve 
ağaçlandırma ve yeşil alanlar da yukarıdaki esasa ta
bidir» dendiğine göre maddede, Boğaziçi Yasasının 
4 üncü maddesindeki, orman alanlarının korunması 
gereğini de çiğnemiş olacağız. Bu nedenle, Boğaziçi'nde 
bulunan orman ve koruma alanları da, yarın burayı 
alacak olan büyük ekonomik güce sahip dışarıdan 
gelecek olan değerli misafirlerimize satılacak. Bunu 
talbiî anlamak biraz zor oluyor, ben anlayamıyorum. 
Hükümet bir taraftan arsaları satmaya çalışıyor, bir 
taraftan da Sayın Kültür ve Turizm Bakanı kıyı
daki değerli eğitim kuruluşlarını ve tarihî yapıları ki
raya veriyor. Tenzih ederim, özür dilerim; ama hü
kümet adeta emlak simsarı gi'bi telaşla bunları kiraya 
verme ve satma havasında. Bu. amacı ve buradaki te
laşı anlamak, inanınız mümkün değildir. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Şeyhler 
AivrupaMa silah fabrikalarına ortak... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

Devam ediniz. 

.SÜLEYMAN KOYUNOUGİL (Devamla) — Bo
ğaziçi'ni de, (Diğer maddelerde de belirtmeye çalı
şacağım) meydana gelecek olan yapı yoğunluğu, ya
rın, bugün düzeltemediğimiz Halic'in durumuna ge
tirecektir. Bir İzmit'i, bir İzmir körfezini, bir Moda 
koyunu düşü'ndüğümüz takdirde, buradaki kirlilikler, 
oradaki balıklara, kadar tesir edecektir, değil insanla
rımıza ve Boğaziçi'ne, 'belki de sayın hükümet bir 
müddet sonra paralı yollar gibi, girişi de paralı hale 
getirecektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Os
manlı İmparatorluğunda da İstanbul'a para ile giri
lirdi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
günlere dönme özlemi mi var yoksa? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

HALİL ORHAN ERGÜDBR (İstanbul) — Os
manlı hükümetleri zamanında da İstanbul'a para ile 
girilirdi. 

lONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Os
manlı İmparatorluğunda değil, Türkiye Cum'huriye-
tindeyiz şu anda. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Devamla) — Mad
denin (f) şıkkında, «JBoğaziçi alanında yapı- yoğun
luğu göz önüne alınmak kaydıyla plan değişikliği ya
pılabilir» diyor. Boğaziçi Yasasının en önemli özelliği, 
mevcut planı, ve dokuyu koruma özelliğidir. Niçin sa
yın hükümet Boğaziçi Yasası için komple, cesurca, 
«Ben bu yasaya karşıyım» demez de, böyle dolam
baçlı yollardan bu yasayı işlemez hale getirir? Eğer 
gerçekten liberalerse, kendi görüşlerinin doğruluğu
na inanıyorlarsa, o zaman bu yasayı komple reddet
selerdi. Niçin bu yasayı komple reddetmiyorlar da, 
küçük değişikliklerle sanki öldürmemiş gibi sürünür 
halde bırakıyorlar?. Bunu anlamak mümkün değildir. 
(ANAP sıralarından «10 dakikan doldu» sesleri.) 

Peki değerli arkadaşlar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu-

gil. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ-
LU (Kahramanmaraş) — \3ayin Başkan, Yüce Mec
lisin değerli milletvekilleri; çok sayın komisyon baş
kanının açıklamalarından sonra söz alma ihtiyacını 
duydum. Şjmdi sizlere değiştirilen fıkralarla getirilen 
hükümleri okuyacağum ve ne getiriyor, ne götürüyor; 
şu ana kadar size yapılan açıklamalara karşı ifade 
etmeye çalışacağım. 

47 nci maddedü Boğaziçi Kanununun 3 üncü mad^ 
desinin (f) fıkrası değiştiriliyor, (f) fıkrasını okuyo
rum : «Boğaziçi Alanında mevcut planda nüfus ve ya
pı yoğunluğunu artırıcı nitelikte plan değişiklikleri 
yapılamaz.» 

Bu şu demektir : Nüfus ve yapı yoğunluğunu ar
tırmayı plan değişikliği yapılabilir. Mefhumu muha
lifinden bu anlaşılır. «Nüfus ve yapı yoğunluğunu ar
tırıcı nitelikte plan değişikliği yapılamaz» demek, 
«Nüfus ve yapı yoğunluğunu artırmayan plan deği-
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sikliği yapılabilir» demektir. Şimdi ne getirilmiş de
ğişiktik diye?. «'Boğaziçi alanında mevcut planda nü
fus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak 'kaydı ile 
plan değişikliği yapılabilir.» Bir değişiklik yapılmı
yor ki. Eğer maksat nüfus ve yapı yoğunluğunu mu
hafaza etmekse 'bu «Göz önüne alınmak» tabirine 
hiç lüzum yoktu. Zaten mevcut kanun buna İmkân 
veriyor. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Mef
humu muhalif olur mu?. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Boğaz
içi Alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu
nu artırıcı nitelikte plan değişiklikleri yapılamaz» 
yani nüfus ve yapı yoğunluğunu artırmayan plan de
ğişikliği yapılır. Burada, «Nüfus ve yapı yoğunluğu 
göz önüne alınmak kaydı ile demek, «Buna uymak 
•kaydı ile plan değişikliği yapılabilir» demektir; İster 
kabul edin ister etmeyin. 

(g) fıkrası nereden nereye geliyor?. Sayın komis
yon başkanı burada açıklama yaparken, «Biz Boğaz
içi kıyı ve sahil şeridinde konut yapılmasına yine im
kân vermiyoruz» dedi. Bakınız imkân veriyor mu 
vermiyor mu?. Değiştirilmek istenen (g) fıkrası, «Bo
ğaziçi kıyı ve sahil şeridinde Ve öngörünüm bölgesin
de konut yapılamaz» halindeyken şu hale gelmiş : 
Boğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel 'büyüklüğü 
5 000 metrekareden az olmamak» diye başlamış ve 
«kıyı ve sahil şeridinde konut yapılmaz» lafı çıkarıl
mış kaldırılmış 'bu hüküm. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMtR (istanbul) — Kaldırılmış; ama geçici 4 ün
cü maddede var. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Evet, 
ama «Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinde konut yapıla
maz» hükmü de kaldırılmış ve bu surette 'bu mad
dede ne için yapıldığı anlaşılmayan ve hangi sonucu 
vereceği belli olmayan 'bir kargaşa var. Lütfediniz 
bu kadar alelacele, redaksiyonu komisyondan bile 
geçirilmeden getirilen bu maddeleri tekrar komisyo
na alınız. Hele şuradaki birtakım iptidaî lafları kıi 
«yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde» 
deniyor, ne ruhsatı, iskân alma ne demek?. Yani, in
şaat ruhsatı ve iskân kullanma izni demek istiyorsunuz. 
Böyle basit «Avan ve tatbikat projeleri» gibi laflan 
da düzeltiniz ve kanuna uyan ifadeler şekline soku
nuz. Bir daha gözden geçiriniz öyle getiriniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN'— Teşekkür ederiz Sayın Söylemezoğ-

lu. 

Madde ile ilgili önerge var, okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan imar Kanununun 47 nci mad
desinin (g) bendinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde ifade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Tanrıyar Recep Ercüment Konükman 
İstanbul İstanbul. 

Alâeddin Kısakürek Necat Tunçsiper 
Kahramanmaraş Balıkesir 

Kâmil Tuğrul Ooşkunoğlu 
Ankara 

iMadde 47. — g) Boğaziçi öngörünüm bölge
sinde parsel büyüklüğü 5 000 m2'den az olmamak, 
ifraz işlemleri yapılmamak ve T. A. K. S. Taban 
Alanı Kat Sayısı, azamî yüzde 6 ve 2 katı (H = 6.50 
m irtifaı) geçmemek şartı ile «konut» inşaatı yapıla
bilir. Blok adedi serbesttir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi, (g) bendinde yapılan değişiklikle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 

47 nci Madde kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum : 
«MADDE 48. — 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

nun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

'Madde 10. — «Gerigörünüm» ve «Etkilenme» 
bölgelerinde T.A.K.S. azamî % 20 ve 5 katı (H = 
15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile inşaat yapılabilir. 
«Etkilenme» bölgesinde, T.A.K.S. % 20 olmakla be
raber boğazdan bakıldığında silueti bozmuyorsa fark
lı bir irtifa getirmek mümkündür. Daha önce bele
diyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan alan
lar bu hesaba dahil edilir, l.l.'1982'den sonra alınmış 
«Yüksek kurul» kararları ile 22.7.1983 onay tarihli 
planda kazanılmış haklar saklıdır. 

Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun İmar 
Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri 
ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlem-
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ler yalnızca illgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan 
ve tatbikat projelerine göre verilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde «Boğaziçi Alanı» için 
yapılan planların revize edilmesi «geriıgörünüm» ve 
«etkilenme» bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre 
«sahil şeridi» ve «löng'örünüm» bölgelerinde İstanbul 
Büyük Seh''r Belediyesince hazırlanarak Belediye 
Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından 
sonra «Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu» 
onayı ile yürürlüğe girer. 

illgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ku
ruluşları, Büyük Şehir Belediye Başkanlığında bir ay 
süre ile ilan edilen «Sahil Şeridi» ve «öngörünüm» 
bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, iti
razlar yürürlüğü durdurmaz. Belediye Başkanlığı planı 
itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek Bele
diye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu bir 
ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük Şe
hir Belediye Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleşir.' 

Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır. 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli, 

ve gelirleri de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan
lığına aktarılır. 

'BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Soru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 48 inci maddeyle ilgili önergeyi oku
tuyorum... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Soru sorma hakkımız devam ediyor mu Sayın Baş
kan? 

'BAŞKAN — Efendim, şimdi önerge okumaya 
ıgeçtik. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sorum var dedim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Geçmeden evvel söylediler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu'ndan başka so
ru soracak var mı efendim?' Yok. 

»Buyurun Söylemezoğlu, sorun sorunuzu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, 46 ncı maddede «2960 sayılı Bo
ğaziçi Kanununun 6 ncı maddesine göre kurulan or
ganlar kaldırılmıştır» hükmü getirildi ve bu suretle 

de hu 6 ncı maddede yer alan Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulu kaldırıldı. Birdenbire 48 inci 
maddede yeniden ihya ve ihdas edildi.- Nasıl oluyor 
bu; bu nasıl mümkün olacaktır? 46 ncı madde geç
tiğine, kabul edildiğine ve bu suretle Boğaziçi Ka
nununun 6 ncı maddesindeki organlar da kaldırıldı
ğına göre, tekrar 48 inci maddede Boğaziçi İmar 
Yüksek: Koordinasyon Kurulunun onayına nasıl bağ
lanacak, bu nasıl yürüyecek; bunun cevaplandırılma
sını saygıyla arz -ediyorum. 

'BAŞKAN .— Teşekkür ederim efendim. 
©uyurunuz. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI IBRAHİİ'M ÖZ-
DBMflR (İstanbul) — Sayın Başkan, burada kaldı
rıldığından bahsedilen İmar Yüksek Koordinasyon 
Kurulu, 2960 sayılı Kanunda belirtilen ve görevleri 
tadat edilen bir kuruldur. Biz burada, görevleri ve 
banigi üyelerden oluşacağı belirtilen bu kurulu kaldır
mış olduk. Ama yine Boğaziçi İmar Yüksek Koor
dinasyon Kurulu- adı altında Boğaziçi nazım planı 
çerçevesinde yapılacak bir değişiklik için son nokta
da Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunu 
sırf bu maksatla devreye sokmuş olduk. 

Açıklar, teşekkür ederim. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, yani Sayın Komisyon Başkanı. 

BAŞKAN — Efendim, cevabı verdi Sayın Söyle-
mezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Efendim, cevap böyle olmaz. 

'BAŞKAN — İstediğiniz gibi cevap vermez, di
lediği gibi cevap verir efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Kaldırdığım bir kurumu bu maddede böyle istedim, 
kurdum diyebilir mi? 

BAŞKAN — Tamamlandı Sayın Söylemezoğlu, 
lütfen ©fendim. . 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Bu nasıl oluyor efendim? 

•BAŞKAN — Lütfen efendim, cevabı geldi. 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞ^TIR'MA VE TU- . 
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DE'MIR (İstanbul) — Devamında gelecek efendim, 
gelecek. 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İmar Kanununun 48. inci mad
desinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 
R ecep Ercüment Konuşman Alâeddln Kısakürek 

tfstaribul Kahramanmaraş 
Necat Tunçsiper Ömer Ferruh llter 

Balıkesir İstanbul 
İsmet Oktay 

Eskişehir 
'MADDE 48. — 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 

10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 10. — «Gerigörünüm» bölgesinde Taban 

Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azamî % 15 ve 4 katı 
CH = 12.50 m. irtifaı), «Etkilenme» bölgesinde ise 
yine Taban Alanı Kat Sayısı (T.AJK.S.) % 15 ve 5 
katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile ko
nut yapıla'bilir. Daha önce belediyeye bilahedel terk 
edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil 
edilir. Hesa'bat brüt alan üzerinden yapılır. 1.1.1982' 
den sonra alınmış «Yüksek Anıtlar Kurulunun» ka
rarları ile 22.7.T983 onay tarihli planda kazanılmış, 
haklar saklıdır. 

Ancak, .kat alanı ve irtifa ne olursa olsun İmar 
Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri 
ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlem
ler yalnızca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan 
ve tatJbikat projelerine göre verilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde «Boğaziçi Alanı» için 
yapılan planların revize edilmesi «geriigörünüm» ve 
«etkilenme» bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre, 
«sahil şeridi» ve «öngörünüm» bölgelerinde İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesince hazırlanarak Belediye 
Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından 
sonra «Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu» 
onayı ile yürürlüğe girer. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek ku
ruluşları, Büyük Şehir Belediye Başkanlığında bir 
ay süre ile ilan edilen «Sahil Şeridi» ve «öngförünüm» 
'bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, iti
razlar yürürlüğü durdurmaz. Belediye Başkanlığı pla
nı itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek Be
lediye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu bir 
ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük Şe
hir Belediye Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinlesin 

'Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır. 
İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu : Başbakan 

veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya bir 
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devlet bakanı başkanlığında Millî Savunma, Bayın
dırlık ve İskân, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Ta
rım Orman ve Röyişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığından oluşur. Kurulun sekreterya görevini 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yürütür. 

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli 
ve gelirleri de İstanbul Büyük Şehir Belediye Baş
kanlığına aktarılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

'BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEIMİR (İstanbul) — Katılıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDU TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi, kabul edilen önerge şekliyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 48 inci madde önergede belirtilen şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme 

Yapılan amacında kullanılması 
GEÇM MADDE 1. — Herhangi bir sahada bu

lunan ve 2981 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra 
yapılan yapılar bölgesinin teşekkül şartlarına, imar 
planı' esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
maksatlar için kullanılamaz. Bu gibi yapılar Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde inşa et-
tirenlerce eski şekline getirilir. Aykırılık bu süre so
nunda düzel tilmezse Belediye veya valilikçe yapılır 
veya yaptırılır ve masrafı ,% 20 fazlası ile yapı sahi
binden tahsil edilir. 

BAŞKAN —• Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Geçici madde 1 ka'bul 
edilmiştir. 

Geçici matide 2'yi okutuyorum : 
Başka amaçla kullanılan otopark yerleri 
GEOİÖİ MAIDDE 2. — Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce yapı kullanma izni alınıp, ruhsat 
ve eklerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edil
miş ve 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen oto
park yerlerinden otopark yönetmeliğine göre otopark 
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tahsisi gerekenleri hakkında 37 nci maddenin son 
fıkrasına göre işlem yapılır. 

BAŞKAN'— Geçici madde 2 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Ka
'bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 2 
ka'bul e'dilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
lönce verilen ruhsat ve izinler 
GEÇİÖt MADDE 3. — Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce imar plan ve mevzuatına uygun 
olarak verilen ru'hsat ve izinler geçerlidir. 

, 'BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen var rnı? Yok. 

Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 3 ka'bul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 4'ü okutuyorum : 
IMüş'terek giriş 
GEÇİCİ MADDE 4. — Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce tapuda müşterek giriş olarak tescil 
edilip fiilen kamu tarafından yol olarak kullanılan 
tapu kaydı yol olarak terkin edilmeyen gayrimenkül-
lerin imar planında kamu hizmet ve tesislerine ayrı
lanları 'belediye ve mücavir alan sınırları içinde be
lediye encümeni, dışında ise il idare kurulu kararı 
ile muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis 
amacına uygun olarak tapuda terkin edilir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici Madde 5*i okutuyorum : 
örfü belde, paftos 
GEÇİCİ MADİDE 5. — Belediye hudutları ve 

mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik 
ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen müntafi ve 
münhedim olarak varlıklarını kaybedip, kaybetmedik
lerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tas
fiye olunurlar. 

Tasfiyeye ta'b'i tutulan taşınmaz mallardaki ze
min hakları bedele çevrilmiştir. 

Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın 
zemine ait sön emlak vengi değerinin 1/5 'idir. Bu 
şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idare
since ıgedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı 
sahibi adına emaneten millî bir bankaya yatırılır. 
Müracaat edilmediği takdirde zemin saMbi lehine ka
nuni ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peşin, bakiyesi en 
.geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödenir ve bu 
'bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Pe
şin miktar ve taksitler 40 000 TL. dan az olamaz. 
Bu işlemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve 
tashihler resen yapılır. 

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin 
edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel 
hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz iste
yen? Yok. 

SALİM EREL (Konya) — Soru sormak istiyo
rum. 

'BAŞKAN — Buyurunuz. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bura
da «müntafi» ve «münhedim» diye 2 tane kelime 
vardır. 'Bunlar Anayasa sözcüğümüzde •bulunmamak
tadır, bunların karşılıklarının verilerek değiştirilmesi 
uylgun mu? 

NECAT TUNÇSİ'PER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, aynı konuda bir soru getireceğim müsaade eder
seniz. 

Şimdi geçici 6 ncı maddede, «müntafi» ve «mün
hedim» kelimeleri var. Müntafi, yok olma; münhe
dim, yıkılmış manasına geliyor. Şimdi bunlar huku
kî terimlerdir, hukuk literatürüride ve Yargıtay ka
rarlarında yer almış kelimelerdi; fakat 1985 senesin-
deyiz, yüce Mecliste bu kelimelerin köklerini ve bu 
geniş şekl'ini bilen arkadaşlarımızın pek olduğunu 
zannetmiyorum, 

'Mümkün mü acaba, bir redaksiyon olarak, dü
zeltme olarak, «müntafi ve münhedim» kelimeleri 
müşterek olarak katsın parantez içerisinde, yanına 
«yok olmuş ve yıkılmış olarak» diye devam edelim? 

BAŞKAN — Komisyon ve sayın hükümet, ne 
dersiniz bu soruya? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR '(istanbul) — Uygundur. 

ETNERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUtDİ TÜREL (Antalya) — Uygundur. 

^BAŞKAN — O halde komisyon düzeltsin bunu 
efendim. 

•SAUİM EREL (Konya) — Bu, «Uygun» hangi
mizin sorusuna cevap? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜD1 TÜREL (Antalya) — Efendim 2 soru da aynı 
mealde olması itibariyle 2 arkadaşımıza birden «Uy
gundur» dedik. 
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'Şimdi efendim müsaade ederseniz şöyle de ekle
yebiliriz : «Tamamen yıkılıp yok olarak»; «müntafi 
ve münhedim»i parantez içine almak suretiyle, «ta
mamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) 
varlıklarını kaybedip,» diye devam edebiliriz tcüm
leye. Tam karşılamıyor tabiî efendim bu kelimeler, 
ama parantez içerisinde artık işte bulabildiğimiz, pa
rantez içerisinde bunu belirtebiliriz. 

BA'ŞjKAN •— Efendim sayın bakanın işaret ettiği 
şekilde maddeyi düzeltip, Sayın Divan üyesi arka
daşımıza okutturuyorum : 

«Tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve mün
hedim) varlıklarını kaybedip,» 

'BAŞKAN — Geçici madde 5'i düzeltilen şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — 298'1 sayılı Kanuna göre 

düzenlenmiş ve tastık edilmiş olan ıslah imar plan
larının uygulanmasında, inşaat ruhsatı verilmesine 
ilişkin şart ve şekilleri tespite, belediye ve mücavir 
alanlar içinde belediyeler, dışında valilikler yetkili
dir. 

'Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAVAZ.IT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; bu geçici 7 nci 
madde de, yine muhterem hükümet tarafından ka
nun tasarısıyla komisyona sevk edilmiş değildir; ko
misyonda kendiliğiriden bir önerge ile tedvin edil
miştir. (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim. Bu bir af niteliğindedir, af kanunu
dur. 

İfSMAİL SARUHAN [(Ankara) — Başka mese
leyi söyleyin söyleyecekseniz. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bu bir af ka
nunudur. Biz bir taraftan malî aflar getiriyoruz, ka
çakçılık affı getiriyoruz, döviz affı getiriyoruz, ka
çak binalar affı getiriyoruz; öbür taraftan kader kur
banı dediğimiz insanlar için af getirmiyoruz. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «'Geliyor, geliyor» sesleri) Gel
sin, o da gelsin, o ayrı mesele. 

Fakat, benim arz edeceğim şudur : Hepsi bir ara
da gelirse memleket için daha hayırlı olur. Bunların 
hepsi bir arada .gelirse, bir af kanunu içinde müta
laa edilirse, memleket için daha hayırlı olur; acele 
etmeyelim. Hükümet bu kanunu getirirken af düşün
memiş, komisyon nasıl düşünür, ben bunu anlaya
madım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET DEL'İOEOĞLU (Adıyaman) — Siz 
niye düşünmediniz Sayın Rıfat Bayazıt, bakanlık 
yaptınız, riiye düşünmediniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim, lütfen. 

(Devam ediniz Sayın Bayazıt, buyurunuz. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bunu ne şekil

de önermişlerdir, bunu da bir türlü anlamak imkânı 
yoktur. Kanun yapmak bir sanattır, kanun yapmak 
bir teknik işidir. Nasıl ki bir hukukçu kalkıp da bir 
bina yapamazsa, bir fabrika kuramazsa, bir teknik 
adam da kolay kolay kanun yapamaz. Burada bir 
«mutlaka» kelimesini görüyorum; ben şimdiye kadar 
kanunların maddelerinin içinde «mutlaka» kelimesini 
görmedim. Hayret ediyorum buna. 

Konuyu takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt. 
Sayın Salim Erel, sorunuzu sorunuz efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, ge

çici madde 7'de şöyle bir ibare var : «İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarında 298'1 sayılı tmar Affı Ka
nununa göre başvurulan yapılar.» 

(Sayın Başkan, buradaki «Başvurulan yapılar» ne 
demektir? 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz iste
yen? Yok. 

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler..: Geçici madde 6 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — İstanbul ve Çanakkale 

Boğazlarında 2981 sayılı tmar Affı Kanununa göre 
başvurulan yapılar, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin 
İstanbul, ve Çanakkale 'Boğazları ile i İlgili kısmı 28'63 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
ile 2981 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fık
rasına göre ve bitmiş olmaları koşulu ile ve 5 misli 
bina inşaat harcı alınarak af kapsamına dahil edilir. 
Aynı Kanunun ilgili ekli cetveline göre harç ayrıca 
tahsil edilir. Afla ilgili Boğaziçi alanındaki tespit ve 
değerlendirme işlemleri mutlaka ilgili belediyelerce 
yapılır ve en geç 6 ay içinde tamamlanarak sonuç
landırılır. 

'BAŞKAN — Geçici Madde 7 üzerinde Sayın Rı
fat <Bayazit'ın söz isteği var, buyurunuz efendim. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
'SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, yine 

burada bir cümle düşüklüğü var, onu arz edeceğim. 
BAŞKAN — Soru soracaksınız, peki efendim. 
Başka soru soracak olan var mı? Yok. 
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BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEM'İR (İstanbul) — Başvurulacak olan ve af kap
samı içine girecek yapılar kastediliyor. 

SALIM EREL (Konya) — «Başvurulan yapılar» 
olur mu? 

(BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM K O M I S Y O N U B A Ş K A M I B R A H I M ÖZ-
DBMİR ı(1rstaribul) — Nasıl? 

'SALIM EREL ı(Konya) — «Başvurular yapılar» 
diye olmaz, ne ise ona göre yazmak lazımdır, yapıya 
başvurulur mu? 

BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEİMİ'R (Istaribul) — Ama hangi yapıların başvu- i 
racağı da hem kanunda, hem burada belli.» Başvu
rulacak» da olabilir ama getirilmek istenen hüküm 
odur, af kapsamına giren ve bu af kapsamına göre 
müracaat etmesi gereken yapılar kastedilmektedir. 

'SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, bu 
kanunun içeriğinden bir şey anlayamadık biz, inşal
lah Araplar anlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İmar Kanununun geçici 7 nci 

maddesine yeni bir fıkranın aşağıda yazılı olduğu 
şekilde eklenmesini arz ve teklif ederiz, 
Recep Ercüment Konükman Alâeddin Kısakürek 

'istanbul Kahramanmaraş 
Necat Tunçsiper1 ismet Oktay 

'Balıkesir Eskişehir 
Ömer Ferruh 11tef 

İstanbul , 

«Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı 
gabari içinde kalmak şartı ile tam kata iblağ edilir. 
Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil 
edilmemiş olan çatı katı malikleri emlâk vergisi için 

\ 'beyan edilen daire bedelinin daire metre karesine 
'bölünerek bulunan bir metrekare değerinin kazanılan 
alan ile çarpımı sonucu bulunan değeri hisse nispet
lerine göre diğer kat maliklerine öder. Kendileri bu
lunmadıkları takdirde bu bedel isimlerine millî bir 
bankaya yatırılır. 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
SUDt TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeye bir fıkra ek
lenmesine dair okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
ka'bul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi, ka'bul edilen önerge ile bir
likte değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ile değiştirilen 
geçici 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmeliklerin çıkarılma süresi 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun uygulama

sını gösteren yönetmelikler Kanunun yayımından 
itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılır. 

'BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Geçici madde 8 kabul 
edilmiştir. 

Madde 49'u okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 49. — Bu Kanunun 43, 46, 47 ve 48 

inci maddeleri ile geçici 7 nci maddesi yayımı tari
hinde; düğer maddeleri yayımını takiben 6 ay sonra 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

ÜLKÜ SÖYL'EMEZOĞLU (Kahramanmara) — 
Sayın Başkan, sorum var. 

'BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÜLKÜ SÖYL'EMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın komisyon başkanı, buradaki 43, 46, 47 48 ve 
geçici 7 nci maddelerin redaksiyonunu düşünüyor 
musunuz, yoksa bu madde numaralan doğru mu
dur? Eğer doğru diyorsanız, 43 üncü madde, yürür
lükten kaldırılan hükümlerdir. Onun yerine 44'ü ve 
geçici 8'i derhal yürürlüğe girecekler içine koymak 
gerekir ki, yönetmelikler çıkarılsın. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZ-
DE'MtR (İstan'bul) — Düzeltiyoruz efendim, önerge 
var o hususta. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KÖMirSYONU BAŞKAM İBRAHİM ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Açıkladım, arkadaş tatmin ol
dular efendim. 

'BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, oku
tuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 291 sıra sayılı İmar Kanunu 

Tasarısının 49 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

'Fuat Öztekin Pertev Aşçıoğlu 
(Bolu Zonguldak 

Arif Şevket Bilgin Halil Orhan Ergüder 
Rize îstaınbul 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yürürlük 
MADDE 49. — Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 

ve 48 inci maddeleriyle geçici 7 nci maddesi yayımı 
tarihinde; diğer maddeleri yayımını takiben 6 ay son
ra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TÜ
REM KOMİSYONU BAŞKAM İBRAHİM ÖZ-
DEMİR '(tstan'bul) — Katılıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Nedir, ama ne
dir Sayın Başkan, nedir bu b, c, d, e? 

BAŞKAN — önerge okundu Sayın Tutum, lüt
fen efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önerge okundu 
diyorsunuz, müneccim miyiz biz, b, c, d ve e diyor; 
ne olduğu söylensin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerlge üzerine soru so
rulmaz. Madde üzerinde arkadaşlar müzakere yaptı 
ve soruyu sordular. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz başkan ola
rak tavzih buyurtun, sizin vazifeniz o. 

'BAŞKAN — Efendim, 43 üncü madde ile ilgili 
bir önerge maddeyi değiştirmişi. Bu 49 uncu madde 
de ona paralel hale getirilmek için, şimdi okunan 
önerge' yerine kaim olmuştur. Değişiklik o sebepledir. 

Sayın Tutum, ikna oldunuz mu efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tamam efendim. 
IBAŞKAN — Önergeye komfeyon ve hükümet ka

tılıyorlar. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorunı : 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Önerge kabul 
editoiştir. 

49 uncu maddeyi kalbul edilen önerge döğrultu-
isunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler.,. 49 uncu madtie kalbul edilmiştir. 

j50 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürülmd 
MADDE 50. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka/bul edenler..i 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Sayın Başkanım, b'ir iki küçük dü
zeltme var, müsaade ederseniz onları yapaMlir miyim? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince 
düzeltme yapabilirsiniz; buyurun efendim. 

'BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (istanbul) — 23 üncü maddenin Sayfa : 27'tie 
bulunan kısmının i'kÜnci fıkracının son cümlesindeki 
«Anatesis» kelimesi bitişik yazılmış, yanlış bir anla
maya sebep verebilir. «Ana tesis» olarak ayrı ayrı ya
zılması gerekir. 

IBAŞKAN — O husus zıaten düzeltilmiş, işaretlen-; 
m'iş. Elimizdeki metinlerde öyle. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (istanbul) — Madde : 27, Sayfa : 31 ikinci 
paragrafı «Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nü
fusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yer
leşik alanları civarında» olarak yazılmış, o kısmın, 
«yerleşik alanları ve civarıöda» olması lazım. Araya 
«ve» kdimesinin girmesi gerekir, unutulmuş. 

IBAŞKAN — 27 nci maddedeki «ve» kelimesinin 
ilavesini oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

IBAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanibul) — MaJdde : 34 Sayfa : 34'te bir dü
zeltime. 

•«Madde 34. — İnşaat ve tamiratın devamı ve 
'bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun 
ve ya'ya kaldırımlarının, belediye Veya valiliklere ve 
komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralarda
ki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması 
ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş 
ye gelişlerinin zorlaştırıltaaması.» tarzında yazılmış. 
Buradaki «zorlaştırılrnama'sı» kelimesinden sonra nok
ta konulmuş, nok'ta yerine virgül olmalı ve «Yapı» ke
limesindeki «Y» harfinin de küçük harfle başlaması 
gerekir. 
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BAŞKAN — 34 üncü sayfada yer alan yeni 34 
üncü maddenin dördüncü satırındaki «zorlaştırılma-
ması» kelimesinden sonra gelen noktanın Virgül ol
ması ve «Yapı» kelimesinin de «Y» harfinin küçük 
olmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler.., Kabul edilîm'iştir. 

(BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
M1R (İis'tan'bul) — Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Tasarının müzakereleri tamamlan
mıştır. Oyunun rengini bdirtmek üzere Sayın Cahi't 
Tutum'a aleyhte konuşmak üzere söz veriyorum. Bu
yurun efendim. 

CAMİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; gecenin geç saatlerine kadar bir 
yasayı, daha mükemmel hale getirmek içlin çaba har
cadık. İtiraf edelim M, temelden sakat olan bir ya
sanın ne kadar çalba harcanırsa harcansın, maalesef, 
değil mükemmel hale gelmek, belki yapılan müdaha
lelerle daha da geriye gedibelicek olduğunun en gü
zel örneğini bugün, bu geç saatte göstermiş oluyoruz. 

Hemen şunu belirtmek isterim ki, dünyada hemen 
her ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde en güç 
uygulanan, en çok suiistimale maruz bulunan kanun
ların başında imar kanunları gelir. Büyük Ataitürk'e 
alifedilen ve Atatürk ile Jansen arasında geçtiği söy
lenen konuşmayı hatırlarsanız; «Hükümetinizin bu Ka
nunu uygulama gücü varımı dır?» sorusuna; «Elbette 
mümkündür, vardır» diye cevap veren büyük Ata
türk'e, Jansen «inşallah ben yanılırım» demiş ve 30 se
ne sonra Ankara'ya geldiğinde de, Ankara'nın ne hale 
geldiğini gördükten sonra, sözlerinin ne kadar doğru 
olduğu ortaya çıkmış. 

Şimdi, bir imar kanunu yaptık, öylesine çerden 
çöpteriki, üfleseniz tozu "kalmayacalk ve 3 ay sonra 
huzurumuza geleceksiniz, bunu biliyoruz ve üstelik 
son derece yasama prosedürüne uygun olmayan, zor
lama yöntemlerle, montajlarla, görülmemiş nitelikte 
bir kanun çıkarıyoruz, inşallah hayırlı olur, ama ümi
dimiz yoktur; Boğaziçi'ne de geçmiş olsun diyoruz. 

Oyumuzun rengi kırmızıdır, ret olacaktır. Hepi
nize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum, 
Tasarının lehinde Sayın Ergüder, buyurunuz efen

dim. 
HAİJÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; sayın iktidarın şim
diye kadar getirdiği reform kanunlarından bir tane-
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sini de İmar Kanunu olarak görüyoruz. Şimdiye ka
dar merkezî sistemle Jdare edilen, Hakkâri'nin bir 
hükümet konağı önündeki 3 metrelik bir kaldırımı
nın plan tashihi Ankara'ya gelirken, Nişaritası'ndaki 
'bir balkon ihtilafı üç beş avukatın kavgası sonucu 
gene AnkaraVa gelirken ve aylarca, senelerce bekler
ken; adına demokrasi dediğimiz bir sistemle hayatı
mızı teslim ettiğimiz belediye başkanlarına bu Kanun
la madalya vermiş oluyoruz ve onları önere etmiş olu
yoruz. 

Doğumdan, ölüme kadar bizi idare eden belediye 
başkanları, yalnız bir şeyi, yani plan tadillerini ya-
pamıyorlardı ve Ankara'nın kapılarında senelerce İn
liyorlardı. Eğer bu memlekette demokrasiyi tesis et
mek istiyorsak, kentin en büyük reisicumhuru olan, 
en büyük başbakanı olan belediye başkanlarına da ve 
belediye meclislerine de imar yasalarını yapma hak
kını vermemiz gerekirdi. Binaenaleyh, bu Kanunla, en 
büyük epsrisi itibariyle merkezî tutucu sistemden, ade
mi merkeziyet sistemine gittiği için muhalefet tara
fından, iktidarın böl böl alkışlanması lazım. 

iŞunu da söylemek isterim ki, 18 saatten beri çalı
şan iktidar ve muhalefeti saygı ile selam'larım; ancak, 
muayyen isimlerle Büyük Millet Meclisi kürsüsünün 
«Sevda» veya «Sevda olmayan tepesi» gilbi tamamen uy
durma, alakası bulunmayan muayyen bir gazatenin 
neşriyatı üzerine yapılan sözleri şu mukaddes kürsü
ye getirmenin manasını anlayamıyoruz. Burada mef
humlar ve prensipler konuşulur. Mutlak surette, bu 
Kanun bir gün bir belediye başkanı tarafından suiis
timal edildbilir; ama kanunun esası, demokratik bir 
sistemde kentin belediye başkanına bu yetkiyi vermek
tir, bununla Meclis çök büyük bir karara varmıştır, 

Hepinizi saygıyla selamlar, oyumun müspet ola
cağını söylerim efendim. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açrk oy
lamanın oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edümiş'cir. 

Yanında yazılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını soyadını, seçim çev
resini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabiirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 
Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (11683) (S. Sayısı : 294) (1) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugün alınan 
karar gereğince, 'gündeme alınması kararlaştırılan 294 
sıra sayılı 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 
Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştiriüimesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine başlir 
yoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Okunmasını kalbul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Kadri Alfcay; buyurunuz öf en
dim. (Alkışlar) 

Sayın Altay, süreniz 20 dakika efendim. 
MDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An

talya) — Sayın Başkan, değerli mille'üvekm' arkadaş
larım; 3 Mayıs gününün safoalhındayız günaydın de
rim hepinize.; Efendim, huzurunuza gelen kanun ta
sarısı üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adiraa son sözü başa almak suretiyle açıklama. yapa
cağım : Kanun tasarısının yanındayız, benimsiyoruz 
ve destekleyeceğiz. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci mad
desinin son fıkrası 3 Eylül 198)1 tarihinde ve 2515 sa
yılı Kanunla o ortamda ve görülen lüzum üzerine bil
diğiniz gibi değiştirilmiş, şimdi ise, içinde yaşadığımız 
dönemde yine değiştirilmek isteniyor. Konu nedir bi
liyor musunuz; konu gözetim altında tutma süresinin 
artırılması değil, azaltılmasıdır. Yani, sanık kişile
rin mahkemelere sevk ve tutuklanmalarının gerekip 
gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar, ha
len «30 veya 45 güne» kadar olan gözetim altında 
tutulmanın, 15 ve 30 güne indirilmesi meselesidir. 

Kıymetli milletvekilleri, meVcüt Anayasamız ve 
'bilhassa hukukun anakurallan, kişilerin hak ve hür
riyetlerinin kısıtlanmamasını esas kabul ediyor, kişi
lerin hürriyetlerinden yoksun bımkılmamalarım isti
yor. Ancak, herhangi bir suçun işlenmesi durumunda; 
gerçek suçluların belirlenmesi, kovuşturmanın güven 
içinde yürütülmesi için tutukluların belli bir süre hür
riyetlerinin kısıtlanması zorunluluğunu da beraberin
de getirmektedir. Bu zorunluluğun uygulamada asgarî 
hadde tutulmasına özen gösterilmesi hem düşünülme
li ve hem de çalışılmalıdır. 

(1) 294 S. Sayılr töasmayazı Tutanağa eklidir. 

I Nitekim, Anayasamız ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu bu süreleri asgarî olarak belirlemiştir. 

I Ancak, olağanüstü haller ve şartların gereği bu süre
ler yeterli olmamak'tadır. Bunun içindir ki, Anayasa-

I mız bu haller için hürriyetleri kısıtlama ve dolayısıy
la gözetim altında tutma sürelerini artırmıştır. Ülke-

I mizin bölünme ve kardeşi kardeşe öMürlme ortamına 
gelindiği 12 Eylül şartları içinde bu süreler Sıkıyö
netim Kanununda Anayasamızın öngördüğü azamî öl-. 
çülde kullanılmıştır. Bugün ülkemizin huzur ve güven 
içinde bulunduğu, anarşi ve bölücü hareketlerin asga
riye indiği bir ortamdayız. Bu husus dikkate alınır
sa .gözetim altında tutma sürelerinin indirilmesi, yani 
belli bir yumaşaimaya gidilmesi hem uygun ve hem 

I de isabetli olacaktır görüşündeyiz efendim. 
Ancak şu hususu da belirtmeyi faydalı buluyo-

i rum. Acele görüşülmesi nedeniyle kanun tasarısının 
I hangi bakanlıktan Türkiye Büyük MİM Meclisine sevk 

edildiğini tespit etmek mümkün olamamıştır. Tasarıda, 
konusu itibariyle Genelkurmay Başkanlığının da görüşü 

I alınmak sur eltiyi e, birinci derecede sorumlu bakanlı
ğın Millî SaVunma Bakanlığı olduğu düşüncesindeyiz. 

I Bu sebeple kanun taisarrsının öncelikle ve ivedilikle 
I ilk önce Millî Savunma Komisyonunda görüşülmesi 

icap ettiğÜ kanaatini taşıyorduk biz.; Bu sebeple ace
le (Olarak Meclise sevk edilen tasarılarla ilgili olarak 
bakanlıkların görüşlerine itibar edilmeden kanun ta
sarıların hazırlanması keyfiyetinin itiyat haline ge
tirilmesini Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak biz ha
talı bir tutum olarak değerlendiriyoruz. 

Hepinizi saygılarla selamlarım efendim. (Alkışlar) 
İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
291 sıra sayılı İmar Kanunu için oyunu kullan

mayan var mı efendim? Yok. 
I Kupalar kaldırılsın. 
I (Oyların ayrımı yapıldı) 

İBAŞKAN — Bu ta'Sarı üzerinde başka söz iste
yen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesin'i oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kalbul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Madde
sinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu-
I nun 15 inci maddesinin 2515 sayılı Kanunla değişik 
I son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Sıkıyönetim komutanı bu Kanunda yazılı suçlar
dan sanık kişileri sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki 
askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip 
gerekmediği hakkında bir karar alıncaya kadar gö
zetim altında tutabilir. Bu süre 15 günden fazla ola
maz. Ancak, delillerin araştırılıp tespitinin uzun sü
re alması sebebiyle sanıkların 15 gün içinde hâkim 
Önüne çıkarılmalarına imkân bulunmaması halinde 
sanıklar soruşturmanın bitiminde ve herhalde 30 gün 
içlinde yetfciü hâkim önüne çıkarılırlar. Gözetim alltın
da bulunanlar ilk 15 gün sonunda hâkim önüne çı-
karılamadıkları takdirde sıkıyönetim komutanı bu ki
şilerin durumunu bu süre sonunda inceler ve hâkim 
önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar ve
rir. Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle yeni de
liller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bu yetki 
bir defadan fazla kullanılamaz.» 

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

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 30 günden fazla süreden beri gözetim 
altında bulunanlar en geç 48 saat içinde yetkili hâkim 
önüne çıkarılırlar. Ancak, gerekli iştemlerıin yapılıma-
sı için tanınan bu 48 saatlik süre sebebiyle, 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin bu 
Kanunla değiştirilen son fıkrasındaki 45 günlük gö
zerim altında bulundurma müddeti hiç bir sekilide 
aşılamaz. 

BAŞKAN - - Geçici madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

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

rürlüğe girer. 

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

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 294 sıra sayılı kanun kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

«Hayırlı olmasını dilerim. 

2. — İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Mil
letvekili Arsan "Savaş Arpactoğlu ve Edirne Milletve
kili Muhittin Yıldırım'in 9.7.1956 Tarih ve 6785 Nu
maralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sa
yılı Kanunla Eklenen Ek 18 inci Maddenin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 
2158) (S, Sayısı: 291) (Devam) 

BAŞKAN — 291 sıra sayılı tmar Kanunu Tasa
rısının açık oylama neticesini arz ediyorum : 

Oylamaya 313 sayın raÜeitvek'illi katılmış ve meitii-
cede; 

Kabul : 191' 
Ret : 120 
Çekimser : 2 

oy kullanılmış ve bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olmasını dilerim. 

Çalışma süremiz dolmuştur. Sözlü sorularla, gün-
deme girecek kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek 
için 7 Mayıs 1985 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatj ı 02.55 
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VI. — SORULA! 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan konut
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/466) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Sayglarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Yayım tarihinde yürürlüğe giren ve 
23 Eylül 1984 tarih 18524 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan 16.7.1984 tarih ve 84/8345 karar sayılı Yö
netmelik gereğince 1.10.1984 tarihinden itibaren han
gi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan makam sa
hiplerine nerelerde ve kaç TL. aylık kira ile konut 
tutulmuş veya ne kadar kira tazminatı kimlere öden
miştir? 

Soru 2. Bu yönetmelik gereğince herhangi bir 
kamu kurum ve kuruluş makam sahiplerine bir ayrı
calıklı uygulama yapılmış mıdır? Neden? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 2 . 5 . 1985 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile. 4/4 Şb. Md. 

3121-24384-17526 

Konu : Kamu Konutları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 27.3.1985 gün ve 7/466-3105/12384 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince, 

a) 1.10.1984 tarihinden itibaren kamu kurum ve 
kuruluşlarınca nerelerde ve kaç TL. aylık kira ile ko
nut kiralandığı veya kimlere ne kadar kira tazminatı 
ödendiği, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında makam sa
hiplerine bir ayrıcalıklı uygulama yapılıp yapılmadı
ğı, 

Hakkındaki yazılı soru önergesi, aşağıda madde
ler halinde cevaplandırılmıştır : 

VE CEVAPLAR 

1. Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca kamu 
kurum ve kuruluşlarının konutlarının yönetimi, tah
sisi, işletme bakım ve onarım gibi işleri her kurum 
ve kuruluşun kendisine ait bulunmaktadır. Kamu ku
rum ve kuruluşlarınca kiralama yoluyla konut sağ
lanması ise Kamu Konutları Kanunu ve Uygulama 
Yönetmeliğine göre çok zorunlu hallerde ve kısıtlı 
olarak mümkündür. 

Her kamu kurum kuruluşunun, konutunun yöne
timinin kendisine ait olması ve kiralama suretiyle ko
nut temin edilmesinde ise, Maliye ve Gümrük Bakan
lığından izin alınması zorunluğu bulunmadığından, 
Bakanlığımızca, kamu kurum ve kuruluşlarının 
1.İp. 1984 tarihinden sonra nerelerde kaç TL. aylık 
kira ile konut kiraladığı veya kimlere ne kadar ko
nut kira tazminatı ödediği bilinmediği gibi, bu konu
da tutulan herhangi bir kayıtta mevcut değildir. 

Ancak, bir örneği ilişikte sunulan 18.4.1985 tarih 
ve 3121-24384/15466 sayılı yazımız ile Bakanlıklar 
ve bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca konut kira
lanması ve kira tazminatı ödenmesi uygulaması hak
kında tüm Bakanlıklardan bilgi istenilmiş olup, ce
vapları alındığında ayrıca, sunulacaktır. 

2. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun uygu
lanmasıyla ilgili usul ve esaslar, Kamu Konutları Yö
netmeliğinde açık olarak belirtilmiştir. Bu Kanun ve 
uygulama yönetmeliği ile idarî yetki kullanımı yoluy
la farklı işlem yapılması yasaklanmıştır. 

Bu nedenle, Kamu Konutları Yönetmeliği ile ka
mu kurum ve kuruluşlarınca makam sahiplerine bir 
ayrıcalıklı uygulama yapılması mümkün değildir. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Frank

furt üst mahkemesinin Türkler aleyhine bozduğu id
dia edilen bir karara ilişkin Dışişleri Bakanından so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı ce
vabı (7/490) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanınca yazılı ola

rak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla, 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Soru : Gazete haberlerinden öğrenildiğine göre; 
Darmstad Eyalet Mahkemesi, lokaline Almanca ve 
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Türkçe «Türkler bu lokale giremez» levhası koyan 
kişiyi cezalandırmış ve levhayı kaldırmıştır. 

Ancak Frankfurt üst mahkemesinin bu kararı boz
duğu öğrenilmiştir. Böylelikle bu karar kesinleşti
ğinde isteyen «Türkler bu lokale giremez» levhası 
asabilecektir. 

Bu karar insan haklarına aykırı, bir karar olarak 
görünmektedir. Karar Türk - Alman ilişkilerini etki
leyecek niteliktedir. 

Böyle bir karar gerçekten var mıdır? Varsa gerek
çeleri nedir? Karar kesinleşmiş midir? Kesinleşme-
mişse bu karara karşı başvuru olanağı var mıdır? 
Varsa başvuru yapılmış mıdır? Bu karar konusunda 
Dışişleri,Bakanlığının girişimleri olmuş mudur? 

. T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 2.5.1985 

Sayı : KKVS-1/4-125.700 
^G-1004)-148 

Konu : «Türklerin Girmesi Yasaktır» şeklinde lev
ha asılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 Nisan 1985 tarih 7/490-3244/12803 sayılı 

yazıları. 
1. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Frank

furt üst mahkemesinin Türkler aleyhine bozduğu id
dia edilen bir karara ilişkin yazılı soru önergesi hu
susundaki Bakanlığımızın cevabı, TBMM Genel Sek
reterliğine takdim edilmek üzere 19 Nisan 1985 tarih 
ve KKVS-14-125.700 (G-1004) 2220 sayılı yazımız ile 
Başbakanlığımıza sunulmuştur. 

2. Başbakanlıktan alınan 26 Nisan 1985 tarihli 
ve K. K. Gn. Md. 18/106-808/03878 sayılı yazıda, ya
zılı soru önergelerine verilen cevapların Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesi uyarınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Bakanlığımız ta
rafından gönderilmesi gerektiği kaydedilerek, bu ya
zımız iade edilmiştir. 

3. Bu durumda, ilişikte bir sureti sunulan yazılı 
soru önergesi hususunda Bakanlığımızın cevabı aşağı
da takdim kılınmıştır. 

4. Geçen şubat ayı içinde Federal Almanya'nın, 
Darmstadt kentinde bir lokal sahibi kapısına «Türk
lerin Girmesi Yasaktır» şeklinde bir levha asmıştır. 
Bu konuda Darmstadt Asliye Mahkemesi lokal sahibi 
aleyhine karar vermiştir. Bu karar, olayın «İnsan hay
siyetine bir tecavüz teşkil etmediği» gerekçesiyle 
Frankfurt Eyaleti Mahkemesi tarafından bozulmuş
tur. Bu gelişme karşısında Federal Almanya'nın An

kara Büyükelçiliği yetkilisi Bakanlığımıza derhal da
vet edilerek, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinin 
bu menfî tutumunu üzüntü ile karşıladığımız bildi
rilmiş, Alman basınının bu olay karşısında tepkisine 
paralel olarak Federal Alman resmî makamları ta
rafından herhangi bir etkili tepki de bulunulmama-
sının da keza hayret ve üzüntümüzü mucip olduğu 
belirtilmiştir. 

5. Darmstadt'taki bu olaya benzer başka bir du
rum da Karlsruhe Başkonsolosluğumuz görev çevre
sindeki Schömberk kentinde mart ayı içinde cereyan 
etmiştir. Bu kentte Türk gençlerinin devam ettiği bir 
lokal sahibi, mahallî bir gazeteye ilan vererek, Türk 
vatandaşlarının lokaline girmesini yasaklamıştır. 

Bu olay karşısında Başkonsolosumuz Karlsruhe 
Valisine bir mektup göndererek söz konusu lokal sa
hibinin cezalandırılmasını istemiştir. Vali, Başkonso
losluğumuza gönderdiği cevabı mektupta, ilan sure
tiyle Türklerin gururunu inciten lokal sahibi hakkın
da cezaî müeyyide uygulanarak işletme ruhsatının 

• elinden alındığını bildirmiştir. 

6. Schömberg kentindeki lokal sahibi bu şekilde 
cezalandırılırken, Darmstadt'taki lokal sahibi hakkın
da Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinin yukarı
da maruz bir tutum içine girmesinin Federal bir bün
yeye sahip Almanya'daki eyaletlerin birbirinden fark
lı yasal ve idarî uygulama içinde bulunmalarından 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

7. Bununla beraber Bonn Büyükelçiliğimize bir 
talimat gönderilerek, Federal Dışişleri Bakanlığı nez-
dinde girişimde bulunulması ve Karlsruhe Başkanso-
losluğıımuz görev çevresindeki Schömberg kentinde 
bulunan lokal sahibinin cezalandırılmış olması mu
vacehesinde, Darmstadt'ta lokaline «Türklerin gir
mesi yasaktır» şeklinde levha asan lokal sahibi hak
kında da aynı müeyyidenin uygulanmasını beklediği
mizin belirtilmesi istenmiştir. 

Konu Bakanlığımız ve Bonn Büyükelçiliğimizce 
yakından takip edilmektedir. 

Ayrıca, 22 - 24 Nisan 1985 tarihleri arasında Bonn' 
da yapılan Türkiye - F. Almanya Konsolosluk gö
rüşmelerinde bu husus heyetimiz tarafından tekrar 
gündeme getirilerek lokal sahibi hakkında Federal 
Kanunlarda öngörülen kanunî müeyyidelerin uygu
lanması istenmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mesut Yıtaıaz 

Devlet Bakanı ve Dışişleri 
Bakanı Vekili 
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3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübre satımlarından Katma Değer Vergisi 
alınmamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ceva
bı (7/492) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Devlet Baka

nı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem ta
rafından cevaplandırılması hususunda delaletinizi say
gı ile rica ederim. 

M. Murat Söfamenoglu 
Hatay Milletvekili 

1. Katma Değer Vergisinden muaf olan küçük 
çiftçilerin gübre alırken ödediği KDV'yi kaldırmak 
için ne gibi tedbirler aldınız? 

2. Ziraat Bankası kredileri içinde mütalaa edilen 
K^DV'nin faizi kimin tarafından ödenecektir? 

3. T..C. Ziraat Bankası kredili gübrenin KDV'si 
T.C. Ziraat Bankasının kredi kapsamına alınınca 
vergiden faiz alınmış olmuyor mu? Bu hususta ne gibi 
bir tedbir alınmıştır? 

TC 
Devlet Bakanlığı 2 . 5 . '1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1469 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tflgi : 12.4.1985 tarih ve K. K. Dai. Bşk. 7/492-

3279/1)2956 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alman, Hatay Milletvekili Sa

yın Mustafa Murat Sokmenıoğlu'nun Gübre satımla
rında Katma Değer Vergisi alınmamasına ilişkin ya
zılı soru önergesi cevalbı ilişikte sunulmaktadır. 

©ilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

IHatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sokmen-
oğlu'nun yazılı soru önergesi cevabı. 

Çiftçilerimiz genellikle T.C. Ziraat Bankasından 
'sağlanan kredi ile gübre satın almaktadırlar. Katma 
Değer Vergisi nedeniyle kredili olarak gübre satın 
alacak çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasından Katma De
ğer Vergisi tutarında ek kredi temin edilmiştir. 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, kal
kınmada öncelikli yöre illerine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı 1(7/497) 

Türkiye Büiyük Millet M'eelis'i Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Başbakan tarafından 

yazııh olarak yanııtlanlma'sına aracilığınızı arz ve rica 
ederim, 

Veysel Varol 
(Erzincan Milletvekili 

Soru L Kalkınmada öncelikli yöre illeri için son 
yiıllaırda bir gelişmişlik göstergeleri tespit edilmiş mi
dir? 

Soru 2. Kalkınmada öncelikli yöre illeri hangile
ridir ve sıralaması! nedir? 

(Soru 3. IBu illeri 1 inici, 2 nci ve eğer varışa baş
ka derecelere ayırmak hangi kıstaslarla olmuştur? 

İSoru 4, |Bu iller içinde Erzincan ili ölteden beri 
yer almaklta olduğuna göre Erzincan'ın geri- kalmış
lığını gidermek için ne gibi yatırı'mlar yapılmaktadır? 

İSoru 5. lErzıincan İlindeki deprem k'omıutlao, afet 
evleri, ekonomılk yaltırıimlar, sulama işleri ve geri kal-
muşlığmı gılderici yatırımlar ne zaman gerdkli düzeyde 
olacalktır? 

İSoru 6. (Bu nedenlerle Erzincan İlinin birinci de
recede yer alması mümkün değil midir? 

TC 
Devlet Bakanlığı ' 2 . 5 , 1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1485 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

lllgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 12.4J1985 gün ve 7/497-3296/13030 sayılı yazı
sı. 

Ib) Başbakanlığın 17.4.1985 gün ve K. K. Gn. 
Md. 1İ8/106-8İ23/03784 sayılı yazısı. 

İlgi (1b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzincan 
Milleövekili Sayın Veysel Varol'un yazılı soru önerge
si cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

'Bilgilerin'izi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Balcanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un ya
zılı sioru önergesi cevabidir. 

1, Kalkınmada Öncelikli Yörelerin tespitine esas 
teşkil etmek üzere Devlet Planlama Teşkilatınca be
lirli zaman aralıklarında il ve ilçelerin ekonomik ve 
sosyal gelişmişlik seviyelerini ortaya koyan araştır-
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malar yapılmaktadır. Bu amaçla son yıllarda (1980 ve 
11981 de) iki arattırma yapılmıştır. 

'il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik se
viyesini yeniden tespit edebilmek amacıyla 1985 yılı 
başında başlatılan araştırmanın çalışmaları sürdürül-
inektedir. 

3- Bu gruplaişitırmada il ve ilçelerin ekonomik 
ve sosyal gelişmişlik göstergeleri ile .beraber Hükü
metimizin politikası, plan hedef ve stratejileri ve Yıl
lık Programlardaki ilke ve tedbirler esas alınmıştır. 

4, Erzincan 1968 Program Kararnamesi ile tes
pit edilen Kalkınmada öncelikli Yöreler listesinde yer 
alan ve günümüze kadar da bu liste içersinde kalan 
bir ilimizdir. Bugüne kadar Kalkınmamda Öncelikli 
Yörelerin geliştirilme'sine yönelik plan ve program
larda yer alan bütün politika, tedbir ve teşvik araç
larından yararlandırıîmıştır. 

Dört plan dönemi süresince (1963 - 1983) Erzincan 
iline tahsis edilen kamu yatırımlarının % 39'u tarım 
sektörüne, % 23 ü enerji ve ulaştırma sektörlerine, 
% 31 i ise eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer hiz
metlere, % 6,28 i ise imalat sanayiine ayrılmıştır. 

1984 Yılı Programında Erzincan iline tahsis edilen 
kamu yatırımları toplamı yaklaşık olarak 5.4 milyar 
TL., 1985 yılında ise 6.6 milyar TL. olup özellikle 
enerji, ulaştırma ve tarım sektörlerine ağırlık veril
miştir. Bunun yani'sıra, ilden gelen talepler ölçüsünde 
Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Destekteme Fonundan da bazı projelere ti Özel 
İdaresi aracılığıyla yardımlarda bulunulmuştur. 

15, Erzincan ilindeki deprem konutlarına, afet ev
lerine, ekonomik yatırımlara, sulama işlerine ve geri 
kalmışlığını giderici yatırımlara bütçe imkânları ölçü
sünde ve bu ilin kalkınmada öncelikli Yörelerde yer 
almakta oluşu da dikkate alınarak tahsislerde bulu
nulmaktadır. 

% Bilindiği giibi, Kalkınmada Öncelikli Yörelere 
giren iller Bakanlar Kurulunca tespit edilmekte ve 
Resmî Gazetede de ilan edilmektedir. Son olarak 12 
Aralık 1984 tarih ve 18603 sayılı Resmî Gazetede de 
ilan edildiği üzere Kalkınmada Öncelikli Yörelere 
giren iller aşağıda verilmektedir. 

6, Daha önce de değinildiği gibi, il ve ilçelerin 
ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesilerini yeniden 
tespit etmek amacıyla 1985 yılı başında başlatılmış: 
(bulunan araştırma sonuçlandığında Erzincan ilinin 
Kalkınmada öncelikli Yöreler içindeki yerinin yeni
den değerlendirilmösli mümkün olabilecektir. 

5. ı— \Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kazanç )tespit komisyonlarına ilişkin so
rusu ve Tarım Orman İve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'in yazılı cevabı 1(7/505) 

Türkiye Bülyük Millet M'eclisü Başkanlığına 
Sadece Merkez Ziraî Kazanç Tespit Komikyonu-

nen ölçüleriyle çiftçilerin vergi oranilaıri'nıın arîtimaisı-
na yol açan uygulama hakkında aşağıdaki soruları
mın Sayın Tarım Orman Ve Köyîşleri Bakanı Hüsnü 
Doğan tarafından yazulı olarak cevaplanldırıilması hu
susunda delaletinizi saygıkrıımla rica ederim. 

İMuralfe Slölkimenloğlu 
İHatay IMÜıldlVeklMi 

1. Ziraî kazançm 1984 - 1985 - 1986 yılları için 
tespitte 67 il ziraî kazanç tespit komisyonlarının öl
çüleri değerlendirilmediği doğru mudur? 

2. IBu değerleddirmieler esas alınmayıp merkez 
ziraî kazanç tespit komisyon ölçüleri nefficesi mağdur 
olan çiftçiler için ne g'ibi yeni bir önlem aılınmııştur? 

3. 1984 yıllı vergi beyannıamleler'inıi dolduran çift
çiden hububat, pamuk, narenciye için satmadığı fi
yattan vergi tarh edilmesi karşısında çiftçi için ne 
gibi koruyucu bir 'tedbir düşünülmektedir? 

1 inci Derecede öncelikli İller (13 il) 
Adıyaman (Kars 
Ağn ' Mardin 
Bingöl Muş 
Bitlis Siirt! 
Diyarbakır Tunceli 
Gümüşhane Van 
Hakkâri 

2 ncl Derecede Öncelikli iller (15 il) 
Amasya Malatya 
Alevin Kahramanmaraş 
Çankırı Sinoç 
Çorum Sivas 
Elazığ Tokat 
Erzincan Şanlıurfa 
Erzurum Yozgat 
Kastamonu 
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TC 
Tanımı Orman va iKlöyişleri Bakanlığı! 

özöl Kalem M'üdüriiüğü 1 . 5 . 1985 
Bayı : ÖKM - 2-255 

Türkiye Bütyük Millet Meclisi Başkanlığına 

lılgi : Ger». Se!k. K. ve Ka. Daıi. Bşlkl. lığının 
15.4.1985 tarih ve 7/5Ü5-33ıl9/13089 sayılı yazıları. 

'Hatay Milletvekilli Sayın M'uıralt Süfcmenioğlu ta
rafından 'Bakanlığımıza yöneltilen «Ziraî Kazanç Tes
pit K'oim'isfylonılan» haklkınd'a'ki yazılı storu önergesinin 
oetvatn 'ektedir. 

Arz ederim. 
H- 'Hüsnü Doğan 

Tarım' Orman ve Köy'işleri 
(Balkanı 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat SÖkımenoığılu' 
nun yazılı soru önergesinin cövalbı : 

ıSaru 1. Ziraî kazancın 1984 - 1985 - 1986 yıl
dan için tespitte 67 il ziiraî kazanç -tdspilt fcomisyon-
larııniın ölçüleri değerlenldirilmıediği doğru mudur? 

Cetvap 1. Vergi Usul Kanununa göre ziraî ka
zanç ölçüleri, yiöneümelİk çerçevesinde önce il ziraî 
kazanç komisyonlarınca takdir ve tespit olunımakîta-
dır. fi komisyonlarınca takdir edilen ölçüler, bahse
dilen ikanunun 85 inci maddesi gereğince Ziraî Ka
zançlar Merkez Komisyonuna gelmekte ve buratda de
ğişikliğe uğrayan hususlar olması halinde, il komis
yonlarına yeniden gönderilerek yapılan değişiklikler

le ilgili itirazlarının olup olmadığı sorulmaktadır, iti
raz hallinde merkez ktoımiisiyonu yeniden toplanarak ka
rara varmaktadır. 

Soru 2. Bu değerler efsais alınmayıp merkez ziraî 
kazanç tespit komisyon ölçüleri neticesi mağdur olan 
çiftçiler için ne gibi yeni bir önlem alıınmıştır? 

ICevap 2. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında uygulatı
lmak üzere, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonunca tak
dir edilen ölçülerin tamamı, üyelerin oybirliği: ile ka-
ırara bağlanlrniışjtır. Ziraî Kazançlar Komisyonları ola
ğan şartlan dikkate alarak karaır verme durumunda
dır. Belli bir bölgede arızî olarak tanımda meydana 
gelen randıman ve fiyat düşüşlerinin dikkate alın
ması mümkün görülmemektedir. 

Soru 3. (1984 yılı vergi beyannamelerini doldu
ran çiftçiden hububat, pamulk, narenciye için satma
dığı fiyatltan vergi tarh edilmesi karşısında çiftçi için 
ne gibi koruyucu bir tedbir düşlüniüllmekltedir.? 

Cevap 3. Medenî Kanunun 115 indi maddesine 
göre ancak tabiî afetlerden zarar gören çiflfcçilerinıfee 
koruyucu tedbirler uygulanır. Metler sebebiyle var
lıkla rınım veya . mahsullerinin en az üçte birini kay
beden çiftçilerin vergi borçları ve vergi cezaları, du-
Tumılan inceletilerek kııslmen veya tamamen terkin olu-
nabilmekted'ir. Zaten kanunlarıımızın emrettiği ted
bîrler,- çiftçilerimiz için daima alınmaktadır. 

lArz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişlerj 
Bakanı 

m «« 
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İmar IKanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

-

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Al Dizdaroğlu 
Sudi Nçş'e Türel 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
3113 

19lı 
120 

2 
82 (81 + 1 geçersiz oy) 
5 

(Kabul edenler) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyiu Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. AH Doğuşlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDÎRNE 
tsmail Üğdül 

FT.AZIĞ 
Mehmet özdemir 
V T — l T"*—. „ «.,1 

Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeiki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş-
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GÎRESUN 
Burhan Kara | 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Haımit Meleik 
M. Murat Sökmcnoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mi'hriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbralbJm Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hilkmöt Bicentüric 
Rüşltü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Befoiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Aikyürefk 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayretitin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
îsmaü Sala Giray 
Ömer Fernıh tlter 
Doğan Kasaroğhı 
Alan Kavak 
R. Ercüment Kbnuikman 
Leyla Yöriiay Klöseoğlu 
Turgut ( M 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 
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tZMÎR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdlemıir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzın ı pes 

T. B. M. M. B : 94 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Suruni Baykal 
Neriman Elgin 
Halil İbrahim Karal 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

2 , 5 . 1985 O : 2 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

OR'DU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

SİVAS 
Ahmet Tunan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Tascıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli ı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Ziya Kazancıoğüu 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

ismail Şengün 
DİYARBAKIR 

Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arikan 
S. Hüsamettin Konuksevs 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 
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GAZİANTEP 
Sülsyman Koyuncugil 
M, Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Turgut Sera Ti rai i 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
ihsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan E%in 
Mehmet Kocabaş 

. İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Mehmet Kaifikaslıgü 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrulah Olca 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Ali Afkm Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan • 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Agagil 
Şükrü Babacan 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

(KÜTAHYA 
Abdurrahman Necati 
Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Keıian Nuri Nefarozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişöğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

StNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruş&n Işın 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili' 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özKtemir -

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

(Çekimserler) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlas (Bşk. V.) 
Cüneyt Can ver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Mehmet Seyfi Oktay 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Raf et tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

ERZİNCAN 
Yıldırımı (Afcibulut <B.) 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Edip Özaenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İsmet Aykut (İz.) 
YûmSiZ İhsan Hastürk 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer (İz.) 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arikan 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUŞ 
Nazmi önder 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer (İz.) 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Beratı Erdoğan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ İh.) 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecibi Ataklı 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali «Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver focan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

İZMİR : 1 

NİÖDE : 1 

»m<t 

-in-



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 ÜNCÜ (BİRLEŞİM 

2 . 5 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili tbrafaiım Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/294) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un, Arika-
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi '(6/309) 

<X) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Feridıffiı Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil-
letvekillerin'in Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin-Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle 'bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin 'bazı (köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

11. —Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen 'kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

12. —Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türküye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

13. —: İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

15* — Konya Milletvekili Salim Erel'in üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başa'bakandan 
sözlü-som önergesi (6/336) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Alı Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 

(Devamı arkada) 
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Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (TJağıtma tarihi": 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — fmar Kanunu Tasarısı 'ile Amasya Mil
letvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletve
kili Muhittin Yıldırım'ın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Nu
maralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sa

yılı Kanunla Eklenen Bk 8 inci Maddenin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 2/58) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 29.4.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

• . . ; > . . . >m< «... 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET İV!ECLtSt S. Sayısı : 291 

İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Milltevekili Arsan Savaş 
Arpacıoğhı ve Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın 9.7.1956 
Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 
1605 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 2/58) 

T. a 
Başbakanlık - 7.3.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüm * 

Sayı - K.K.Gn.Md. 18110hl869101632 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1985 tari
hinde kararlaştırılan «İmar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

İMAR KANUNU 

0ENBL GEREKÇE 

9.7.1956 (tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe konduğu yıllardaki İhtiyaçlara cevap vermesine 
rağmen daha sonraki gelişmeler nedeni ile 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanun ile bazı maddeleri değişti-
rlmiiştir. 

Dünyanın her yerimde olduğu gibi ülkemizde de şehirlerin ve yerinim alanlarının planlı ve düzenli olu
şu toplumun sosyo-ekonomik ve küMirel yaşantısının aynasıdır. Son yıllarda ülkemizin her alanda yapısal 
bir değişikliğe uğradığı aşikârdır. Süratli nüfus artışı, köyden şehire akımın kfontrol edilmemesi sonucu ola
rak ortaya çıkan düzensiz şehirleşme, gecekondulaşma ve bunların yarattığı sorunlar ile bu sorunların temelde 
çözümü için gerekli her türlü tedbirin alınması ihtiyacı llmar Kanununda bugünün ve hatta yarının ihtiyaç
larına cevap verebilecek köklü değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu köklü değişikliklerle; hızla arüan 
nüfusumuza süratDi gelişme hareketleri ve gelişen günümüz teknolojisine ayak uyduracak tarzda sağbklı 
•bir hizmet vermiş olacağız. 

Bu Kanun tasaMsı ile ülkemizde planlama ilk defa olarak bir sisteme bağlanmış ve planlamanın geliş
meyi önceden yönlenldifmesi ilkesi getirilmiştir, Bu amaçla, 'beş yıllık kalkınma planları ve buna bağlı yıl
lık icra programlan çerçevesinde imarla ilgili ilke ve hususları tespitte itüm fizikî plan kademeleri ile sosyo 
ekonomik baza dayalı kararların mekâna yansımasını sağlayacak boyut getirilmiştir. 
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Şelhirlerin, imar planlarına uygun gelişmelerinin yönlendirilmesinde, belediye ve mücavir alan sınırları içi 

ve dışında kalan şdhir ve onunla bütünleşen çevresindeki plansız alanları bir bütün olarak ele alan yeni bir 
anlayış getirilmiştir. 

Tatbikatta, planlama ve uygulama işlemlerinin ihtiyaçları ve şehirleşmenin gerisinde kalması nedeniyle 
plansız ve sağlıksız yerleşmelere sebep olması ve bu gibi yerleşmelerin büyük şehir çevrelerini sarması so
nucu, gerek geçmiş dönemdeki imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı belli bir düzenleme içine alarak çözmek, 
gerekse bundan böyle şehirleşme ve yerleşme konusundaki gelişmelerin mevzuat, plan, şehircilik ilkelerine uy
gun olarak düzenli bir biçimde yürümesini sağlamak üzere, valilik veya belediyelerin plan üretimi ve uy
gulanması sürecinde etkinliklerini artıracak önlemleri getirmek gereği ve konuya kısa vadede çözüm geti
rilmesi mecburiyeti Ihâsıl olmuştur. 

Mahallî idareye, bugüne kadar yürütülen usullerin dışında yeni bir anlayış ile, imar planlarını yapıp yap
tırma yetkisi verilmiş, bunlara salhip çıkmaları, sorumluluğunu bilerek disiplinli bir şekilde uygulamalarını 
sağlamaları amaçlanmıştır. 

Planlamaya, uygulamaya yetişecek ve onu önceden yönlendirebilecek bir nitelik kazandırmak amacıyla, 
işlemleri basitleştirecek ve hızlandıracak önlemler getirilmesini sağlayacak, planlama uygulama bütünlüğü 
ve uygulanabilir gerçdkçi plan elde etme hedefi doğrultusunda hükümler getirilmiştir. Acil durumlarda, 
mevzii imar planı mekanizması araç olarak kullanılıp, daha basit ve kısa sürede elde edilebilen planlar ile 
öncelikle pialnlanaeak alanlarda uygulamanın önüne geçilmesi imkânı getirilmiştir. 

Ruhsatsız yapılaşmanın, özellikle başkasının arsa veya parselinde yapı yapılmasının önüne geçilmesi 
için kuruluş veya kişilerce kendisine ait tapusu bulunmayan yerlerde istisnaları ile birlikte kesin yapı yasağı 
gdtirilmi!ştir.ı 

özellikle yerleşmelerden uzak bulunan yerlerde ruhsat alınması ile ilgili işlemler çok (kolaylaştırılmış ve 
hatta yepyeni bir anlayış ile kısıtlı bazı şartları sağlayan yapılar ruhsat alma mecburiyetinden kurtarılmış
tır. 

Ruhsat verme işlemlerinde yepyeni ıbır anlayışla1 belediye veya valiliklerin yanısıra «yeminli serbest mi
marlık ve mühendislik büroları» devreye sokulmuştur. Getirilen kolaylaştırıcı ve tüm formalitelerden arındı-
rıcı şartların yanısıra bü «büroların» devreye sokulmuş olması ruhsatsız yapılaşmayı kökünden çözen bir 
s'isteme oturtmuştur. 

Yatırımcı bakanakların yapacakları, yaptıracakları veya onaylayacakları yapı ve tesisler için, ayrıca her 
'türlü sanayi kuruluşuna imar planı olan yerlerde bu plana, olmayan yerlerde ise valiliklerin ön izin ver
mesi halinde avan ptfopesine göre valilik veya belediyelerin veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
büroları ruhsat vermesi imkânı getirilmiştir. 

Yapılan fennî mesulleri ile müteahhitlerin görev ve sorumlulukları 'belirgin hale getirilmiş ve özel in
şaat yapan kişi ve kuruluşların devletçe denetimi sağlanmıştır,. 

Devletin vatandaşa ve vatandaşın da devlete güvenmesinin tabiî olduğu düşüncesinden 'hareketle, bu (gü
veni kötüye kullanan, imar mevzuatına aykırı davranışta bulunan kişi ve kuruluşlara kesin ceza hükümleri 
getirilmek suretiyle hem topluma saygı ve hem de kanunlara riayetin sağlanması amaçlanmıştır. 
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IMIAR KANUNU '.TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1, — Bu Kanunun, ülke bütününde düzenli yerleşmeyi sağlamak ve bundan böyle imar kargaşa
sına meydan vermeyecek planlı ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek amacıyla düzenlendıiği belirtilmekte
dir. 

Madde 2. — Yurt sathında inşa edilecek tüm yapıların bu Kanun kapsamında mütalaa edileceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile, herhangi bir sahanın îmar planlarına, bulunduğu yörenin şartlarına ve yö
netmeliklere aykırı amaçlarla kullanılmasını önlemek gayesi güdtilmüştür. 

'Madde 4. — Bu Kanunun kapsamı dışında mütalaa edilmesi gereken yerler ile yapıların tadat edilmesi 
bu madde ile sağlanmıştır. 

'Madde 5. — Kanunda geçen başlıca terimlerim tamımı yapılarak uygulamada açıklık ve kolaylık sağlan
ması ve diğer terimlerin yönetmelikte tarifli amaçlanmıştır. 

Madde 6. — Ülkenin kalkınması ile ilgili sosya ekonomik kararların pajraleiinde imar planlamasını ger
çekleştirmek ve planlamada malhallî idarelerin etkinliğini artırmak atmacı ile planlama kademeleri yeniden 
düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Yerleşme alanlarının; nüfus yoğunluğu ve miktarı ile bu yerlerin halihazır haritalarının han
gi mercilerce yapılacağı ve onaylanacağı hususu, imar planlarının nerelerde <ve hangi şartlarda gerektiğinin 
tespitli hükmü bağlanmaktadır. 

Madde 8. — İmar planlarının, 5 yıllık kalkınma planı ilkeleri doğrultusunda 'gerçekleştirilmesi ve fizikî 
planların bütününde sdsya-ekbnıomifc esasa dayalı düzenlemenin getirilmesi, bu suretle şehirlerin gelişmesi 
nin Bölge Planları ille yönlendirıilmfesii ile imar planlamalarında süremin asgariye mdirilmesi ve aynı zaman
da mahallî koşulların plana sağlıklı olarak yansıması için Valilik ve Belediyelere plan yapma yetkisini ta
nıyan hüktim getirtilmiştir. 

Ayrıca, halkın kendisi için yapılan imar planlarının aleniyetinin şağDanması amaçlanmıştır. 
Madde 9. — Ülke çapında önem taşıyan tesislerin yapımına imkân vermek, birden fazla belediyeyi ilgi

lendirilen imar planlarının yapımında ve tasdik aşamasında doğabilecek ihtiMları çözüme bağlamak ve teş
kilat Kanununda öngörülen hizmetleri vermesi amacı ile Bayındırlık ve îskân Bakanlığına resen plan yap
mak ve yaptırmak yetkisi tanıması gerekli görülmüştür. 

Madde 10. — İmar planlarının, (beş yıl gibi. belli bir zaman periyodu içinde uylgulamaya konulmasını, 
uygulamanın programlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak bakımından önem taşffiiakfladır. 

Bu madde ile beşer yılık imar programlanması şartı getirilmiiştir. 
Madde 11. — îmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerlerin valilik veya belediyelere terk edilmesi 

kamu hizmetlerinin realize edilebilmesi bakımından zorunlu olup bu madde ile bu konuda gerekli yasal 
düzenfeme sağlanmıştır. 

Madde 12. — Modern şehircilik anlayışına uygun Ibir yapılaşma ve şehri beli Ht estetiğe kavuşturma 
balkımmdan binaların cephe hattından önde yapılmaması ile bina yapmaya yeterli olmayan parsellerin ka
mu hizmetine tahsisi bu madde ile sağlanmaktadır. 

Madde 13. — Umumî hizmetlere ayrılan yerlere, yönetmelik hükümlerine uygun yapı yapılabileceği, 
ancak beş yıl içinde kamulaştırmadan vazgeçildiği takdirde imar planına uygun yapılması hükme bağlan-

^ maktadır. 
Madde 14. — Valilik ve belediyeler, imar planını tatbik ederlerken gerekli görülen gayrimenkulun ta

mamını kamulaştırmadan irtifak hakkı tesisi suretiyle hizmetin aksatılmaması hükime 'bağlanmıştır. 
Madde 15. — Bu madde ite ifrazların planlamaya uygun olması şartı getirtmektedir. 
Madde 16. — Tescil işlemlerinde ve suyunun izalesinde takip edilecek esaslar müeyyideye bağlanmak

tadır. 
Madde 17. — Kamulaştırmadan arta kalan ve müstakil inşaata elverişli olmayan parçaların imar plânına 

uygunluğunu sağlamak için takip edilecek işlemler hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 18. — îmar hududu içinde bulunan binalı ve binasız arazi ve arsaları imar düzenine uygun bir 
hale getirmek amacı ile bu yerleri sahiplerinin muvafakati aranmaksızın mövzualt hükümlerine göre yeni 
bir düzenleme getirmeye ve sahiplerine dağıtmaya ve mümkün olmadığı takdirde belediye ve valiliğe ait sa
halardan yer vermeye 'belediye ve valiliklerin yetkili kılınması amaçlanmıştır. 

Maldlde 19. — Parselasyon planlarının yapılması, onaya bağlanması, itiraz süresi ve itiraz şekli bu mad
de ile düzenlenmektedir. 

Madde 20. — Yapının, kimler tarafından, nerelerde ve hangi belgelere dayanarak yapabileceği hülkme 
bağlanimakttadır. 

Maldde 21. — Kanun kapsamına giren bütün yapılar için ruhsatiye alınması mecburiyeti getirilmekte ve 
ayrıca ne gibi tadilat ve tamiratın ruhsata talbi olacağının tespiti esasa bağlanmaktadır. 

Madde 22. — Kaçak yapılaşmanın en önemli faktörü olan yapı ruhsatiyesini aflmalk için bugüne kadar 
takip edilen işlemlerde hürdkratifc engeller oduğu noktasından hardketle yapı ruhsatiyesi şartları sadeleştiril-
mekte ve kesin süre kaydı getirilmekte; ayrıca belediye ve valiliklerle birlikte yeminli serbest mimarlık ve mü
hendislik bürolarına ruhsat verme yetkili tanınmaktadır. 

Madde 23. — Ruhsatiye 'işlemlerindeki tıkanıklığı önlemek ve imar düzenine aykırı yapılaşmada denetimi 
etkin hale geltirmek amacı ile valilik ve belediyelerin yanında bu işlemleri yürütmek üzere «yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik büroları» nın kurulması öngörülmektedir. 

Madde 24. — Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının, yetki çevresi içindeki nüfus yoğun
luğu ile işin teknik niteliği esas tutulmak kaydıyla dört sınıfa ayrılması hülkme bağlanmaktadır. 

Madde 25. — Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıracakları veya onaylayacakları yapıları ve ayrıca tür
lü sanayi kuruluşuna, ait olup belli şartları sağlayan tesislere ruhsat verilmesinde kolaylık sağlanmıştır. 

Madde 26. — Yapı ruhsatiyesi konusunda yeni bir anlayışla belli öcüdeki binaların ruhsata tabı tutul
maması kolaylığı getirilmiştir. 

Madde 27. — Yalpıların fennî sorumluları ile müteahhitlerine getirilen sorumluluklar belirtilmiştir. 
Madde 28. — Kontrol ekiplerinin sağlıklı bir denetim sürdürebilmeleri için yapı ruhsatiyesi ve eklerinin 

inşaat mahallinde bulundurma mecburiyeti getirilmektedir. Ayrıca ruhsatların geçerlilik süresi tespit edilmek
tedir. 

Madde 29. — Yapı kullanma iznini alabilme şartları belirlenmekte ve işlemlerin belli bir süre sonunda 
netkelendiirilmesi açık ve kesin hülkme bağlanmaktadır. 

Madde 30. — Yapı kullanma izni verilmeyen yapıların su, elektrik ve kanalizasyon hizmetierinden fay-
dalandırılmayacağı kaydı getirilmektedir. 

Madde 31. — îmar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek için. ruhsatta bağlanmayan yapıların yıktırıl
ması ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi için kesin yapı yasağı şartı getkilmektedir,ı 

Madde 32. — Ulmumî hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat inşaata izin verilmesi için gerekli işlemler 
belirtilmektedir, 

Madde 33. — İnşaat ve tamiratın devamı sırasında taşıt ve yayaların geliş ve 'gidişinin engellenmemesi 
için alınacak önlemler açıklanmaktadır,; 

Madde 34. — Bina ön cephesi ile yol arasının kazılmıaması ve yol kenarına bahçe duvarı yapılması mec
buriyeti getirilmektedir. 

Maldde 35. — Binalarda tesis edilecek sığınak ve kapıcı dairesinin şart ve ölçüleri Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilmesi hükme bağlanmıştın. 

Madde 36. — Otapark ve otopark yönetmeliği ile ilgili hükümler .belirtilmektedir. 
Madde 37. — Halihazır harita, imar planı ve projelerin hazırlaınimasında, uygulanmasında uzmanlık ve 

çalışma, konularına göre kimlerin görev alabileceği ve fennî mesuliyetleri kimlerin üstlenebileceği hükme 'bağ
lanmıştır. 

Madde 38. — Yıkılacak durumda olan yapılara uygulanacak işlemler ile bu işlemlerin uygulama esasları 
tespit edilmektedir. 
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Madde 39. — Kamunun selameti için yerleşme alanlarında valilik ve belediyelerce alınacak tedbirlerle ilgili 
uygulama hükme bağlanmaktadır. 

Madde 40. — Beltirli yollar üzerinde bulunan arsaların cephelerinin gerek emniyet ve gerek şehrin este
tiği yönünden kapatılması şartı getirilmektedir. 

Madde 41. — Bu Kanunun uygulanmasında vatandaşa ve meslek mensuplarına tanınan hak ve yetkileri 
kötüye kullananlara uygulanacak ceza hükümleri, fiillerine göre tadat edilmektedir. 

Madde 42. — Bu maddede yürürlükten kaldırılan kanunlarla, bu kanunla çelişen hükümlerin yürürlükten 
kaldırılmış olduğu belirti'lmekjtedıir. 

Madde 43. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hazuîanacalk yönetmelikler için gerekli hükümler geti-
ritaektedür. 

Madde 44. — Mücavir alan sınırının tespiti ve tasdikle görevli idareler belirtilmektedtir. 
Geçici Madde 1. — 2981 sayılı imar ve Gecekondu iMfivzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İş

lemler ve 6785 sayılı imar Kanununun Bir Maddesıiniin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamına girmeyen 
yapılara uygulanacak işlemler tespit edil'mdktedıir. 

Geçici Madde 2. — Başka amaçlarla kullanılan ötopariklara uygulanacak işlemler belirtilmektedir. 
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen yapı ruhsatı ve kullanma izninin 

geçerli olacağı hükmü getirilimişıtSir. 
Geçici Madde 4. — özel parselasyona dayalı üzerinde birden fazla yapı ıbulunan hisseli parsellenin imar 

mevzuatına uygunluğunun sağlanması için yapılacak işlemler tespit edilmiştir. 
Geçici Madde 5. — Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce tescdl yapılmış olan müşterek girişlerin tapuya 

tescil şartı belirtilmıektedir. 
Geçici Madde 6. — Belediye ve mücavir alan hudutları içinde ve dışında bulunan gedik ve zeminlerle 

ilgili işlemler düzenlenmektedir. 
Geçici Madde 7. — 2981 sayılı Kanuna göre yapılmış ıslah imar planlarının uygulanmasında belediye ve 

valiliklerin yetkili olacağı hükme bağlanmıştır. 
Geçici Madde 8. — Kanunun uygulafnmasını gösteren yönetmeliklerin Kanunun yayımından itibaren 6 ay 

içinde çıkarılması hükme bağlanmaktadır. 
Madde 45. — Kanunun yürürlük tarihi belirtilmektedir. 
Madde 46. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

TBMM Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 9.4.1984 

Sayı : 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

9.7.1956 Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 sayılı Kanunla Eklenen Ek 
8 inci Maddenin Değişitürilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla,, 

Arsan Savaş Arpacıoğlu Muhittin Yıldırım 
Amasya Milletivekili Edirne Milletvekili 
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G E R E K Ç E 

Belediye hudutları ve mjücavir sabalar dışında bulunup da bölge planlaması veya sınaî veya turistlik 
ehemmiyeti bakımından veya ulaşım yollan ve bunların emniyeti dolayısıyla İmar ve İskân Bakanlığının tek
lifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 'belli edilecek yerlerde uygulanacak esasları düzenleyen İmar Kanununun 
Bk 8 inci maddesi hükmünü; belediye hudutları ve mücavir alanlar içindeki yerlerin talbi olduğu statüye ben
zeyen hüviyeitünden soyutfanak günün İhtiyaçlarına uygun hale getirmek ve işlerliğe kavuşturmak amacıyla 
yapılan yeni düzenlemenin, Yüce Meclisin tasvibine mazhar olacağı umulimaktaıdır. 

AMASYA MİLLETVEKİLİ ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU VE EDİRNE MİLLETVBK1Iİ MUHİTTİN 

YILDlRlM'IN TEKLfFÎ 

9.7.1956 Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8 inci 
Maddenin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6785 numaralı limar Kanununa 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 8 İnci ma/didesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş'tiriümişitir,, 

Befedli'ye hudutları ve mücavir sahalar dışında bulunup da bölige planlaması veiya isınaî veya turistik ehem
miyeti bakımından veya ulaşım yoları ve bunların emniyeti veya civarının yerleşme nizamı dolayısıyla 
İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Balkanlar Kurulu kararıyla belli edilecek yerlerde (müllk olunan konu
tun müştemilatı niteliğinde yapılacak ağıl, ahır, ambar, garaj ve samanlık gibi tarım maksatlı basit yapı
lar hariç), adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esasları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olu
nur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
mm 

MADDE 3. r— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütfüırv 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 24 . 4 . 1985 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/657 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyrulan «îmar Kanunu Tasarısı ve Amasya Milletvekilli 
Arsan Savaş Arpacıoğlu ile Edime MiMvefcli Muhittin Yılıdırım'ın, 9.7.11956 tarih ve 1605 sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 8 inci Maddenin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, İçtüzüğüm 36 ncı maddesine göre bir
leştirilerek Kanun Tasarısı esas alınarak Komisyonumuzun 20, 21, 27, 28.3.1985 ve 3, 4.4.1985 tarihi toplan
tılarında DeVlet Bakanı Albdullalh Tenekeci, Bayındırlık Bakanı Safa Giray ve Bakanlık temsilcileri, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı temsilcileri, Ankara 'Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet 
Altınsoy'un da iştirakiyle görüşülüp incelenmişitir. 

Bilindiği üzere Son yıllarda ülkemizin her alanda yapısal bir değişikliğe uğradığı, süratle nüfus artışı, 
köyden şehire alkımın sonucu ortaya çıkan düzensiz şehirleşme, gecekondulaşma ve bunların yarattığı sorun
lar ile bu sorunların çözümü için gerekli her türlü tedbirin alınması ihtiyacından dolayıdır ki îmar Kanunun
da bugünün haitita yarının1 ihtiyaçlarına cevap verebilecek köklü değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulmuş
tur. 

îmar Yasası ile ülkemizde planlama ilk defa olarak ibir sisteme bağlanmış ve planlamanın gelişmeyi ön
ceden yönlendirmesi ilkesi getirilmiş, şehirlerin imar planlama uygun gelişmelerinin yönlendirilmesinde bele
diye ve mücavir alan sınırları içi ve dışında kalan şehir ve onunla bütünleşen çevresindeki plansız alanları bir 
büstün olarak ele alan yeni bir anlayış içinde uygulamanm yapılacağı öte yandan ülke bütününde düzenli yer
leşmeyi sağlamak ve (bundan böyle îmar kargaşasına meydan vermeyecek planlı ve sağlıklı yapılaşmayı ger
çekleştirmek amacıyla söz konusu tasarı hazırlanmıştır. 

Bu nedenle, Tasarının ve Teklifin tümü Komisyonumuzca benimsenerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Tasarının birinci madldesinde «ile bu» kelimesinden sonra gelen «yerlerin» kelimesi atılmış, «yerlerdeki ya
pılaşmaların» ibaresi ilave edilmek suretiyle madde Komisyonumuzca bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde; «kalan yerlerde» cümlesinden sonra «yapılacak olanlar ile» ibaresi ilave edil
mek suretiyle madde Komisyonumuzca bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca yapılan redak'telerle kabul edilmiştir. 
Tasarının dördüncü maddesi, Komisyonda kabul edilen önerge ile madde yeniden düzenlenerek Komis

yonumuzca değişik şekli ile kalbul edilmiştir. 
Tasarının beşinci madldesinde yer alan tanımlardan «Nâzım îmar Planı» 'teriminin tanımında «veya müca

vir alan» ibaresi madde metninden çıkarılmış, «uygulama imar planı» teriminin tanımında yer alan «Nâzım 
Plan» ibaresi, «nâzım imar planı» olarak düzeltilmiş, yine sözü edilen maddede yer alan «yapı» tanımının 
tarifi de, yine bu Kanunla 'yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanundaki tarif daha uygun mütalaa edilerek, 
bu tanım madde metnine alınmış, yine aynı maddede yer alan tanımlar Komisyonumuzca yapılan redak-
telerle kalbul edilmiştir. 

Tasarının altıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir,., 
Tasarının yedinci maddesinin a bendinde «belediyeler» kelimesinden sonra gelen «ve» kelimesi «veya» 

olarak değiştirilmiş, söz konusu maddenin b ve c bentbri birleştirilmek suretiyle yeniden b bendi düzenlenmiş, 
yüne aynı maddenin d bendi de c bendi olarak bazı değişikliklerle ve madde bu şekli ile Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MMet Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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Tasarının sekizinci maddesinin b fıkrasının ikinci bendinde planların! uygun oftıp olmadığının tetkiki ba
kımından «valilikçe» kelimesinden sonra «uygun görüldüğü takdirde» ibaresi ilaıve edilmiş, aynı bendin 
son satırında da kararların kesin olması bakımından, «inceleyerek» kelimesinden sonra «kesin» kelimesi 
ilave edilmek suretiyle madde bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edinmiştir. 

Tasarının dokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir^ 
Tasarının onlbitıinci maddesinin birinci fıkrasının sonunda «Ve» kelimesi atılmış, «otopark» keimeslinden 

sonra «toplu taşıma istasyonu «ve terminak ibaresi ilave edilmek suretiyle madde bu şekli ile Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Tasarının onilkinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının onlüçüncü maddesinin birinci fıkrasında «cami» kelimesinden sonra «yol, meydan, otopark, 

yeşil sana, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha» ibareleri ilave edilmiş ve madde bu şekli il© Komis
yonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarmm ondördüncü maddesinin birinci fıkrasındakli «saha» kelimesinden sonra gelen «ve» kelimesi ile, 
aynı satırdaki «yükseklikteki» «ki» hecesi atılmış, «ves derinliğindeki» ibaresi ilave edilmek suretiyle madde 
bu şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının onbeşindi maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
Tasarının onafltıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının onyedinıci maddesıi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının onsekizinci maddesi Komisyonumuzca redaktelerle kalbul edilmiştir. 
Tasarının ondokuzuncu maddesiyle, tebligatın yapılma şekline açıklık getirilmiş, ayrıca sözü edfen mad

deye önerge ile yeni bir fıkra ilave edilmelk suretiyle madde değişik Ibu şekli ile Komisyonumuzca kabul 
editaiştk". 

Tasarının yünminci maddesi Komisyonumuzca ayjen kalbul edilmiştir. 
Tasarının yirmibirinci maddesinan (birinci fıkrası reJakte edilmiş ıvergi ve harçlarla ilgili ikinci fıkrası 

Komisyonumuzda kalbul edilen bir önerge Me yeniden düzenlenmiş, üçündü fıkrasında tamirlerle ilgili ola
rak «çatı onarımı ve» ibaresi ilave edfılimek suretiyle madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kalbul 
edilmiştir. 

Tasarının yirmiikıinci maddesinin birinci fıkrasının sonuna, hesapları kelimesiflden sonra «roperli veya 
yoksa, ebaith kroki» ibaresi eMenmi'ş, ikinci fıkrası ise, Komisyonumuzda kalbul edilen önerge ile yenliden 
düzenlenerek madde değişik bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarıya Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı başlıklı yenli bir madde 23 üncü madde olarak ilave edilmiş-
ıtir. Bu madde ile yapı bedellerinin bir kısmının peşin, bir kısmının da bilahara ödenmesi suretiyle ruhsatın 
verileceği hülkhie bağlanmıştır. 

Tasarının yirmiüçüneü maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 24 üncü madde olarak düzel
tilmiş, sözü edilen maddede meslek tecrübesi onbeş yıldan onlikii yıla indirilmiş, yüksek mimar, yüksek in
şaat mühendislerindeki «yüksek» kelimesi atılmış, fennî sorumluluklara «müşavirler» de ilave edilmiş, görev 
ve sorumluluklar ifade edilirken yeminli mimar ve mühendislerin görevlerini ifa ederken işlediiıfcleri suç
lardan ötürü devlet memuru ıgibj cezalandırılacakları uygun görülmüş, madde değişik bu şekli jle Komis
yonumuzca kalbul edimiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci, 25 inci maddesi 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir,; 

Tasarının yirmialtıncı maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 27 nci madde olarak düzeltilmiş, 
Komisyonumuzca kabul edilen bir önerge ile yeni bir fıkra ilave edilmiş, madde değiştik bu şekli ile Komis
yonumuzca kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mffiöt Meclisi (S. Sayısı : 29,1) 
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Tasarının yirmiyedinci maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 28 inci madde olarak ve me
tim içinde geçen atıf maddeleri de buna paralel olarak düzeltilmiş ve madde bu şekli ile Komisyonumuzca 
kalbul editaiştir, , 

Taslarının yirmiisekizinci maddesi tasarı metnine eklenen madds dolayısiyle 29 uncu madde olarak düzel
tilmiş, sözti edilen maddenin ikinci fıkrası Komisyonumuzda kalbul edilen bir önerge ile yeniden düzenlen
miş, madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Talsannm yirtoidokuzuncu maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 30 uncu madde olarak ve 
metin içlinde geçen atıf maddesi de buna paralel olarak düzeltilmiş, sözü edilen maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarında yapılan ilave ve redaktelerle madde değisjk bu şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilimiştiri 

Tasarının otuzuncu maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısiyle 31 inci madde olarak düzeltilmiş, 
sözü edilen maddenin sonuna «Ancak, kullanma izni olan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade etti
rilirler» ibaresi ilave edilmek suretiyle madde değişik <bu şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının 31 inci maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 32 noi madde olarak düzenlenmiş, sö
zü edilen maddeniin ikinci fıkrasının sonuna «Bu tebligatın bir nüshasının da muhtara bırakılır» ibaresi ilave 
edilmek suretiyle madde değişik Ibu şekli ile Komisyonumuzca kalbul ödlimişjtir. 

Tasarının 32, 33 ve 34 üncü-maddeleri, 33, 34 ve 35 inci maddeler olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının 35 inci maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 36 ncı madde olarak ve metin içinde 
geçen atıf maddeleri de buna paralel olarak düzeltilmiş, sözü edilen maddenin birinci fıkrasında kapıcı ve sı
ğınak dairelerin fen ve sağlık şartlarMun uygunluğu yönetmelikte belli edileceği göz önüne alınarak «fen ve 
sağlık santiarına uygun olması» ibaresi maddeden çıkarılmış, son bendin birinci saltırma «ve sığınak» ibaresi 
ilave edilmek suretiyle madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edıümiştir. 

Tasarının 3'6 ncı maddesi, 37 noi madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 38 inci madde olarak düzenlenmiş 
maddenin bir ve ikinci fıkralarında geçen yüksek mühendis, yülksek mimar kelimelerindeki «yüksek» kelime
si ile «haritacılar» kelimesi madde metninden çıkarılmış, redaktelerle madde Komisyonumuzca kalbul edil
miştir. 

Tasarının 38 inci maddesi tasan metnine eklenen madde dolayısıyla 39 uncu madde olarak düzenlenmiş, 
sözü edilen maddenin birinci fıkrasından «yere» kelimesi çıkarılmış «yapıya» kelimesi konmuş, yine aynı mad
denin ikinci fıkrasına «ve» kelimesinden sonra «% 20 fazlası ile» ibaresi ilıaive edilmek suretiyle madde bu 
değişlik şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının 39 uncu maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 40 inci madde olarak düzenlenmiş, 
sözü edilen maddenin ikinci fıkrasına «% 20 fazlası ile» ibaresi ilave edilmek suretiyle madde değişik bu 
şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının 40 inci maddesi tasarı, metnine eklenen madde dolayısıyla 41 inci madde olarak düzenlenmiş, 
söz konusu maddlede geçen «meclisler1!», «il idare kurulları» ibareleri madde metninden çıkarılmış, redakte
lerle madde değişik ıbu * şekli ile .Komisyonumuzca kabul edilmiştir, 

Tasarının 41 ikici maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 42 nci madde olarak ve metin için
de geçen atıf maddeleri de buna ̂ paralel olarak düzeltilmiş, sözü edilen maddenin birinci fıkrasında geçen 
«fennî mesulüne» ibaresi metinden çıkarılmış, birinci paragrafın sonuna «Ayrıca fennî mesule bu cezaların 
1/5'i» uygulanan ibaresi ilave edilmek suretiyle madde değişikibu şekli üe yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 42 nci maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 43 üncü madde olarak düzeltilmiş, 
Komisyonda kalbul edilen bir önerge ile madde yeniden düzenlenmiş, madde değişik 'bu şekli ile Komisyo-
numuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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Tasarının 43 üncü maddesi tasarı metnine eklenen madde dolayısıyla 44 üncü madde olarak metin içinde 
geçen atıf maddesi de buna paralel olarak düzeltitoiş, Komisyonda kabul edilen önergelerle sıözü edilen mad
de yeniden düzenlemmliş, ve değişik bu şekli ile Komisyonumuzca ka'bul edilmiştir. 

Tasarının 44 üncü maddesi, 45 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı metnine Komisyonumuzca 46, 47 ve 48 inci maddeler ilave edilmiş,, 

İçtüzüğün 44 üncü maddesine göre verilen önerge ile sıözü edilen 46, 47 <ve 48 inci maddelerin tekriri 
müzakeresi yapılarak Kanun tekniğine uygunluğu sağlanmış, 46 ncı madde ile Boğazdaki görünümün daha 
uyumlu ve .balkanlı 'bir ihale getirilmesi maksadı ile sahi şeridi ve öngörünüm bölgelerindeki uygulamaların 
Istanlbul Büyük 'Şehir Belediye Başkanlığına, geri görünüm ve etkilenme bölgelerindekii uygulamaların da il
gili tlçe Belediye Başkanlıklarına bırakılması öngörülerek madde bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilimiş-
«ir. 

Yine tasarıya eklenmiş olan ve tekriri müzakeresi yapılan 47 nci madde ite yapılacak konut inşaatındalki 
Blok adedi serbest bırakılarak, bu işlemlerin yalnızca İstanbul IBüyük Şehir Belediyesinin avan projelerine 
ilave olaralk «tatbikat» projelerine göre yapılması öngörülmüş, Komisyonumuzca benlim'senerek madde bü 
şekli ile kalbul edilmiştir. 

Tasarıya eklenmiş olan ve tdkririi müzakeresi yapılan 48 incd madde ile geri ıgörlünüm ve etkilenme böl
gelerindeki taban alan katsayısı azamî % 20 ve 5 kat 15 - 50 metre intifayı geçmemek ve silueti 'bozmamak 
şartı ile inşaatın yapılmasına müsaade edilmiş, Komisyonumuzca benimsenerek madde değişik şekîi ile kalbul 
edilmiştir. 

Tasarıya komisyonda kalbul edlilen bir önerge ile Yedinci Bölüm başlığı altında geçici hükümler ve yü
rürlük, yürütme ile ilgili hüküm getirli'limiş, Geçici birinci maddesinde «bölgenin» kelimesinden sonra «teşek
kül» kellimesi ile maddenin sonuna «masrafı» kelimesinden sonra «% 20 fazlası ile» ibaresi ilave edülmiş ve 
madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir,, 

Tasarının1 Geçici ikinci maddesinde geçen atıf maddesi tasarıya eklenen im'adde dolayısıyla düzeltilmiş, 
madde bu şekli ile Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Geçici üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının geçici dördüncü maddesinde öngörülen hususlar 18 inci madde kapsamına alındığı cihetle söz 
konusu madde metninden çıkarılmış, Müşterek Giriş Başlıklı Tasarının Geçici 5 ineli maddesi Geçici 4 üncü 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının Geçici altıncı maddesi Geçici 5 inci, Geçici 7 nci maddesi Geçici 6 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştlir, 

Tasarıya önerge ile Geçici 7 nci imadde ilave edilmiş, sözü edilen madde ile 2863 ve 2981 sayılı kanun
lara göre bitmiş inşaatlardan 5 misli inşaat harcının ödenmesi, tespit ve değerlendirme işlemlerinin de bele
diyelerce yapılması, bu işlemlerin en geç 6 ay içinde tamamlanması hususu Komisyonumuzca kalbul edil
miş, madde bu şekli ile kalbul edilmiştir. 

Tasarının Geçici 8 inci maddesi, «en geç» ibaresi ilave edilerek Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Tasarının yürüdük 45 inci maddesi tasarı metnine eklenen maddeler dolayısıyla 49 uncu madde olarak ve 
43, 46, 47 ve 48 inci maddeler ile Geçici 7 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımından 6 ay 
sonra yürürlüğe gireceği şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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Tasarınım yüruifime 46 ncı maddesi tasarı metnine eklenen maddeler dolayısıyla 50 nci madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunullmalk üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul 

Katip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Hayrettinn Elmas 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Üner 

Kayseri 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Başkamvekili 
Yaşar Albayrak 

istanbul 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 
Muhalefet şerhlim eklidir. 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

İstanbul 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

Sözcü 
Recep Kaya 

Biecik 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 
Muhalefet şerhlim eklidir. 

Üye 
B. Doğancan Akyürek 

İstanbul 

Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
Tümüne karşıyım. 

MUHALEFET ŞERHÜ 
IB.1HM. 

Bayındırlık ve îmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonu .Başkanlığına 
Görüşmekföe lolduğumuz, 6785 sayılı imar Kanununu değiştiren tasarı Devletin denetimini yok edici, her 

türlü teknik imkânlardan yoksun belediyeleri bilinçsiz keyfî, kayırıcı, partizan tasarruflara itici özellikler ta
şıması yamada ıgenlş bir ruhsaltsız yapı yapılmasına sebep olması TMMOB'nin demokratik kıaitikısını dış
layıcı olduğundan yasa tasarısının tümüne muhalifiz. 

4 . 4 . 1985 

Süleyman K,oyuncugil 
Gaziantep 

Osman Esgin Tipi 
Aydm 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Türkiye (Büyük MİUet (Meclisi {S. Sayısı : 291) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İMAR KANUNU TASARISI 

B I R I N C I B Ö L Ü M 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerin; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 
teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam . 

MADDE 2. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmî ve 
özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Genel esas 

MADDE 3. — Herhangi bir saha, her ölçekte imar planı esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yö
netmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. 

istisnalar 

MADDE 4. — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka
nunu, 2960 sayılı istanbul Boğaziçi Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Be
lediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunların hükümleri saklıdır, özel kanunlar uyarınca 
belirlenen veya belirlenecek yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu Kanun hükümlerinden 
hangilerinin ne şekilde uygulanacağı Millî Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığı tarafından 
müştereken belirlenir. 

Tanımlar 

MADDE 5. — Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. 
Nâzım imar Planı; varsa bölge, çevre düzeni veya mücavir alan planlarına uygun olarak halihazır hari

talar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış bi
çimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğumuklarmı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, 
çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ülkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çö
zümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, de
taylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. 

Uygulama imar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nâ
zım plan esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve 
uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve" diğer bilgileri ay
rıntıları ile gösteren plandır. 

Yerleşme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. 
imar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 
imar Parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar Planı ve yönetmelik esas

larına göre düzenlenmiş şeklidir. 
Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 
Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 



— 13 — 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İMAR KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre 
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile 
inşa edilecek resmî ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Genel esas 

MADDE 3. — Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönet
melik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. 

istisnalar 

MADDE 4. — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı Istanmul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sa
yılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirle-
leneoek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu Kanun hükümlerinden 
hangisinin ne şekilde uygulanacağı Millî Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve tskân Bakanlığı tarafından 
müştereken belirlenir. 

Tanımlar 

MADDE 5. — Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. 
Nâzım imar Planı; Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, 

yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca 
bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hu
susları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir ra
porla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. 

Uygulama imar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nâzım 
imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yollan 
ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ay
rıntıları ile gösteren plandır. 

Yerleşme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. 
İmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 
İmar Parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar Kanunu, imar Planı ve yönetmelik esas

larına göre düzenlenmiş şeklidir. 
Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 
Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. 
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Yapı; karada veya suda zemin ile sürekli veya geçici bağlantılı, resmî veya özel yeraltı veya yer üstünde 
her türlü inşaat malzemesi ve inşaat parçalarından meydana getirilmiş tesislerdir. 

Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalış
ma, eğlenme veya dinlenmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

İlgili İdare; yapı, belediye ve mücavir saha sınırları içinde belediye, dışında ise valiliktir. 
Bakanlık; Bayındırlık ve iskân Bakanlığıdır. 

Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına, verilmiş olan alanlar
dır. 

Çevre Düzeni Planı; 
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme arazi kul

lanılması kararlarını belirleyen plandır. 
Ayrıca, bu Kanunda adıgeçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte tarif edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
îmar Planları ile İlgili Esaslar 

Planlama kademeleri 

MADDE 6. — Yerleşme planları, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; «Bölge Planları» ve «İmar Plan
ları», imar planları ise, «Nazım imar Planlan» ve «Uygulama imar Planları», olarak hazırlanır. İmar plan
ları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir. 

Halihazır harita ve imar planları 

MADDE 7. — Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. 
a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler ve valiliklerce yapılır 

veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer 
bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10 000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının ve teknik altyapı projeleri
nin yaptırılmaları mecburidir. 

c) Son nüfus sayımında, nüfusu 10 000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup 
olmadığına belediye meclisi karar verir. Ancak, müstakbel imar faaliyetleri bakımından belediye veya valilik
lerce plana ihtiyacı bulunduğu belirlenen yerleşme alanlarının imar planlarının ve teknik altyapı projelerinin 
yaptırılmaları mecburidir. 

d) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması veya imar planı ve teknik altyapı projelerinin ye
tersiz kalacağının anlaşılması veya imar planı yapımının mecburi olmadığı durumlarda, belediyeler veya va
liliklerce yapılacak mevzii imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerle ilgili Bakanlıkça hazırlanacak yö
netmelik esaslarına göre uygulama yapılır ve yeni yerleşme ajanları acilen kullanmaya açılabilir. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına; memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlar
ken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki salahiyeti haizdirler. 

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 

MADDE 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. 
a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel he

defleri, faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü 
hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. 

b) imar Planları; Nazım imar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge pla
nı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve 
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Yapı; karada ve suda, daimî veya muvakkat, resmî ve hususî yeraltı ve yürüstü inşaatı ile bunların ilave, 
değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Biria; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, ça
lışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına 
yarayan yapılardır. 

İlgili İdare; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valiliktir. 
Bakanlık; Bayındırlık ve tskân Bakanlığıdır. 
Mücavir Alan; İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alan

lardır. 
Çevre düzeni planı; 
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi 

kulanılması kararlarını belirleyen plandır. 
Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte tarif edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İmar Planları ile İlgili Esaslar 

Planlama kademeleri 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Halihazır harita ve imar planları 

MADDE 7. — Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. 
a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce ya

pılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, 
diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. 
Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olma

dığına belediye meclisi karar verir. 
c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması veya imar planının yetersiz kalacağının anlaşılma

sı veya imar planı yapımının mecburî olmadığı durumlarda belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzii 
imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uy
gulama yapılır ve yeni yerleşme alanları acilen kullanmaya açılabilir. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlar
ken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununuri 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. 

Planların Hazırlanması ve yürürlüğe konulması 

MADDE 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlü|S konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. 
a) Bölge planları; sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel he

defleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gör
düğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar ve yaptırır. 

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı 
ye çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve 
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uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Bu.planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile 
ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebüir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine 
gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yap
tırılır. Valilikçe onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valüikçe tespit edilen ilan yerinde bir 
ay süre ile üan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir, itirazlar valiliğe yapılır, valilik iti
razları ve planlan on beş gün içerisinde inceleyerek karara bağlar. 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. 

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlığı ve mülkî amir
likler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirilip çoğaltarak tespit edi
lecek ücret karşılığında, isteyenlere verir. -

İmar planlarında Bakanlığın yetkisi 

MADDE 9. — Bakanlık gerekli (görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, 
umumî hayata müessir âfetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uy
gulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren 
metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meyda
nı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının ta
mamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda Ibilgi vererek ve gerektiğinde işbir
liği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. 

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmî bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması ve
ya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat 
verebilir veya gerekirse imar planının resmî bina ve tesislerle ilgili kısmını re'sen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması 
safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, gerektiğinde re'sen onaylar. 

Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması mecburidir. 
Re'sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali 

MADDE 10. — Belediyeler: imar planlarımın yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik' 
etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında 
ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu 
programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluş
larına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına 'bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde 
kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program 
süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. 

Tmar programlarında, umumî hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan 
gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumî hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle 
ilgili olarak diğer kanunlarla verilen halklar depm eder. 

Kamuya ait gayrimenkuller 

MADDE 11. — İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşü saha ve otopark gibi umumî hizmetlere ay
rılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askerî yasak bölgeler, güvenlik 
bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma 
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uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptu-ıhr. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile 
ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine 
gönderilen itirazlar ve planlan belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yap* 
tırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe 
tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. 
İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazdan ve planlan onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukardaki usullere tabidir. 

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. 
İmar planlan alenidir. Bu. aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki 

amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tes
pit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

İmar planlarında Bakanlığın yetkisi 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edtatşıtir. 

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul editaislıir. 

Kamuya ait gayrimenkuller . 

MADDE 11. — imar planlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve 
terminal gibi umum! hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Oenel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile 
asker! yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetle-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 



— 18 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

amaçlı yerler hariç hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde 'belediyeye, belediye ve mücavir alan 
hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde 
bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalrhz binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. 
Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur. 

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye vçya özel idare tarafından satılamaz ve 'başka bir mak
sat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh konur. 

Bu yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale ge
tirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna ay
kırı davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi 
değildir. 

Hazırlanan irnar planı sınırları içindeki kadastral yollar, meydanlar ile mer'alar, imar planının onayı ile 
bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu 
ve taibi olurlar. 

Cephe hattı 

MADDE 12. — tmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz. Herhangi bir arsa
nın cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plan ve yönetmelik esaslarına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, 
beş yrllı'k imar programı içinde olup olmadığına göre, 10 uncu maddede 'belirtilen müddetler içerisinde 18 inci 
madde hükümleri tatbik edilmediği veya başka bir şekilde halline imkân bulunmadığı taikdirde mal sahibinin 
yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı ilgili idarelerce ıkamulaştırılır. 

İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler 

MADDE 13. — Resmî yapılara, tesislere ve okul, cami ve benzeri umumî hizmetlere ayrılan alanlarda 
inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmez. Ancak imar programına 
alınıncaya kadar mevcut kullanma şekli devam eder. 

îmar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisi ödenmesi durdurulur. Ka
mulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan 
emlak vergisi, kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaştırma ya
pılmadan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise durdur
ma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. 

Ancak, parsel sahibi, imar planlarının tastik tarihinden itibaren beş yıl sonra müracaat ettiğinde imar plan
larında meydana gelen değişikliklerden ve civarın özelliklerinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve ben
zeri umumî hizmetlere ayrılan alanlardan ilgili kamu kuruluşlarınca yapımından vazgeçildiğine dair görüş al
dığı taktirde imar planına ve mevzuatına uygun inşaat yaptırabilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ya
pılan imar planlarında, bahsedilen beş yıllık süre bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir. 

Onaylanmış imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen 
düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk 
edilmesi halinde bu terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz. 

İrtifak hakları 

MADDE 14. — Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması sırasında, bir gayrimenkulun ta
mamını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak 
hakkı tesis edebilir. 

Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak 
hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 



— 19 — 

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

rine ait harekât ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya va
liliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile? belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye
ye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. An
cak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir 
edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur. 

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve başka bir maksat 
içki kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh konur. 

Bu yerlerin kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale getî  
rildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı 
davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir şekilde resim, harç ve vergiye tabi değil
dir. 

Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kâdastral yolar meydanlar ile meralar, imar planının onayı ile bu 
vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve 
tabi olurlar. 

Cephe hattı 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerler 

MADDE 13. — Resmî yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, 
pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumî hizmetlere ayrılan alanlarda inşaata ve mevcut bina varsa esaslı 
değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin yerilmez. Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma 
şekli devam eder. 

imar programına alınan alanlarda kamulaştırma yaplıncaya kadar Emlak Vergisi ödenmesi durdurulur. Ka
mulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan Emlak 
Vergisi kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaştırma yapılma
dan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise durdurma tari
hinden itibaren geçen sürenin Emlak Vergisini mal sahibi öder. 

Ancak, parsel sahibi, imar planlarının tasdik tarihirden itibaren beş yıl sonra müracaat ettiğinde imar plan
larında meydana gelen değişikliklerden ve civarın özelliklerinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve ben
zeri umumî hizmetlere ayrılan alanlardan ilgili kamu kuruluşlarınca yapımından vazgeçildiğine dair görüş 
aldığı takdirde imar planına ve mevzuatına uygun inş?at yaptırabilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ya
pılan imar planlarında, bahsedilen beş yıllık süre bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir. 

Onaylanmış imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen 
düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk 
edilmesi halinde bu terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz. 

İrtifak hakları 

MADDE 14. — Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması sırasında, bir gayrimenkulun tama
mını kamulaştırmadan o yerin muayyen saha, yükseklikte ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu yararı ama
cıyla irtifak hakkı tesis edebilir. 

Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak 
hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İfraz ve Tevhid İşleri 

İfraz ve tevhid 

MADDE 15. — İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumî hizmetlere 
ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez. 

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu planlara uygun ol
ması şarttır. 

İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, asgarî cephe genişlikleri 
ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin ve
rilmez. 

Tescil ve şüyuun izalesi 

MADDE 16. — Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin resen veya müracaat üzeri
ne tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik 
hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır. 

Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuç
landırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. 

Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 
Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin tebliği tarihinden iti

baren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmediği tak
dirde ilgili idare hissedarmış gibi, şüyuun izalesi davası açabilir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki hükümlere ta
bidir. 

Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar 

MADDE 17. — Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştır
madan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müs
takil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, 
gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle de
ğiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp sat
mak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder. 

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yaran için, belediye veya valilikçe yeri alınan şahısla
rın muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak'bedel takdiri ve icabında denklik, temini suretiyle"3e-
ğiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerin
de, belediye veya valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer sa
tın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir. 

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hü
kümlerine göre yapılır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi 

MADDE 18. — İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak 
sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait 
bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İfraz ve Tevhid işleri 

İfraz ve tevhid 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tescil ve süyuun izalesi 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Arazi ve arsa düzenlemesi 

MADDE 18. — imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak 
sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait 
bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, his-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Say18ı : 291) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yapmaya be
lediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıdaki fıkrada belirtilen yet
kiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüz-
ölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında «düzenle
me ortaklık payı» olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzen
lemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez. 

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, 
çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgiü tesislerden başka maksatlarda 
kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumî hiçmetler için, yeniden ay
rılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe 
kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık pa
yı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. 
Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme se
bebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina 
bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar 
parseli içinde bırakılabilir. Tamamımn veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası 
mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de raslayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel 
üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka 
bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe, bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılma
sına devam olunur. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamu-
laştırılmadıkça yıktırılamaz. 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve 
mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zarurî tamirler dışında ilave, deği
şiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tat
biki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik'hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan ka-
dastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir. 

Bu maddenin tatbikinde belediye ve valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafa
kati halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması 
mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygula
ması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu 
ile satılanlar hariç imar plam olmayan yerlerde iskân amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel par
selasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. 

Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili 

MADDE 19. — İmar planlarına göre parselasyon planlan yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde bele
diye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle 
ilgili idarede asılır .ayrıca alakalılara tebliğ olunur ve bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek plan
lar hakkında da bu hüküm uygulanır. 
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seli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya beledi
yeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda' belirtilen yetkiler valilikçe 
kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzöl-
çümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında «düzenleme 
ortaklık payı» olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenleme
ye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez. 

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, 
çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 
maksatlarda kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumî hizmetler için, yeniden ay
rılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe 
kamulaştırma yolu ile tamamlanır. 

Herhangi bir parselden bir miktar sahamn kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, 
kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. An
cak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme se
bebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina 
bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar 
parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası müm
kün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerin
de kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaş
ma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe, bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına de
vam olunur. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe ka-
mulaştırılmadıkça yıktırılamaz, 

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mev
zuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zarurî tamirler dışında ilave, değişiklik ve 
esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki müm
kün almayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral 
parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir 

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafa
kati hallinde kamulaştırılması gereken yerlerin karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması 
mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerime göre şüyuulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uy
gulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebrî icra 
yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisse
lere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. 

Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescîli 

MADDE 19. — tmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde be
lediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle 
ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur, Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek 
planlar hakkında da bu hüküm uygulanır. 
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Kesinleşen parselasyon planlan tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muva
fakati aranmaksızın, sicilleri* planlara göre resen tanzim ve tesis ederler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar 

Yapı 

MADDE 20. — Yapı : 
a) Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, 
b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının 

vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, 
İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. 

Yapı ruhsatiyesi 

MADDE 21. — Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılar için belediye ve valiliklerden 25 inci madde
de belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürola
rından yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu du
rumda toplam yapı alam miktarını artırmıyorsa ruhsat hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. 

Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve 
sıhhi tesisat tamirleri ile kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre beledi
yelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamirat
lar ruhsata tabi değildir. 

Ruhsat alma şartlan 

MADDE 22. — Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık ve mühendis
lik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece; tapu (is
tisnaî hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimarı proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim 
ve hesapları, ebatlı veya röperli kroki eklenmesi gereklidir. 

Belediyeler veya valiliklerce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat ekleri ince
lenerek eksik veya yanlış olduğu takdirde müracaat tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde müracaatçı
ya müracaatla ilgili bütün eksiklik ve yanlışlıklan yazı ile bildirilir. Müracaat tarihinden itibaren toplam otuz 
gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 
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(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin mu
vafakati aranmaksızın, sicilileri planlara göre resen tanzim ve tesis ederler. 

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu 
konut inşaatı) gibi imar parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak sekide düzenle
nir veya değiştirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yapı ve Yapı île ilgili Esaslar 

Yapı 
j ^ • . • 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yapı ruhsatiyesi 

MADDE 21. — Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında 
belediye veya valiliklerden veya yeminli serbest mimar kk ve mühendislik bürolarından yapı ruhsatiyesi alınması 
mecburdur. 

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu du
rumda; bağımsız bölümlerin bürüt alam artaııyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim, harca 
tabi olmaz. 

Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve 
sıhhî tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususi
yetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer 
tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. 

Ruhsat alma şartları 

MADDE 22. — Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık ve mühendis-
ik bürolarına yapı sahipleri veya kanunî vekillerince dilekçe ile müracat edilir. Dilekçeye sadece; tapu 
(istisnaî hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimarî proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, 
resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 

Belediyeler veya valiliklerce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat ve ekleri 
incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi 
verilir. 

Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün 
eksk ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacaik müracaattan itibaren en 
geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

Gelişme alanlarında yapı ruhsatı 

MADDE 23. — iskân hudutları içkide olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan sahalarda 
her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için; 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının 
belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yeminli Serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kurulusu, yetki alanları ve sorumlulukları 

MADDE 23. — Bu Kanunun dördüncü bölümünde öngörülen yapı ruhsatiyesi ile ilgili görevler, gerek
tiğinde Bakanlıkça belirlenecek belediyelerde ve illerde, belediye ve valiliklerin yanısıra yürütmek üzere kuru
lacak yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına verilir. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları, en az on'beş yıllık fiilî meslek tecrübesi olan yüksek 
inşaat mühendisi, yüksek mimar, inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından kurulabilir. 

Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde ıbirden çok yeminli serbest mimarlık ve mühendis
lik bürosu kurulması Bakanlığın müsaadesine bağlıdır. 

Bir ilçede, iş azlığı sebebiyle yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosu kurulamadığı veya kurulmuş 
büro kapandığı takdirde, çevre ilçelerden bir yetkili büro Bakanlıkça görevlendirilebilir. 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırana ve Turizm Komisyonunun Katml Ettiği Metin) 

ıb) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt 
yapısının yapılmış olması, 

Şarttır.̂  
Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiş olmakla 'beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri 

gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlana
cak keşif ve planlamaya uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtil
diği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bedelini % 25 peşin ödeyip geri kalan % 75 ni altyapı hizmeti
nin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı 
veri'Mı*. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılamaması halinde, 
fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma 
izni verilemez. Anatesis yapıldığında yapı sahibi ve ya sahipleri lâğım ayaklarım Ibu tesise bağlamaya mec
burdurlar. 

Toplu mesken alanlarında, ilgili şâhıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşaa ve ikmal edi
len teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellenin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alın
madıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez. 

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri beledi yelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs veya kurum
larınca yapılmışsa, belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz. 

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı önceden ilgili idareye ödeyenlere aynen 
geri verilir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve !bir kanalizasyon 
şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye ver
medikçe ilgili idarenin !bu tesisleri inşa ve ikmali mecburiyeti yoktur. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilaveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı olmakla beraber, 
bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri 
tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar imar yönetmeliğinde belirtilir. 

tmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde düzeltme ve yenilenme getirilen yerleşik alan
lardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken durumlar
da, şehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katılma payları bu hizmetler
den yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır, 

tmar planlarında meskûn saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının, 
yapının bulunduğu sokaktaki lâğım şebekesine veya varsa umumî fosseptiğe bağlanması, lâğım şebekesi ve
ya umumî fosseptik olmayan yerlerde mahallî ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde 
gayrimenkulun içinde, lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi tarafından ilgili ida
rece yapılacak tebligatla verilecek müddet zarfında yaptırılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları nın kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları 

MADDE 24. — Bu Kanunun dördüncü bölümünde öngörülen yapı ruhsatiyesi ile ilgili görevler, gerekti
ğinde Bakanlıkça 'belirlenecek belediyelerde ve İllerde, belediye ve valiliklerin yanısıra yürütmek üzere ku
rulacak yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına verilir. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları, en az oniki yıllık fiilî meslek tecrübesi olan inşaat » 
mühendisi ve mimarlar tarafından kurulabilir. 

Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde birden çok yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 
bürosu kurulması Bakanlığın müsaadesine bağlıdır. 

Bir ilçede, iş azlığı sebebiyle yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosu kurulamadığı veya kurulmuş 
büro kapandığı takdirde, çevre ilçelerden bir .yetkili büro, Bakanlıkça görevlendiriletbilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına inşaatın durdurulması veya yıktırılması görevleri veri
lemez. Bu bürolar ve görevliler imar planı ve proje hazırlayamazlar. Fennî sorumluluk üstlenemezler, müteah
hitlik yapamazlar. 

Bu Kanunda yetki ve görev verilen yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları elemanları, bu görev
lerini ifa ederken istedikleri suçlar dolayısıyla devlet memuru sayılırlar ve devlet memuru gibi cezalandırılır
lar. Ayrıca bu suçları işleyen büro sahibinin ise büroları kapatılır; bir daha büro açamazlar. Suçu işleyen büro
da çalışan görevliler ise bunlar bu çeşit bürolarda bir daha görev alamazlar. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları Bakanlığın denetimine tabidir. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması 

MADDE 24. — Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları 4 sınıfa ayrılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları, Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliğinin mütalaası alınarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, dördüncü sınıf yeminli serbest mi
marlık ve mühendislik büroları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca resen sınıflandırılu". 

Bu sınıflandırmada, her büronun yetki çevresi içindeki nüfus yoğunluğu ile işin teknik niteliği esas tutulurj 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı her iki yılda- bir büroların durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıf

landırmayı Resmî Gazete ile ilan eder* 
Yeni sınıflandırma ilan olununcaya kadar, eski sınıflandiırmaya göre uygulama yapılır. 

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat 

MADDE 25. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında 
o maksada tahsis edilmiş olmak.plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü 
fennî mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan pro
jeye göre ruhsat verilir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından gizlilik arz 
eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat 
metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumla
rına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan bel
geler aranmadan yapı ruhsatı verilir. 

Her türlü sanayi kuruluşuna; -varsa bölge planı ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde ise, valilikçe 
verilen ön izinden sonra avan projesine göre belgeleri incelenerek belediye, valilikler veya yeminli serbest mi
marlık ve mühendislik bürolarınoa ruhsat verilir. 

Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar 

MADDE 26. — İmar planına göre toplam inşaat alanı, bodrum kat hariç 1 000 metrekare, saçak yük
sekliği 6.50 metre ve bir bodrum ile iki katı aşmayan binalarda; belediye veya valilikler veya yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik bürolarından ruhsat alınması mecburiyeti yoktur. Yapı sahibi inşaata başladığını il
gili idareye bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede proje ve eklerine uygun bina yapılacağım ve fennî mesuliye
tin tekeffül edilmiş olduğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatırmış bulunduğunu gösterir belgeleri aynı di
lekçeye eklemek zorundadır. 

Ruhsata tabi olmama yapı sahibini ve fennî mesulünü imar planına ve mevzuata aykırı yapı yapma me
suliyetinden ve mükellefiyetinden kurtarmaz. 

Yapı, mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tes
pit edilir ve derhal mühürlenerek durdurulur. Durdurma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibi
ne tebliğ edilmiş sayılır. Bu tarihten itibaren yapı sahibi yapıyı onbeş gün içinde mevzuata uygun hale getirmek 
zorundadır. Mevzuata uygun bale getirilmediği veya mühürlenmiş inşaata devam edildiği takdirde belediye en-
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(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yeminli serbest, mimarlık ve mühendislik bürolarına inşaatın durdurulması veya yıktırılması görevleri 
verilemez. Bu 'bürolar ve görevlileri imar planı ve proje hazırlayamazlar. Fennî sorumluluk üstlenemezler, 
müşavirlik ve müteahhitlik yapamazlar. 

Bu Kanunda yetki ve görev verilen yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları elemanları, bu gö
revlerini ifa ederken devlet memuru sayılırlar. İşledikleri suçlar dolayısıyla devlet memuru gibi cezalandın-
lırlar. Ayrıca bu suçları işleyen büro sahibinin ise büroları kapatılır; 'bir da'ha büro açamazlar. Suçu işleyen 
büroda çalışan görevliler ise; bunlar bu çeşit bürolarda 'bir daha görev alamazlar. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 'büroları Bakanlığın denetimine tabidir. 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat 

MADDE 26. — Tasarının 25 inci maddesi 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar 

MADDE 27. — îmar planına göre toplam inşaat alanı, bodrum kat hariç 1 000 metrekare, saçak yük
sekliği 6.50 metre ve bir bodrum ile iki katı aşmayan binalarda; belediye veya valilikler veya yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik bürolarından ruhsat alınması mecburiyeti yoktur. Yapı sahibi inşaata başladığını 
'ilgili idareye 'bir 'dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede proje ve eklerine uygun bina yapılacağını ve fennî mesuliye
tin tekeffül edilmiş olduğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatırmış, 'bulunduğunu gösterir belgeleri aym 
dilekçeye eklemek zorundadır. 

Ruhsata talbi olmama yapı sahibini ve fennî mesulünü imar planına ve mevzuata aykırı yapı yapma mesu
liyetinden ve mükellefiyetinden kurtarmaz. 

Yapı, mevzuata ve plana aykın yapıldığı takdirde belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tes
pit edilir ve derhal mühürlenerek durdurulur. Durdurma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sa
hibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tarihten itibaren yapı sahibi yapıyı onbeş gün içinde mevzuata uygun hale 
getirmek zorundadır. Mevzuata uygun hale getirilmediği veya mühürlenmiş inşaata devam edildiği takdirde 
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cümeni veya belediye sınırları dışında il idare kurulu kararı ile yapının mevzuata aykırı kısımları derhal yık
tırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

Fennî mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit sicilleri 

MADDE 27. — Yapının fennî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve eklerine uygun 
olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı veren be
lediyeye veya valiliklere veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına bildirmeye mecburdurlar. 
Bu ihbar üzerine 30 uncu maddeye göre işlem yapılır. 

Yapının nevine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesıine ıgöre proje ve eklerinin tanziminin ve inşaatın kont
rolünün 36 ncı maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburîdir. 

Yapının, fennî mesuliyetini üzerine almış olan meslek mensuibu, bu vazifeden çekildiği takdirde, tatil gün
leri hariç, üç gün içinde mucip sebepleriyle birlikte keyfiyeti yazılı olarak ilgili idareye bildianekle mükel
leftir, aksi takdirde kanunî mesuliyetten kurtulamaz. 

Fennî mesulün herhangi bir sebeple istifası halinde istifa tarihinden önce yapılan işlerde sorumluluğu de
vam eder. 

Fennî mesuliyeti üzerine alanın istifa veya ölümü halinde başka bir meslek mensubu fennî mesuliyeti de
ruhte etmedikçe yapının devamına müsade edilmez. 

'Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, hu hudutlar 
dışında özel inşaat yapanların sicilleri de valilikçe tutulur. 

Ruhsat müddeti 

MADDE 28. — Yapıya /başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya 
başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde 
bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburîdir. Baş
lanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. 

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış var ise ar
tan kısma tekabül eden miktar kadar harç son tarife üzerinden alınır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburîdir. 

Yapı kullanma izni 

MADDE 29. — Yapı tamamen 'bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları ta
mamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanıla'bilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye, valilik veya ye
minli serhest mimarlık ve mühendislik bürolarından; 26 ncı maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların 
tamamen veya 'kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahi-
biriin müracaatı üzenine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen 'bakımından mah
zur görülmediğinin tespiti gerekir. 

Belediye, valilikler ve yeminli bürolar mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendir
mek mecburiyetindedir. Aksi halde !bu müddetin sonunda yapının tamamının veya 'biten kısmının kullanılma
sına izin verilmiş sayılır. Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosuna yapılmış ise 
hu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde müspet veya menfî mutlaka sonuçlan
dırmak zorundadır. 
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belediye encümeni veya belediye sınırları dışında il idare kurulu kararı ile yapının mevzuata aykırı kısımları 
derhal yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna 'kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alan
ları civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvan cılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve liskân 
ruhsatı aranmaz. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gere
kir. 

Fennî mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit sicilleri 

MADDE 28. — Yapının fennî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve eklerine uy
gun olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı veren 
belediyeye veya valiliklere veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına bildirmeye mecburdurlar. 
Bu ihbar üzerine 32 nci maddeye göre işlem yapılır. 

Yapının nevine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre proje ve eklerinin tanziminin ve inşaatın kont
rolünün 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir. 

Yapının, fennî mesuliyetini üzerine almış olan- meslek mensubu, bu vazifeden çekildiği takdirde, tatil gün
leri hariç, üç gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte keyfiyeti yazılı olarak ilgili idareye bildirmekle mü
kelleftir, aksi takdirde kanunî mesuliyetten kurtulamaz. 

Fennî mesulün herhangi bir sebeple istifası halinde istifa tarihinden önce yapılan işlerde sorumluluğu de
vam eder. 

Fennî mesuliyeti üzerine alanın istifa veya ölümü halinde başka bir meslek mensubu fennî mesuliyeti 
deruhte etmedikçe yapının devamına müsaade edilmez. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu hu
dutlar dışında özel inşaat yapanların sicilleri de valiliklerce tutulur. 

Ruhsat müddeti 

MADDE 29. — Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren ikî yıldır. Bu müddet zarfında ya
pıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl 
içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecbu
ridir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. 

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız 
bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce öde
nen harç tutarı tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. 
Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 

Yapı kullanma izni 

'MADDE 30. — Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları ta
mamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye, valilik veya ye
minli serbest mimarlık veya mühendislik bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların 
tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sa
hibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mah
zur görülmediğinin tespiti gerekir. 

Belediyeler, valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları mal sahiplerinin müracaatla
rını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının 
tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayıür. Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık 
ve mühendislik bürosuna yapılmış ise bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde 
müspet veya menfî mutlaka sonuçlandırmak zorundadır. 
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Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibinin kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuli
yetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. 

Kullanma izni alınmamış yapılar 

MADDE 30. — İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve 
alınmayan yapılar da izin alınıncaya kadar elektrik, su ye kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden fay
dalandırılmazlar. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar 

MADDE 31. — Bu Kanun ile yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar ha
riç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı fennî mesulce veya ye
minli serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca tespi ti ve ihlbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma mut
tali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir, yapı mühürlenerek 
inşaat derhal durdurulur. 

Durdurma, yapı, tatil zaptının yapı yerine asılma sıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 
Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahi bi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat 

alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. 
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın gide rilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapımn bu ruhsata 

uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin 
verilir. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il 
idare kurulu kararını müteakip, 'belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

Umumî hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar 

MADDE 32. — Jbnar planlarında (bulunup da müracaat gününde beş yıllık imar programına dahil olma
yan yerlerde; plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18 inci madde hü
kümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmeyen veya 13 üncü maddede 'belirtilen hizmetlere 
ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına 
uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kuru
lu kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanılarak 
usulüne göre yapı iznii verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce, 'belediye encümeni veya 
il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, 
lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkattik müddeti tapu kaydı
na şerh verildiği günden 'başlar. 

Birinci fıkrada sözü geçen parselde, esasen kullanılabilen 'bir bina varsa 'bu parsele yeniden inşaat ve 
ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapı
ların ölçüleri toplamı yönetmelikte gösterilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral parsel de 
bir imar parseli gibi kabul olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler yıktırılırlar* On yıllık muvakkattik -müddeti dolduk
tan sonra veya on yıl dolmadan yıktırılması veya kamulaştırması halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sa
yılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir. 
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Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyet
ten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. 

Kullanma izni alınmamış yapılar 

MIADDE 311. — İnşaatın bitime günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alın
mayan yapılar da izlin alınıncaya kadar elektrik, ysu ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalan-
dırilmazlar. Ancak, kulılanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar 

MADDE 32. — Bu Kanun üe yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; A 

ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı fennî mesulce veya yeminli 
serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca tespiti ve İhbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali 
olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat der
hal durdurulur, 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın 
bir nüshasıda muhtara bırakılır. 

Bu tarihten İtibaren en çok bir ay. içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat 
alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister, 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata 
uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin 
verilir, 

Aksi takdirde, ruhsat' iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il ida
re kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

- Umumî hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar 

MADDE 33. — Tasarının 32 nci maddesi 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İnşaat, tamirat ve bentçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler 

MADDE 33. — İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun ve 
yaya kaldırımlarının, belediye veya valililiklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yer
altı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması ve 'bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişi
nin zorlaştırılmaması. Yapı, yol sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı talkdirde her türlü tehlikeyli 
önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması, 
mecburidir. 

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde ilgili idarece takdir edilecek zarurî hallerde yaya kaldırırlarının bir 
kısmının işgaline yayalar için uygun geçiş sağlamak ve yukarıdaki tedbirler alınmak şartıyla müsaade olu
nabilir. 

Bu gibi hallerde mülk sahibi veya inşaatı deruhte eden 'kişi veya kuruluşun sahipleri gelip geçenlere za
rar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek tedbirleri alırlar. 

Zemin katlarda, dükkân yapılmasına müsaade edilen yapılarda, yaya kaldırımı ile aynı seviyedeki ön 
bahçeleri yayaya açık 'bulundurulacak, yayaların can emniyetini tehlikeye düşürecek duvar ve manialar ya
pılamaz. 

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven yapılması zarurî hallerde rıht yüksekliği 0,15 metreden 
fazla olamaz. 

Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabiî zeminin kazılması 

MADDE 34. — Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla, 'bina cephe hattından yola ka
dar olan kısımda, zeminlin kazılarak yaya kaldırımının seviyesinin altına düşürülmesine müsaade edilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0.50 metreden daha aşağı
da teşekkül etmiş bulunan binalarla bu gibi arsaların sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini temin etmek 
üzere, yol kenarına yönetmdikle belirtilen veya civarın karakterine göre ilgili idarece tespit edilen şekilde 
bahçe duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar. 

Sığınak ve kapıcı daireleri 

MADDE 35. — Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan binalarda, 'bu dairelerin fen ve sağ
lık şartlarına uygun olması, yönetmelikte 'belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması lazımdır. 

(Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, nizamlara, fen ve sağlık şartlarına aykırı yapılmamak, 
brüt 40 metrekareyi geçmemek şartı İle 'bahçenin herhangi bir yerinde veya müştemilat 'binaları içerisinde 
de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçevan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde bu yerlerde de aynı şart
lar aranır. 28 ve 29 uncu maddelerdeki hükümler bu maddede sözü geçen daireler hakkında da uygulanır. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ayrıl ması gerektiği 'imar yönetmeliklerinde gösterilir. 

Otoparklar 

MADDE 36. — îmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihti
yaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark te
sis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka mak
satlara tahsis edilemez. Bu fı'kra hükmüne aykırı hareket edildiği takdirde, ilgili idarece yapılacak tebligat 
üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mülk sahibi tebligata rağmen müddeti içerisinde gerek
li düzeltmeyi yapmaz ise, belediye encümeni veya il ida i*e kurulu kararı ile bu hizmet ilgili idarece yapılır ve 
masrafı mal sahibinden tahsil edilir. 
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İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler 

MİAIDDE 34.— Tasarının 33 ündü maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul e'dilmiştir. 

Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabiî zeminin kazılması 

MİAIDDE 35. — Tasarının 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kapıcı daireleri ve sığınaklar Â 

MADDE 36. — Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin yönetmelikte 
belirtiüen şart ve ölçüleri havi bulunması lazımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, nizamlara, fen ve sağlık şartlarına aykırı yapılmamak, brüt 
40 metrekareyi geçmemek şartı ile bahçeriin heı'hang'i 'bir yerinde veya müştemilat binaları içerisinde de ter
tiplenebilir. 

Bekçi, bahçevan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde bu yerlerde de aynı şartlar 
aranır. 29 ve 30 uncu maddelerdeki hükümler bu maddede sözü geçen daireler hakkında da uygulanır. 

*-- Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması gerektiği imar yönetmeliklerinde gösterilir. 

Otopark 

MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 
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BESİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Halihazır harka, imar plan ve projelerin hazırlanması 

MADDE 37. — Haliihazır harita ve imar planlarının haiîrlannıası ve tunların uygulanmasının fennî me
suliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlarına göre, yüksek mühendis ve mühendis, yüksek mi
mar, mimar, plancı ve haritacılar deruhte ederler. 

Yapıların, mimarî, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygu
lanmasıyla ilgili fennî mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar ve mimarlar deruhte ederler. 

Yıkâacak derecede tehlikeli yaptlar 

MADDE 38. — Bir kısmı veya tamamınih^yıkıiacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafın
dan tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesi ne göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün 
içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere (tebligat yapılır. Onlar da bu
lunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yere asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir 
zaibıtla tespit edilir. 

Tebligatı müteakip süresli içinde yapı sahibi tarafın dan tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kal-
dırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve mas rafı yapı sahibinden tahsil edilir, 

Alakalımın fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu 
o yapı ve civarının, boşaltılmasını icabettiniyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızını zabıta marifetiyle der
hal tahliye ettirilir.-

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler 

MADDE 39. — Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini lihlal eden, şehircilik, 
estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesis
lerin hususî mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara, ve ben zerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhu
runa meydan verilmemesi ilglililere tebliğ edilir. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edil mediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir 
ve masrafı arsa sahibinden tahsil edilir. 

Arsaların yola bakan yüzleri i 

MADDE 40. — Belediye meclisleri veya il idare kuruları belirli yollar üzerinde sakıncalı bina bulunan 
veya binasız aırsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. 
Bu takdirde gayrimenkulun sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mec
burdurlar.. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibin
den tahsil edilir.-

Ceza hükümleri 

MADDE 41. — Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan 
yapının yapı rahibine, fennî mesulüne ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı 
belirli bir yer satan ve alana 500.000.- TL.'dan 25.000.000.- liraya kadar para cezası verilir. 

Birindi fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28, 32, 33, 38 ve 39 uncu maddeleri ile 35 inci 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fennî mesule ve 
müteahhide 500.000.- TL.'dan 10.000.000.- liraya kadar para cezası verilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Halihazır harita, imar plan ve projelerin hazırlanması 

MADDE 38. — Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fennî 
mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlarına göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları de
ruhte ederler. 

Yapıların, mimarî, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygu
lanmasıyla ̂ ilgili fennî mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler ve mimarlar 
deruhte «derler. 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar 

MADDE 39. — Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafın
dan tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün 
içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da 
bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla bir
likte bir zabıtla tespit edilir. 

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan 
kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edi
lir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike duru
mu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marife
tiyle derhal tahliye ettirilir. 

Kanunun selameti için alınması gereken tedbirler 

MADDE 40. — Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde uumümun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, es
tetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesis
lerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhu
runa meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahsur gideri
lir ve masrafı % 20 fazlası ile arsa sahibinden tahsil edilir. 

Arsaların yola bakan yüzleri 

MADDE 41. — Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahsurlu bina bulunan veya binasız 
arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde 
gayrimenkulun sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. 
Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tah
sil edilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 42. — Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak ya
pılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir 
yer satan ve alana 500 000 TL.'dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fennî mesule bu ce
zaların l/5*i uygulanır. 
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Birindi ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir. 
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülkî 

amir tarafından verilir. 
Bu cezalara karşı cezamın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 

itiraz, zaruret görülmeyen hallilerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir.-

ilgili idarenin Cumhuriyet savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemeler
ce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen fennî mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla 
kadar meslekten men cezasına da hüıkmolunur. Bu husus taki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve 
meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir. 

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad 
kaydolunur. -

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 42. — 9.7.1956 tarihli ve 6785 sayılı imar Kanunu ile ek ve (değişiklikleri, 11 Ocak 1963 tarihli 
ve 141 sayılı Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair Kanun ile diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelik 

MADDE 43. — I. - a) Enerji, sulama, tabiî kaynaklar, ulaştırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve 
müştemilatından hangileri için ruhsat alınmayacağı; 

b) İmar planlarında okul, cami, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesisler ile kamu kuruluşlarının yapıları için 
ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili diğer hususlar, 

c) Arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma şekil ve startları, 
d) Ruhsata tabi olmayan' yapılarda uyulacak esas 1ar, 
e) Müteahhit sicillerinin şekil ve şartları, 
f) imarla ilgili diğer hususlar, 
g) imar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların asgarî cephe görüşleri 

ve büyüklükleri» 
h) Yeminli serbest ımlimarlık ve mühendislik bürolarının teşkili, bu bürolarda çalışacak personelin nitelik

leri, hizmet karşılığı ücret tarifeleri, çalışma esasları ve diğer hususlar, 
i) Yerleşme alanlarıyla ilgili genel esaslar, 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
II. - 36 ncı maddede sayılan sorumluların dışında kalan fen adamlarının görev ve sorumlulukları Ba

kanlık ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikte tespit edilir. 
III. - Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile diğer hususlar Bakanlık ile içişleri Bakanlığınca birlikte 

çıkarılacak "yönetmelikte tespit edilir. 
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Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40 inci maddeleri ile 36 ncı madde
nin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 
500 000 TL.'dan 10 000 000 liraya kadar para cezası verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir. 
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülkî 

amir tarafından verilir. 
Bu cezalara karşı cezanın .tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 

İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir; 

İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, 'bu mahkeme
lerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen .fennî mesuller ve müteahhitler hakkımda 'bir yıldan beş 
yıla kadar meslekten men cezasına da hükmolunur. 

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek 
teşekkülüne bildirilir. 

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad 
kaydolunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 43. — 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu ve 1605 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Merkez İlçesindeki Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair Kanun ile 
menkul ve gayrimenkulleri varsa iştirakleri bütçesi gelirler ve personelin özlük hakları ile birlikte Ankara 
Büyük Şehir Belediye Başkanhğma bağlamak şartı ile 28.5.1928 tarih ve 1351 sayılı Kanun, 3.6.1937 tarih ve 
3196 sayılı Kanun ile 18.1.1966 tarih ve 710 sayılı Kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelik 

MADDE 44. — I. - a) Enerji, sulama, tabiî kaynaklar, ulaştırma ve ıbenzeri hizmetlerle ilgili tesisler 
ve müştemilatından hangileri için ruhsat alınmayacağı; 

b) llmar planlarında okul, cami, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesisler ile kamu kuruluşlarının yapıları 
için ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili diğer hususlar, 

c) Arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma şekil ve şartlan, 
d) Ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak esaslar, 
e) Müteahhit sicillerinin şekil ve şartları, 
f) İmar planı yapımı ve değişiklikleriyle ilgili kri terlerin tespiti ve imarla ilgili diğer hususlar, 
g) Iraıar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların asgarî cephe görüşleri 

ve büyüklükleri, 
Ih) Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının teşkili, bu bürolarda çalışacak personelin nite

likleri, hizmet karşılığı ücret tarifesi, çalışma esasları ve diğer hususlar, 
i) Yerleşme alanlarıyla ilgili genel esaslar, 
j) Halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını- yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşların eh

liyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait esaslar. 
'Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
1 1 - 3 8 inci maddede sayılan sorumluların dışında kalan fen adaımlarının ıgörev, yetki ve sorumlulukları 

Bakanlık ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikte yetki sınırlan dahilin
de tespit edilir. 

III. - Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte tes
pit edilir. 
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Mücavir alan 

MADDE 44. — Mücavir alan sınırları 'belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayet-
lerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık (bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiş
tirilmek üzere iadeye yetkilidir. 

Mücavir alanın ilgili 'belediye sınırına (bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva ede
bilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana al
ma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir. 
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Otopark yapimasını gerektiren bina. ve tesislerin neler oliduğü, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer 
şartları ide bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderileceği ise, bu yönetmelikte belirtilir, 

Mücavir alan 

MADDE 45 — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca 45 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

ALTINCI BÖLÜM 
2960 Sayılı: Boğaziçi Kanunu fte ilgili Hükümler 

MADDE 46. — Bu Kanunla 2960ı sayılı Boğaziçi Kanununun 6 ncı maddesine göre kurulan organlar 
kaldırılmıştır. Bu kuruluşların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen çerçeve dahilinde istanbul Büyük 
Şehir ve ilgili ilçe Belediye Başkanlıklarınca yürütülür. 

Şöyle ki: 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2 nci maddesinde belirlenen ve 22.7.1983 onay tarihli plana göre 
Boğaziçi alanında gösterilen «Boğaziçi Sahil Şeridi» ve «öngörünüm» bölgelerindeki uygulamalar istanbul 
Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca, «geri görünüm» ve «etkilenme» bölgelerindeki uygulamalar da ilgili ilçe 
Belediye Başkanlıklarınca yapılır. 

MADDE 47. — 296o sayılı Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin «f» ve ,«g» fıkraları aşağıdakişekil
de değiştirilmiştir. 

f) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydı ile plan değişik
liği yapılabilir. 

g) Boğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel büyüklüğü 5,000 m2'den az olmamak, ifraz işlemleri yapılma
mak ve T.A.K.S. azamî % 6 ve 2 katı (H = 6.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile «konut» inşaatı yapılabilir. 
Blok adedi serbesttir. 

Orman, koru, ağaçlandırma ve yeşil alanlar da yukarıdlki esasa tabidir. Yalnız bu alanların tabiî vasıfları
nın korunmalarına özen gösterilir. • 

Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun imar Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat 
ve iskân atara mecburiyetinde olup, bu işlemler yalnızca istanbul iBüyük Şehir Belediyesince avan ve tatbikat 
projelerine göre yapılır. 

(MADDE 48. — 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. — «Gerigörünum» ve «Etkilenme» bölgelerinde T.A.K.S. azamî % 20 ve 5 katı ,(H «= 15.50 

m, irtifaı) geçmemek şartı ile inşaat yapılabilir. «Etkilenme» bölgesinıde, T.A.K.S. >% 20 olmakla beraber 
boğazdan bakıldığında, silueti bozmuyorsa farklı bir irtifa getirmek mümkündür. Daha önce belediyeye bi-
lalbedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. l.li1982>den sonra alınmış «Yüksek kurul» 
kararları ile 22.7.1983 onay tarihli planda kazanılmış haklar saklıdır. 

Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun imar Ka nununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat 
ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlemler yalnızca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan ve tatbikat 
projelerine göre verilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde «Boğaziçi Alam» içlin yapılan planların revize edilmesi «gerigörünum» ve 
«etkilenme» bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre «sahil şeridi» ve «öngörünüm» bölgelerinde istanbul Büyük 
Şehir Belediyesince hazırlanarak (Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından sonra «Boğaziçi 
İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu» onayı ile yürürlüğe girer. 
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Yapıların amacında kullanılması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra 
yapılan yapılar 'bölgenin şartlarına, imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için 
kullanılamaz. Bu gibi yapılar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde inşa efctirenlerce eski şekline 
getirilir. Aykırılık bu süre sonunda düzeltilmezse Belediye veya valilikçe yapılır veya yaptırılır ve masrafı 
yapı sahibinden tahsil edilir. 

Başka amaçla kullanılan otopark yerleri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı kullanma izni alınıp, ruhsat ve 
eklerine aykırı olarak ıbaşka maksatlara tahsis edilmiş ve 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen otopark 
yerlerinden otopark yönetmeliğine göre otopark tahsisi gerekenleri hakkında 36 ncı maddenin son fıkra
sına göre işlem yapılır. 

Önce yerilen ruhsat ve izinler 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar plan ve mevzuatına uygun olarak 
verilen ruhsat ve izinler geçerlidir. 

Özel hisseli parsellerde imar planı yapılması ve uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 'Özel parselasyona dayalı üzerinde birden fazla ıbina yapılmış hisseli parselleri 
birbirleri ile; yol fazlaları ile, kamu tüzelkişileri veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle birleştirerek bunları imar planlarına göre yeni ada ve parsellere 
ayırmaya ve 'bu suretle doğan yeni imar ada ve parselleri içindeki yapıları kullananlara; yapısı bulunmayan 
diğer hisse sahiplerine ise hisseli veya (müstakil parseller halinde veya kat mülkiyeti esası halinde dağıtmaya 
veya bunlar adına tapuya tescil ettirmeye, tescil dışı kalan hisselerin bedeli ödenmek veya kanunî ipotek 
tesis ettirerek tapu siciline terkin ettirmeye maliklerin "muvafakati aranmaksızın belediyeler veya valilikler 
yetkilidir. 

Bu alanlarda hisseli parsel sahibi veya kat maliki olanlardan hisselerine düşen teknik altyapı katılım 
payları 2464 sayılı kanuna göre alınmadıkça yapı kullanma izni verilmez. 

Bu imar planları yapılırken mevcut fiili durum göz önüne alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırimıa ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Büyük Şehir Belediye Başkanlığında bir ay süre 
ile ilan edilen «Sahil Şeridi» ve «öngörünüm» bölgeleri ile ilgili planlara, itiraz edebilir. Ancak, itirazlar yü-
rürlüğüNdurdurmaz. Belediye Başkanlığı planı itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek Belediye Mecli
sine sunar. Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük Şehir Belediye 
Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleşir. 

Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır. 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

na aktarılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme 

Yapıların amacında kullanılması 

GEÇİCİ MADDE !. — Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ya
pılan yapılar bölgesinin teşekkül şartlarına, imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksat
lar için kullanılamaz. Bu gibi 'yapılar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde inşa ettirenlerce eski 
şekline getirilir. Aykırılık bu süre sonunda, düzeitilmezse Belediye veya valilikçe yapılır veya yaptırılır ve mas
rafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

Başka amaçla kullanılan otopark yerleri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı kullanma izni ahnıp, ruhsat ve ek
lerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilmiş ve 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen otopark yer
lerinden otopark yönetmeliğine göre otopark tahsisi gerekenleri hakkında 37 nci maddenin son fıkrasına göre 
işlem yapılır. 

önce verilen ruhsat ve izinler 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 291) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Müşterek giriş 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuda müşterek giriş olarak tescil edilip 
fiilen kamu tarafından yol olarak kullanılan tapu kaydı yol olarak terkin edilmeyen gayrımenkullerin imar 
planında kamu hizmet ve teslislerine ayrılanları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni, 
dışında ise il idare kurulu kararı ile muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis amacına uygun olarak 
tapuda terkin edilir. 

örfü belde, paftos 

GEÇİCİ MADDE 6. — Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve 
zeminler (örfü ıbelde-paftos) tamamen müntafi ve münhedim olaraik varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine 
'bakılmaksızın hu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir. 
Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlâk vergi değerinin 1/5'idir. Bu şe

kilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince gedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sa
hibi adına emaneten millî bir bankaya yatırılır. Müracaat edilmediği takdirde zemin sahibi lehine kanunî 
ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peşin, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödenir ve bu bedele 
bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Peşin miktar ve taksitler 40 000 TL. dan az olamaz. Bu işlemler
den sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. 

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel hü
kümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve tastik edilmiş olan ıslah imar plan
larının uygulanmasında, inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin şart ve şekilleri tespite, belediye ve mücavir alan
lar içinde belediyeler, dışında valilikler yetkilidir. 

Yönetmeliklerin çıkarılma süresi 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmelikler Kanunun yayımından itiba
ren 6 ay içinde çıkarılır. 
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• — 45 — ' 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştumta ye Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Müşterek giriş 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca geçici 4 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

örfü belde, paftos 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi Komisyonumuzca geçici S ineli madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 6. — Tasarının geçici 7 nci maddesi Komisyonumuzca geçici 6 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — istanbul ve Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı imar Affı Kanununa göre başvu
rulan yapılar, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları üe ilgili kısmı 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2981 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasına göre 
ve bitmiş olmaları koşulu ile ve 5 misli bina inşaat harcı alınarak af kapsamına dahil edilir. Aym Ka
nunun ilgili ekli cetveline göre harç ayrıca tahsil edilir. Afla ilgili Boğaziçi alanındaki tespit ve değerlendirme 
işlemleri mutlaka ilgili belediyelerce yapılır ve en geç 6 ayj içkide launamlanarafc sonuçlandırılır. 

Yönetmeliklerin çıkarılma süresi 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun uygulamasını gösteren yönetmelikler Kanunun yayımından itibaren 
en geç 6 ay içinde çıkarılır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği. Metin) 

Yürürlük 

MADDE 45. — Kanun yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 46. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Genellik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
./ S. Giray 

Tarım Orman ve Köyi'şleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

4.3.1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunmıa Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tajçıoğlu 
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(Bayındırlık, İmar, lAdgtırtna ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 49. — Bu Kanunun 43 - 46 - 47 ve 48 inci maddeleri ile geçici 7 nci maddesi yayımı tarihinde; 
diğer maddeleri yayımını takiben 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 50. — Tasarının 46 ncı maddesi 50 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 294 

1402 Saydı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Maddesinin Değişik 
Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/683) 

T.C. 
Başbakanlık 1.5. 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.GnMd. 18/101-1903104042 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.5.1985 tarihinde kararlaştırılan «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 15 inci Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ye ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1982 Anayasasının 19 uncu maddesinde kişi hürriyeti ve güvenliği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 
maddenin gerekçesinde de ifade edildiği gibi, kişilerin en kısa zamanda bağımsız ve tarafsız hâkim güven
cesine kavuşturulması esastır. Anayasa bu süreyi, normal hallerde münferit suçlar için 48 saat, topluca iş
lenen suçlarda ise azami 15 gün olarak belirlemiştir. Ancak, bu sürelerin olağanüstü hal, sıkıyönetim ve 
savaş halterinde uzatılabileceği aynı maddede hükme bağlanmıştır, 

Anayasanın bu hükmü karşısında, normal haller için göz altında bulundurma süreleri 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesinde münferit suçlar için 48 saat, topluca işlenen suçlar için 
azamî 15 gün olarak belirlenmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrasında da sıkıyönetim hallerindeki gö
zetim süresi tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu hükme göre daha önce azamî 90 güne kadar olan bu 
süre 2515 sayılı Kanunla 30 • 45 gün olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu hüküm yeni
den incelenmiş ve bu sürelerin fazla bulunduğu sonucuna varılarak süreyi kısaltmak amacıyla bu Tasarı 
hazırlanmıştır^ 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 inci maddesiyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2515 sayılı Kanunla değişik 15 inci 
maddesinin son fıkrasındaki 30 günlük gözaltında bulundurma süresi 15 güne, 45 günlük azamî süre ise 30 
güne indirilmektedir. 

2. Söz konusu Kanunda yapılan bu değişiklik sebebiyle, halen gözaltında bulunanlar bakımından da bir 
intikal hükmü getirilmesi zorunlu görülmüştür. Getirilen bu hükümle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 günden fazla bir süreden beri gözaltında bulunanların haklarında yürütülmekte olan soruşturmaların so-
nuçlandırılabilmesine imkân tanımak için 48 saatlik bir süre getirilmiş ancak, mevcut gözaltı süresi ile bu ek 
48 saatlik sürenin toplamının halen meri olan azamî 45 günlük gözaltı süresini geçmemesi öngörülmüştür. 

3. Tasarının 2 nci maddesi yürürlük, 3 üncü maddesi ise yürütme ile ilgilidir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 1.5. 1985 
Esas No. : 1/683 
Karar No. : 56 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Komisyonumuzun 1.5.1?85 günlü 18 inci Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcile
rinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek tasarı, Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
İbrahim Ural 

İstanbul 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 

Üyö 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 294) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 Diıci Madde
sinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkuıda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 inci maddesinin 2515 sayılı Kanunla değişik 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

^Sıkıyönetim komutanı bu Kanunda yazılı suçlar
dan sanık kişileri sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki 
askerî mahkemeye seVk ve tutuklanmaları gerekip 
gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar 
gözetim altında tutabilir. Bu süre 15 günden fazla 
olamaz. Ancak, delillerin araştırılıp tespitinin uzun 
süre alması sebebiyle sanıkların 15 gün içinde hâkim 
önüne çıkarılmalarına imkân bulunmaması halinde 
sanıklar soruşturmanın bitiminde ve herhalde 30 gün 
içinde yetkili hâkim önüne çıkarılırlar. Gözetim altın
da bulunanlar ilk 15 gün sonunda hâkim önüne çı-
karılamadıkları takdirde sıkıyönetim komutanı bu ki
şilerin durumunu bu süre sonunda inceler ve hâkim 
önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar ve
rir. Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle yeni de
liller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bu yetki 
bir def edan fazla kullanılamaz.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte 30 günden fazla süreden beri gözetim al
tında bulunanlar en geç 48 saat içinde yetkili hâkim 
önüne çıkarılırlar. Ancak, gerekli işlemlerin yapılma
sı için tanınan bu 48 saatlik süre sebebiyle, 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin bu 
Kanunla değiştirilen son fıkrasındaki 45 günlük gö
zetim altında bulundurma müddeti hiç bir şekilde aşı
lamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Madde
sinin Değişik Son Fıkrasuun Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı .:' 294) 
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(Hükümetin Tektf Ettffci Metih) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

.Başbakan 
T. Özal 

(tçigtari Komisyonunun Kabul Ettögi Methi) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

1 . 5 . 1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Ylardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
Af. T. Titiz 

Devlet Balkanı 
A., Karaevli 

Adalet Bakanı 
Af. İV. Eldem 

Müllî Saıvunımıa Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

BayındırMc ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağînk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Ulaştırana Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

yi ve Ticaret BaJcanı 
H.C.Aral 

Bnerii ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Tofçıağlu 
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