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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Kuveyt'e gidecek olan: 
Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Ke-

çeciler'in, 
- Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 

Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün; 

Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşü
ne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı fsmet özarslan'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
Hollanda'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaş

kanlığına, TBMM Başkanı î. Kaya Erdem'in vekillik edeceğine; 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
İngiltere Avam Kamarasında yapılacak bir toplantıya TBMM'yi temsilen katılacak Parla

mento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Adalet Komisyonu Başkanlığının, Komisyonca kabul edilen, Zonguldak Milletvekili Gü

neş Müftüoğlu ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve 3 arkadaşının, 2802 sayılı Hakim
ler ve Savalar Kanununa Ekli (1) ve (2) Sayılı Cetvellerin "Birinci Sınıfa Ayrılmış" Bölümleri
nin Sonuna Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, getirdiği malî yük nedeniyle Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonu 
da aynı görüşe katıldığından, Başkanlıkça, söz konusu kanun teklifinin içtüzüğün 35 inci maddesi 
uyarınca ilgili komisyona havale edildiği açıklandı. 

Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkındaki 9/4 esas numaralı Meclis soruştur
ması önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak t ster" kısmının ikinci sırasında yer 
alması ve Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki öngörüsmelerin, Genel Kurulun 
9.4.1991 Salı günkü 104 üncü Birleşiminde yapılmasına; 

TBMM'nin 71 inci Kuruluş Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için, TBMM 
Genel Kurulunun 23 Nisan 1991 Salı Günü saat 14.30'da toplanmasına; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
67 nci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında, Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının (1/648) (S. Sayısı: 538), ay
nı kısmın birinci sırasına alınmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu; 
TBMM Genel Kurulunun yapacağı özel toplantıda başkaca bir kanunun görüşülmemesi

ne ve konuşmacılarla, konuşma sürelerine ilişkin Başkanlık; 
önerileri ile; 
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Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin, 
İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'ya ödenek ve yolluğunun, 
Verilmesine ilişkin Başkanlık; 

10/79 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin karar tarihinden, 
10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin de 3 Mayıs 1991 tari
hinden itibaren üçer ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlıkları; 

Tezkereleri kabul edildi. 
öngörüşmeleri tamamlanan: 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 23 arkadaşının, uyguladıkları yanlış politikalar 
sonucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkftnsızlaşan bir darboğazın içi
ne soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına (U/20) 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabancı menşe
li taşıtları, ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak sattırdığı ye bu eyleminin 237 sayılı 
Taşıt Kanunun 16 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci 
Hakkında Meclis soruşturması açılmasına (9/4), 

İlişkin önergeleri ile, 
öngörüşmeleri 101 inci Birleşimde tamamlanan; 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia olunan 
kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan sağlığının korunması ve gelişimi 
üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/100), 

"yapılan oylamalardan sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'ya İçtüzüğün 137 nci maddesi hükümlerine aykırı 
davranışları nedeniyle, Başkanlıkça, iki birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası verildi. 

10 Nisan 1991 Çarşanıba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.29'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğtu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10.4.1991 Çarşamba 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Nevşehir Tabip Odası yöneticilerinden üçü
nün telgraf emriyle sürgün edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 
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. 2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin ürün bedeli borcuna 
ve gübre için sübvansiyon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kamndan yazılı soru önergesi (7/2015) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1991 yılı Şubat - Mart aylarında yapılan ilköğre
tim müfettiş yardımcılığı sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2016) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi' nin, Diyarbakır tli Bismil İlçesi Tepe Nahiyesinde 
belediye kurulmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/2017) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.4.1991) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse*nin, 1990 yılında görevli olarak yurt dışına giden 
milletvekillerinin almış oldukları harcırah miktarlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/2018) (Başkanlığa geliş tarihi : 193.1991) 

6. —Adana Milletvekili M. Halk Dağlı* nin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan Meslek Yük
sekokulu Tütün Yetiştiriciliği ve İşletmeciliği Bölümü mezunlarının iş bulamadıkları iddiasına 
ittfkin Maliye ve Gümrük Bakarandan yazılı soru önergesi (7/2019) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertugral Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR ' 

1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıldar'in, Körfez savaşı sonrası Kuzey Irak'ta yaşanan olaylar 
ve buna bağlı son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Halkın Emek Partisi Genel Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Fehmi Işıklar, 
Körfez savaşı sonrası gelişmeler konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Işıklar. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun süreden beri, sa
vaş ve savaş sonrası meydana gelen durum nedeniyle, çok dehşet verici olaylar yaşanıyor. Tele
vizyondan izliyoruz; bunların ayrıntılarına girip zamanınızı almak ve bu konuda duygusal bir 
konuşma yapmak niyetinde değilim. 

Savaşın nedenleri ve sonuçları, belli ki biraz daha tartışılacak; ancak, Bush'un son sözleri 
savaşın nedenini açıklamaya yetiyor. Bush, "Amerikalı ana ve babaların, çocuklarının Kürtler 
için ölmesine razı olmayacaklarını biliyorum" diyor ve razı olmayacaklardır. Savaş ile ilgili tüm 
gerçekleri bu sözler açıklıyor. 

Bize göre, Ortadoğu halkları için ifade edilen bir sözdür bu : "Türk halkı için de, Arap 
halkı için de, Amerikalı bir tek askerin bile kanının dökülmesine, hiçbir Amerikalı ana ve baba 
rıza göstermez/' O zaman, karabatak kadar değeri olmayan bu insanlar için savaşılmamışsa, 
demokrasi için savaşılmamışsa, insan hakları için savaşılmamışsa, ne için savaşılmıştır?.. Ba
şından beri belirttiğimiz gibi, petrol için savaşılmıştır, silah tüketimi için savaşılmıştır, Ameri
ka'ya kafa tutanların, baş kaldıranların akıbetinin ne olacağını gösterebilmek için savaşılmış
tır. Televizyonlardan, o savaş senaryosunu, sivil hedeflerin nasıl ayıklandığını; köprülerin, lo
jistik destek merkezlerinin, fabrikaların, kimyasal silah fabrikalarının, daha doğrusu sivil he
deflerin dışındaki hedeflerin nasıl bombalandığını bütün dünyaya izlettiler; ama, şimdi, koca 
bir sivil halk, yaralanmış, yenik düşmüş ve onuru kırılmış Saddam Hüseyin'in merhametine 
ve insafına terk edilmiş durumda. Açıkça, Irak halkı provokasyona getirildi; Şii halkı, Türk
men halkı, Kürt halkı; özellikle Kürt halkı büyük bir provokasyona gddi. Kürt halkı adına 
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hareket ettiğini ileri süren liderler, yanlış yaptı, hata yaptı; kendi gücünü hesaba katmadan, 
zamanlamayı hesaba katmadan hareket etti ve çoluklu çocuklu, kadınlı erkekli koca bfr halkı 
kıyıma, soykırımına uğrattı. 

Değerli milletvekilleri, gelişen olaylar karşısında, Türkiye de ağız değiştirdi. Daha önce 
aktif politika izleme iddiasında olan Türkiye, Saddarn yönetimini yasal yönetim olarak dekla
re etmeye başladı; oysa, üslerimiz kullandırılırken, Saddam yasal olarak değerlendirilmiyor, 
tam tersine, meşru olmayan, yasa dışı eylemlerde bulunan, savaş suçlusu olarak değerlendiri
len bir konuma getiriliyordu. 

Dışişlerini ve Sayın Başbakanı son ziyaretimizde, Sayın Başbakanın ifadelerinden şunu an
ladık : "Visal yönetime karşı Irak halkına doğrudan yardım edemeyiz. Oysa, bu ziyaretimizden 
daha önce -20 Mart tarihinde- Sayın Başbakanı ziyaret ettiğimiz sırada, "devletten halka de
ğil, halktan halka yardımı örgütleyebiliriz, organize edebiliriz ve bu konuda Halkın Emek Par
tisi olarak üstümüze düşeni yaparız" demiştim; ama, bu konuda olumlu bir yanıt alamadık 
parti olarak. 

Bu konuda çok önemli gelişmeler vardır: Devletin topladığı yardımlar, maalesef, depolar
da duruyor; bugün aldığım haberler bu doğrultudadır. 

Hükümetin değerli üyelerine, toplanan yardımların depolarda bekletilemeyecek kadar du
rumun hassa» olduğunu belirtmek istiyorum. Çukurca'nın 500 metre ilerisinde bir rampa var; 
yağmur ve kar yağışı nedeniyle, toplanan yardımlar, 3 gündür, il komitesince iletilemiyor. Dev
letin bu bölgede ulaşıma yardımcı olması ve toplanan yardımları iletmesi gerekiyor. 

Aslında, bundan sonra daha aktif politika izlenmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin, bu 
konudaki pasif halden çıkıp, Kuveyt'in işgalinde gösterdiği yaptırımcı tavrını burada da gös
termesi gerekiyor, önce soykırım durdurulması ve o insanların topraklarından sökülüp başka 
yerlere gitmeleri önlenmelidir ve hemen, acil olarak, bugün gerekli olan ilaç, gıda ve barınma 
yardımı yapılmalıdır. 

Tampon bölge önerisinden başka önerilere varıncaya kadar, çok öneri tartışılıyor. Bu ko
nuda Hükümetin aktif politika izlemesini ve izlediği bu aktif politikanın, bizler tarafından des
tekleneceğinin bilinmesini istiyorum. Hükümetin insanî yönden attığı her adımı destekliyoruz 
ve çok önemli olan bu sorunda, hiçbir konu, iç politika malzemesi yapılmamalıdır diye düşü
nüyoruz; hep birlikte, yekvücut, mağdur olan o insanların yanında yer almalıyız diyoruz. 

Buradan, huzurunuzda, Diyanet tşleri Başkanlığına seslenmek istiyorum : Bu Kürtler Müs-
lümandır; Diyanet tşleri Başkanlığının, bu konuda, Papa'nın Hıristiyanlara davrandığı kadar 
duyarlı davranmasını ve Kürtlere yapılanların yanlış olduğunu, bütün Müslüman alemine ilan 
etmesi gerekir. (Alkışlar) 

Diyanet tşleri Başkanı olan kişi, Müslamanlığın ne anlama geldiğini bilmek zorundadır. 
Rebbül Kürt değil, Rebbül Türk değil Rebbül Müslüman da değil, rebbül alemine inanması 
ve bu anlamda yanlış ve insanlara karşı olan bütün davranışlara karşı çıkması gerekiyor. İnan
dığı dinin, temsil ettiği dinin, felsefenin de anlamı budur. Bir Papadan çok daha duyarlı dav
ranmak zorunda olduğunu buradan belirtmek istiyorum ve hepinize sevgiler ve saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakam Namtk Kemal Zeybek'in dönüsüne 
kadar, Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1627) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9-16 Nisan 1991 tarihleri arasında Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür Bakan
lığına, Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1, T— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Düşürü
len Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmastmn Uygun Bulun
duğu Hakkmda Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye- Suriye Pro
tokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandığına göre, maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

(1) 542 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Düşürülen 
Türk Uçağının Tazmini Konusunda Ttfridye - Suriye Protokolttntfn Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasana 
v 

MADDE 1. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 16 Ekim 1990 tarihinde Şam'da imzalanan, Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konu
sunda Türkiye - Suriye Protokolünün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
V Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. ~ 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi.oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra oldu Sayın Zengin. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, oyumun rengini belirtmek üzere söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi aleyhte mi, Sayın Zengin? 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Aleyhte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte söz istiyorsunuz. 
Tümü üzerinde, oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte, Manisa milletvekili Sayın Hasan 

Zengin; buyurun. 

HASAN ZENGtN (Manisa)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri Suriye uçağının Türki
ye toprakları üzerinde uçarak, vatandaşlarımızı bombalaması olayı ile ilgili protokol konuşu
lurken, bir hususun Hükümet tarafından aydınlatılmasını istiyorum. 

Mesele şudur : Suriye millî eğitiminde, Hatay, Suriye topraklarında gösterilmektedir. Sa
yın Bakanlarımızda oraya gittiklerinde arkalarındaki haritalarda, bu, aynen görülmektedir. Suriye 
uçaklarının, kendi toprakları üzerinde uçuyormuş gibi, uçtukları farz ediliyor. Bu husus, Türk 
Hükümetinin dış politikası yönünden, ciddî olarak üzerinde durulması gereken önemli bir nok
tadır. Biz, Suriye ile olan ilişkilerimizin, diğer komşularımızla olduğu gibi, elbette iyi bir şekil
de yürütülmesinde yarar görüyoruz, ama, millî misak hudutları ile çizilmiş bulunan ve sonra
dan Hatay'ın da iltihakı ile belirmiş olan hudutlarımızın bütünlüğünü de muhafaza etmet mec
buriyetindeyiz. Şartlar ne olursa olsun, herhangi bir şekilde, bir bakan ya da bir hükümet bu
nu görmezlikten gelemez. Bu durumun, burada,Sayın Bakan tarafından açıkça belirtilmesinde 
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yarar vardır. Aksi takdirde, bugün konuştuğumuz anlaşma yarın tekrarlanabilir; başka bir gün 
tekrarlanabilir... Bunun, gazetelerde güncel bir konu gibi artık devamlı konuşulmasını... (ANAP 
sıralarından "Bağırmadan konuş" sesleri) Beyler, kulağınızı deleyim ki, biraz bu işin üzerine 
eğilin; çok önemli bir durum bu. 

Hatırlarsınız; Hatay'daki vatandaşlarımız hacca gidecekleri zaman, "Hatay Suriye 
hududunda" diye, vize dahi verilmedi; pasasort vizesi verilmedi bu ülkede. Bunu kim düzelte
cek?.. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu meseleye eğilmesi gerekir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir üyesi olarak, Sayın Hükümeti bu hususta uyarıyor ve bu meseleye açıklık getirmesi
ni istiyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, müsaade "eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, bakan konuşamaz. 
BAŞKAN — Efendim, yerinden çok kısa bir açıklama yapacak. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — özellikle, zabıtlara geçirtmek için konuşacak! 
BAŞKAN — Evet Efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır!.. Konuşamaz!., içtüzük açık. 
BAŞKAN — Zatı âliniz de oradan, ondan daha fazlasını konuşuyorsunuz. Bu uygulama

nın gerçekçiliğine binaen söz verdim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan, hiç olmazsa siz konuşmayın buradan. 
BAŞKAN — Efendim, buna da bayağı alıştınız yani. Sataşmadan söz istiyorsunuz, "Al-

lahaşkına oy verin" diyorsunuz ANAP Grubuna. Hükümete söz veriyorum, "Allahaşkına, ko
nuşmayın..." Artık itiyat haline geldi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İçtüzüğü savunuyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — içtüzük açık... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın Bakana, kürsüden ve konuşma diye tavsif edebilecek 

kapsamda söz vermedim. Hakkı olmadığını da biliyorum ve kabul ediyorum; ama, yerinden 
kısa bir konuşma uygulamamızdır, teamülümüzdür. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır efendim! Hiç yoktur. Açtırın İçtüzüğü... 
BAŞKAN — Efendim, nice Hükümetin nice Sayın Bakanı, benzer durumlarda bu açıkla

maları yapmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, eğer Sayın Bayazıt sa

bır buyursalardı, teşekkür etmek için konuşacaktım ve teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, ifa
deleriyle bizim görüşlerimizi aksettirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Böylece, İçtüzüğü güzel bir vesileyle çiğnemiş olmanın rahatlığını hisse

diyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hiçbir şekilde tevil edilemez. 
BAŞKAN — Efendim, buna abesle iştigal derler. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — İçtüzüğü keyfi olarak uygulamak abesle iştigaldir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oyunun rengini belirtmek üzere Sayın Zengin tarafın

dan yapılan aleyhte konuşmayla, görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabiidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda, adını, soya

dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oy kullanabilirler. 
Oy kupası sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

2. — İzmir Mületvekiliİsılay Saygın ve 3 Arkadaş ıran, 3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 
3194 Sayılı imar Kanununun Bazt Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna iki Ek Madde eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayt-
st : 421) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 arkadaşının 3394 
sayılı Kanunlarla Değişik 3394 ve 3S42 Sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporunun görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarına sunacağım : Raporun okun
masını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Mahmut Keçeli, Doğru Yol Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu; 
şahıslan adına Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez ve Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin 
söz istemişlerdir. 

Gruplar adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Sözcüsü 
Adana Milletvekili Sayın Mahmut Keçeli'ye söz veriyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Keçeli. 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının 3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 
3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bu Kanuna tki Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi hakkında SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

1985 yılında, Parlamento çoğunluğuna dayanan Hükümet, 3194 sayılı tmar Yasa Tasarısı
nı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ederken, genel gerekçede, tmar Yasasında bugünün, 
hatta yarının gereksinimlerine yanıt verebilecek, köklü değişikler öngörüldüğü, planlamanın 
ilk kez olarak bir sisteme bağlandığı ve gelişmenin önceden yönlendirilmesi ilkesi getirildiği, şe-

(1) 421 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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birlerin imar planlarına uygun gelişmelerinin sağlanmasının öngörüldüğü, belediyelerin plan 
üretimi ve uygulanması sürecinde etkinliklerini artırarak, konuya kısa sürede çözüm getirilme
sinin amaçlandığı, planlamaya uygulamaya yetişecek ve onu önceden yönlendirebilecek bir*ni
telik kazandıracağı, işlemlerin basitleştirilerek hızlandırılmak istendiği, bütün bu nedenlerle 
yerel yönetimlere imar planlarını yapma ve yaptırma yetkisinin verildiği savunulmuştu. 

Aradan beş yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra, yukarıdaki genel gerekçenin tam tersine 
bir gerekçeyle Türkiye Büyük Millet Meclisine yasa tasansı sunmak, halka, demokratik parla
menter sisteme, yerel yönetimlere yönelmiş bir saldırı olarak görülebilir, görülmelidir de. Tek
lif, kent birim ilkelerini gözardı ederek, kentsel gelişimin düzenlenmesini, gelecekteki durumu
nu, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü ile kent insanının sağlık, ulaşım, konut ve din
lenme gibi gereksinimini konu alan kentbilim bölge planı, çevre planı, çevre düzeni planı, met
ropoliten alan planı, şehir yenileme ve güzelleştirme alanı planı dizisinde geçerlilik kazanır. 
tmar yasaları, sık sık dokunulmayacak genel yasa niteliğindedir. İlk kez 16 Ocak 1957 tarihin
de 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu ilga edilerek, 678S sayılı tmar \asası yürürlüğe konmuş
tur. Oysa, 3194 sayılı ftsa, günübirlik bir anlayışla bu genel yasanın yerini alırken, aceleye ge
tirilmiştir. Nitekim, son beş yılda, pek çok kimse, sahillerdeki betonlaşma ve çarpık kentleş
meden yakınmıştır. Büyük kentlerimizde tarihsel yapıların otele dönüştürülmesi ve eski yerel 
yönetimlere yakınlığı bilinen kişilerin çok katlı yapıları gözler önündedir. Teklif, geçen yerel 
yönetimler döneminde yarım kalmış çok katlı yapılarla, istanbul Boğazındaki sağlıksız ve yo
ğunluk artırıcı yapılaşmaya olanak sağlayarak, ülke yasaklarını ihlal edici hükümler taşıyor. 
Uygulaması doğrudan yerel yönetimleri ilgilendiren imar mevzuatıyla ilgili bir değişiklik çalış
masında, sorunları yerinde yaşayan, yakından izleyen yerel yönetimlerin katılımının sağlan
ması gerekirken, söz konusu taslağın hazırlık çalışmalarında yerel yönetimler dışlanmış, anti
demokratik bir davranışta bulunularak, yasanın iyileştirilmesi yönünde, yasadan doğan esas 
sorunları günbegün yaşayan yerel yönetimlerin ve ilgili meslek odalarının, katkıları alınmamıştır. 

Yasa taslağı ile, 3030 sayılı basanın özü yok edilmekte, 7 milyon nüfuslu İstanbul Beledir 
yesiyle, 2 bin nüfuslu kasaba belediyesi aynı yasa çerçevesinde, yerel özellikleri ve büyüklük 

. farklılıkları gözardı edilerek yönetilmeye çalışılmaktadır. 

Taslak ite, planlama kademeleri arasında var olduğu iddia edilen boşlukların doldurul
ması gerekçesiyle, kentin gelişimine ilişkin tüm planlama kararlarında, yetki, Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığında toplanmakta; yerel yönetimler, büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere, 
Bakanlığın görüş ve direktifleri doğrultusunda hareket eden, merkezî idareye bağlı taşra örgüt
leri durumuna düşürülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifinde "Bölge Planı" 
tanımı eklenmiş ve çevre düzeni planı içine nazım plan ölçeğine inilerek plan yapma yetkisi 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığında toplanmıştır. 1985 yılında tmar Kanunu yürürlüğe konulur
ken, Bakanlığa bağlı Planlama ve tmar Genel Müdürlüğü örgütü dağıtılarak, plan yapma yet
kisi yerel yönetimlere verilmiştir. Bugün, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğünde, 20 şehir plancısı çalışmaktadır. Bakanlığın, bu dar kadroyla, 
2 bin belediyenin planlarını yapması ve yaptırması düşünülemez. Kaldı ki, teklifte bir geçiş 
süresi bile verilmemiştir. Teklifin yasalaşması durumunda, duraklama olacak, plansız kaçak 
yapılaşma ve dolayısıyla sağlıksız gelişme sürecektir. 
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Teklifin 4 Oocü maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi yeniden düzen
lenmekte ve çene düzeni planlarının yapımı bir esasa bağlanmaktadır. 8 inci madde, "Çevre 
düzeni planlarım bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar; gerektiğinde ilgili idarelerle işbirliği ya
par. Çevre düzeni planları, varsa, bölge planlarına uygun olarak yapılır" der. 

Görüldüğü gibi, çevre plânlan yapımında, tek yetkili, Bayındırlık ve İskftn Bakanlığı ol
makta, çevreyle doğrudan ilgili olan, o çevrede yaşayan insanlara ve bu insanların demokratik 
temsilcisi olan belediyelere hiçbir söz ve görüş hakkı tanınmamaktadır. Halka hizmetin, hal
kın seçtiği yerel yöneticilerin görüşü alınmadan yapılması mümkün görülmemektedir. Çevre 
planım yaşatacak olan, onu uygulayacak olan belediyelerin, plan aşamasında dışlanması, çev
re planının başlangıçtan itibaren gerçekleştirilmemesi olgusunu beraberinde getirecektir. İşte 
Gökova'ya kurulan tarmik santralın durumu, işte Yatağan Termik Santralı ve işte son örneği 
Aliağa. 

Maddedeki, "Bakanlığın gerektiğinde ilgili idarelerle..." deyiminin belediyeleri de kapsa
dığı ileri sürülebilir. Ancak, "gerektiğinde" deyişi burada önem arz etmektedir. Gerektiğine 
ldm karar verecektir?.: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yasaların, açık, berrak ve kesin olması, 
tereddütlere ve yetki uyuşmazlığına yol açmaması gerekmektedir. 

Teklifte yer alan "Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı" tanımları karşılıklı olarak 
değerlendirildiğinde, genelde birbirleriyle çok yakın ilişki içinde olan iki ayrı plan olduğu gö-
rüfanektedir. Nazım imar planı, arazi parçalarının genel kullanılış biçimlerini, bölge tiplerini, 
nüfus yoğunluklarını, yapı yoğunluğunu, yerleşme alanlarının gelişme ve büyüklükleriyle, il
kelerini ve ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. Tüm bu temel kuralların, öncelikle, bu alanda 
yaşayacak olan yurttaşlar tarafından veya onları temsil eden yerel meclisler tarafından alınma
sı demokrasinin gereği iken, bu temel kararların merkezî yönetimin uygun görüşüne ve dolayı
sıyla, çok ağır vesayet biçimine bağlanması, Anayasanın 127 nci maddesinde yer alan, yerinden 
yönetim ilkesine aykırı düşmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin yeni şekli
nin (d) bendinde, uygulama imar planlarıyla ilgili olarak fıkrada yer alan valiliğin müsaadesiy
le ilgittsince yaptırılması imkânı ilk fıkrada belediyelere tanınmamıştır. 

Sayın milletveküTeri.tasarının bir başka maddesine getirilen değişiklikle de, Bakanlığa, imar 
planlarında revizyon, ilave ve değişiklik yapma yetkisi veriliyor; bu değişiklikleri yaparken ye
rel yönetimlerin görüşlerini almaya ya da haberdar etmeye gerek duyulmuyor. Bu teklif yasala
şırsa, Bakanlık dilediği biçimde, imar uygulama planlarında değişiklik yapabilecek; dar an
lamda, belediyelere verilen planlama yetkisi de kısıtlanmış olacaktır. Bu değişiklik, planlama
da kargaşa ve plan anarşisi ypratacaktır. Bakanlığın resen plan yapma yetkisine netlik getiril-

, mekte, 3194 sayılı Yasanın gerekçesindeki, özü oluşturan planlama yetkisinin, yerel yönetimle
re verilmesi düşüncesine aykırılık gösteren bu maddenin iptali gerekirken, Bakanlığın resen plan 
yapma yetkisi daha da genişletilmektedir. 

İmar Kanununun 18 inci maddesinde, düzenleme ortaklık payı yüzde 35'ten yüzde 40'a 
çıkarılmakla birlikte, bu payın, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami 
ve karakol yerlerinin dışında, ayrıca, ilk ve ortaöğretim kurumları ve sağlık ocağı yerlerinin 
karşılanmasında kullanılacağı hükmü getirilmektedir. 

Normal bir planlamada teknik ve sosyal donantı alanlarının planlama alanına oranı yüz
de 45 yüzde 50 civarında olacaktır. Bu durumda, belediyelerin düzenleme ortaklık paylarına 
yüzde lO'luk bir artış getirilmek isteniyor. Malî olanaksızlıklarla karşı karşıya bulunan 
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belediyelere yeniden yüzde 10'luk istimlak yükü getirmek haksızlıktır. 
Yine 18 inci maddeye eklenen bir fıkrayla da, vatandaşların mahkemelere başvurma hak

kı ortadan kaldırılmak isteniyor. Bu fıkra, Anayasaya aykırıdır, iptal edilmeye de mahkûmdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 3194 sayılı tmar Yasasının 21 inci maddesi yeniden dü
zenlenerek, belediyelerin yönetmelik yapma yetkisi Bakanlığa alınmaktadır. 2 000 belediyenin 
yönetmeliklerinin Bakanlık örgütünce yapılmasına olanak yoktur. Yönetmelikler, yörenin sos
yoekonomik, kültürel, topografik durumu, coğrafî koşulları ve buna benzer birçok ölçüt dik
kate alınarak hazırlanmalıdır. Söz konusu ölçütleri, en iyi, yerel yönetimler saptar. Bakanlığa, 
hangi anlayışla böyle bir yetkinin verilmek istendiğini anlamak olanaksızdır. 

Aynı maddenin yeni düzenlemesinde, belediyeler yasal süre içinde ruhsat vermedikleri tak
dirde, bu ruhsat valilikçe verilmektedir. Bu hüküm belediyelerin etkinliğini azalttığı gibi, vali
liğin işin üstesinden gelmesine de olanak yoktur. Bu fıkra hükmü, kargaşa yaratan bir hüküm
dür, belediye ile vatandaşı karşı karşıya getirecek bir düzenlemedir. 

Ayrıca, tmar Kanununun 28 inci maddesinde getirilen değişiklikle, fennî sorumluluk, ni
teliği ve niceliği belirtilmeyen beş yapı ruhsatiyesiyle sınırlandırılmıştır. Fennî sorumluluk için 
ruhsat sayısı ölçüt olmaz; yapı metrekaresi ya da hacim ölçüde olabilir. Bu nedenle, fennî so
rumluluk ölçütü, bir yönetmelikle düzenlenmelidir. Bu fıkra ilave edilmekle, hiçbir meslek gru
bunda bulunmayan meslek ve sanatını icra etmek kısıtlaması sadece, mühendis, mimar ve fen 
adamlarına getirilmektedir. Aynı zamanda, büyük ve küçük inşaat alanı ayırımı yapılmadan, 
beş yıllık inşaat ruhsat müddetinin her inşaatta geçerli olduğu göz önüne alındığında, beş yapı 
sınırlamasının büyük sorunlar doğuracağı aşikârdır. Bu, Anayasamızın eşitlik ilkesine de ta
mamen ters düşmektedir. 

Yasanın 42 nci maddesinde getirilen değişiklikler yasalaşırsa, belediye, yönetici ve çalışan
larına ağır cezalar getirilirken, valilik ve çalışanlarına hiçbir ceza öngörülmüyor. Bu, çifte stan
darttır. Bu maddenin, teklifteki biçimiyle yasalaşması, belediyelerin dar olan kadrolarının da
ğılmasına neden olacaktır. Çünkü, bu denli ağır cezalar altında, bir işyerinde çalışmak ola
naksızdır. 

Ayrıca, yasa önerisine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonunda eklenen 16 
ncı madde ile Boğaziçinde yapı yoğunluğu artırılmakta, Kat Mülkiyeti Yasasına göre mülkiyet 
hakkı da çiğnenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tmar Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan 
teklifte, sonuç itibariyle, kentin gelişimine ilişkin planlama kararlarında bütün yetki Bayındır
lık ve tskân Bakanlığında toplanmakta, yerel yönetimler -büyükşehir belediyeleri de dahil ol
mak üzere, merkezî idareye bağlı taşra örgütleri durumuna düşürülmektedir. Merkezî idareye 
verilen yetkiler nedeniyle, yerel yönetimler, İçişleri Bakanlığının yanı sıra, Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığının da vesayeti altına sokulmaktadır. Bütün bunlar, seçilmiş kişilere ve demokrasiye 
güvensizliğin ifadesidir ya da belli çıkarları gözetmek amacıyla karar, yetkisini merkezî yöne
tim yönünden merkezî yönetimin elinde tutma gayretidir. 

tmar Kanununda değişiklik yapılmasını öngören bu teklif, yerel yönetimlerde, dolayısıyla 
kentsel yaşamda yeni bunalımlara yol açacak niteliktedir. Uygulamada, boyutları bugünden 
öngörülemeyecek önemli sorunlar yaratacaktır. Tabandaki desteğini önemli ölçüde yitirmiş bir tk-
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tidann, bu kadar ciddî sorunlara kamuoyunu hafife alan bir tutum içinde yaklaşımına yeni 
bir örnek yaratan bu teklif üzerinde ısrarlı olması, yaşamakta olduğumuz demokratik bunalı
ma yeni bir halka daha eklenmek istidadındadir. 

Bu teklif, özü itibariyle, yerel yönetimleri maddî olanaklardan yoksun bırakan, belediye
lere ek yükümlülük getiren, belediye yönetim ve çalışanlarını cezalandıran, kaçak yapılaşma
nın önündeki engelleri kaldıran, rantın yüksek olduğu yerlerdeki planlama yetkisini yerel yö
netimlerden alarak, rant yağmasını sağlayan, planlamada kargaşa yaratarak planlamayı gecik
tiren, vatandaşın hak arama özgürlüğünü kısıtlayarak vatandaşla yerel yönetimleri karşı karşı
ya getiren, imar mevzuatında anarşi yaratan ve seçmeni cezalandıran, yasaklayıcı, baskıcı zih
niyetle hazırlanmış bir yasa teklifidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, 3194 sayılı İmar Yasası Deği
şiklik Teklifi, gerek hazırlanışında, gerekse içeriğinde, demokratik katılımı dışlayan, meslekî 
uzmanlığa da belirsizlikler getirirken bir yandan da yerel yönetimlerin kendi kent toprakları 
üzerindeki karar ve planlama yetkilerini kaldırmaktadır. Yerel yönetimlerin ilgili uzman kuru
luşlarının, meslek odalarının ve üniversitelerin katılımının sağlanarak, yürürlükteki yasanın 
sakıncalarının giderilmesi yönünde ülkemiz imarının toplum yararına, bilim ve uzmanlığı say
gılı bir sürece kavuşturularak demokratik kentleşme sorunlarının çözümüne yönelik bir amaç 

. doğrultusunda yeniden düzenlenmek üzere, bu teklifin geri çekilmesini işitiyoruz. Çekilmediği 
takdirde ret oyu vereceğimizi bildirir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Keçeli, özellikle süreye riayetiniz dolayısıyla çok teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu. 
Buyurun Sayın Uncu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 3194 sayılı tmar Kanunu üzerinde yapılmak istenilen değişiklikler hakkında grubum adına 
görüşlerimi arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. 

Değerli Başkan, sayın üyeler; bu kanunun, gerçekten, bu şekilde bu değişikliklerle huzur
larınıza getirilmiş olması, şehircilik açısından büyük bir endişe kaynağıdır. 

1985 Mayısında, Anavatan iktidarı, bütün yerel yönetimleri; 54 il, ilçe ve kasaba belediye 
yönetimlerini elinde tuttuğu bir dönemde; demokratik olarak tarif ettiği, reformist olarak or
taya koyduğu ve her şeyin ötesinde 6785 sayılı tmar Kanununun aksayan yönlerini bu kanunla 
değiştirdiklerini, yerel yönetimlere imar planlarını yapma ve onama yetkisi verdiklerini iddia 
ettikleri bu kanunu, üç sene sonra, ne oldu ki, huzurlarınıza çok büyük bir değişiklikle, 20 
maddeyi bulan bir değişiklikle getiriyorlar? 

Bu kanunun müzakereleri sırasında neler tartışılmıştır, Yüce Mecliste neler söylenmiştir, 
bilhassa Anavatan Partisi Grubu bu kanunu nasıl savunmuştur, bunu belirtmek istiyorum. 

Grup sözcüsü Sayın Hayrettin Elmas bakın ne diyor : "tmar planlarının ortaya çıkardığı 
kullanım kararlarının en çok etkilendiği kesimin, bu kararların verilmesinde kesin söz ve karar 
sahibi olması, demokratik yöntemin başlıca hedefi olmuştur. Bu teklifte Hükümet bunu amaç
lamıştır, memnuniyetle katılmaktayız. 

— 143 — 



T.B.M.M. B : 105 10 . 4 . 1991 O : 1 

Bu açıdan, mahallî idareleri ilgilendirene plan kararlarının o yöre halkının temsil edildiği 
belediye meclis kararlarıyla kesinleşmesi ve sonuçlanması, netice olarak plan kararlarına hal
kın katılımının sağlanması, demokratik uygulamanın ta kendisidir" diyor. 

Bu kanun Yüce Mecliste görüşülürken Anavatan Partisi sözcüsü, bu kürsüden sizlere apa
çık diyor ki,*''yerel yönetimlerin katılımının bulunmadığı, katkısının bulunmadığı bir imar planı 
yapmak, demokratik değildir." Bu karar, bugün tamamen değiştiriliyor. 

Değiştirilen ana karar nedir? 3194 Sayılı tmar Kanununun 8 inci maddesinin (b) fıkrasın
da, "Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyece 
yapılır veya yaptırılır; belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer" diyor. Yani, savunulan 
karar bu idi; ama, aynı İktidarın bugün huzurlarınıza getirdiği ve savunmak istediği karar ise 
şudur: "Nazım imar planları: Varsa bölge ve çevre düzeni planı ilke ve kararlarına uygunluğu 
sağlanarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyelerce, bu alanların dışında, vali
likçe yapılır veya yaptırılır, Bakanlığa sunulur." Rpılır yaptırılır kandırmaca»... Belediyeler 
planları yapacak, yaptıracak... Biraz sonra, Sayın Bakan bu kürsüye çıkacak, biz, imar planı 
yapmalarını, yaptırmalarını belediyelerin elinden almıyoruz, yine onlar yapacak, yine onlar 
yaptıracak diyecek; ama, ne oluyor?.. Onlar yapsa da, yaptırsa da, planlar Bakanlığa sunula
cak, Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra belediye meclisi ve il idare kurulunca onayla
nacak. Mini, Bakanlık, nazım planlara tamamen el koymuş oluyor. 

Değerli üyeler, bu memleket hepimizindir. Buradaki yaptığımız tartışmaların nedeni, bi
zim sorumluluklarımızdan doğmaktadır. Hangi siyasî partiye mensup olursak olalım, bu mem
leketin sorumlu insanları olarak, bu memleketin insanları hakkında doğru kararlar almaya, 
doğru uygulamalar doğurabilecek yasalar yapmaya mecburuz. 

Üç sene evvel milletin huzurunda, "biz, imar planlarını halkın temsilcilerine, belediye mec
lislerinin onaylarına veriyoruz',' diyeceksiniz, bugün tekrar gelip, Bakanlığın yetkisine dahil 
edeceksiniz... Neden ve niçin?.. Nedeni çok basit... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Partizanlık kokuyor, partizanlık! 

AHMET UNCU (Devamla) — 26 Mart, bir dönüm noktasıdır. Biz sizlere defaatle bunu 
söylüyoruz; ama, bir türlü anlamak istemiyorsunuz. 26 Mart tarihi, halkın sizi reddettiği, ye
ter dediği gündür. İşte, hazmedilemeyen, zannederim ki, bütün büyükşehir belediyelerinin, bütün 
il belediyelerinin belediye başkanlıklarının kaybedilmesidir. Bunu apaçık yaptığınız meydan
dadır. Meseleyi size özü itibariyle izah etmeye çalışacağım. 

7.3.1988 tarihinde Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1988 Malî Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülürken, muhalefet partilerine mensup üyelerin birçoğunun, yeşil sahala
rın ortadan kaldırıldığını, yeşil saha diye hiçbir şeyin kalmadığını, yeşil sahaların talan edildi
ğini defaatle söylemeleri üzerine, -tutanaktan okuyorum- Sayın Bakan aynen şöyle diyor : "Ysşil 
sahalar ve devlete tahsis edilen yerler hakkında büyük şikâyetler olmaktadır. Biz de, belediye 
başkanlarımızı bu töhmetten kurtarmak için, yeşil sahaların ve devlete tahsisli olan yerlerin 
imar meselelerinin merkezden halledilmesi için bir tasarı hazırladık, Bayındırlık ve tskân Ko
misyonuna yarın gelecektir." O günün bakanı, gerçekten, 3194'ün tadilatlarının çok olduğun
dan şikâyet eden, hatta her onbeş günde bir, onar onbeşer imar tadilatlarının yapıldığı beledi
yelerden şikâyetlere bakarak, yeşil sahaları ve devlete tahsis edilen yerleri koruyabilmek için 
merkezî müdahalenin gerektiğini, bunun için bir tasarı yolladığını belirtiyor; gerçekten de ta-
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sarı yollanıyor. Sayın Turgut özal'ın bu konudaki yazısında, "Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı, Bakanlar Kurulunca 3.2.1988 tarihinde kararlaştırılan 
3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve gerekçesi ilişikte gönderilmiştir" deniliyor. Tasarının özü şu: Bu tasarı ile, plan değişiklikle
ri nedeniyle ortaya çıkan bazı sakıncaları ortadan kaldırmak, imar planlarının getirdiği karar
ları bozucu ve kent çevresi ile yaşamı etkileyici imar planı değişikliklerini engellemek amacıy
la, imar planlarında kamu hizmet ve tesis alanları ve sosyal altyapı kullanım kararlarına ilişkin 
plan değişikliklerinin onaylanmasıyla ilgili yetkinin Bayındırlık ve tskân Bakanlığına verilmesi 
amaçranmaktadır. Bu tasarı buradan geçti mi?.. Geçmedi. Çünkü, bu tasarı tekrar gündem
den çıkarıldı. İşte bu tasarı, muhalefetin istemiş olduğu gerçek politikayı içeren tasan idi. Mu
halefet, 3194'te, denetim mekanizması olmamasına karşı idi. Yani, muhalefet olarak, ana ola
rak karşı olduğumuz fikir -3194 sayılı Yısada getirilen yeniliklerin çoğunu kabul ediyoruz ama-
denetim mekanizmasının olmayışı idi; bundan şikâyetçi idik. tşte, Sayın Bakan da, hayatî olan 
önemli bir denetim mekanizmasını buraya getirmek istiyordu ama, yine Sayın Turgut özal'ın 
isteği üzerine bu tasarı, "3194 sayılı tmar Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının yeniden incelenmek üzere, İçtüzüğün 76 ncrmaddesine göre geri 
gönderilmesini arz ederiz" diyerek geri alınmıştır. 

Şunu söylemek istiyoruz : Siz neyi hedefliyorsunuz Allahaşkına? Yani varmak istediğiniz 
düşünce nedir? Belediyeler sizde iken, imar imkânlarının hepsinin sizde olması doğru değil 
mi? Bunu doğal kabul ediyorsunuz, hakkınız kabul ediyorsunuz; ama, belediyeler sizin eliniz
den gittiği zaman, verilmiş olan haklan yeniden, teker teker geri alıyorsunuz. 

Ben burada, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 4.12.1988 gün ve 
2909/20182 sayılı, Safa Giray imzası ile gereği için valiliklere gönderilmiş olan bir genelgenin 
özünü söyleceğim. burada anlatmak istediğimiz konu şu: Çifte standart kullanıyorsunuz; me
seleye tek boyutlu ve doğru olarak bakmıyorsunuz. Bu işin doğrusu, halk için, millet içinse, 
doğru, her zaman doğru olmalıdır. Bakın, Teknik Hizmetler Uygulama Genel Müdürlüğü va
sıtasıyla valiliklere gönderilen genelgede, valilik ve belediyelerin yeterli deneyimlere kavuşmuş 
olduğu düşünüldüğünden, valilikler ve belediye meclislerince onanan bir örneği Bakanlığa gön
derilen nazım ve uygulama imar planları hakkında Bakanlıkça herhangi bir görüş bildirme iş
lemi yapılmayacağı belirtiliyor, burayı bir daha tekrarlıyorum; buradaki yanlışlığın özü, zihni
yetin değiştirilmesindedir. Sayın Bakan, 4.12.1988'de, "Belediyelerimiz ve valiliklerimiz, kad
roları itibariyle ve 1985 yılından itibaren uyguladıkları 3194 sayılı tmar Kanununun uygulama 
biçimleri itibariyle yeterli ehliyete kavuşmuşlardır. Bizim bu planlar için istemiş olduğumuz 
merkeze göndermek işlemi için görüş bildirmeyeceğiz. Gönderin; ama, herhangi bir görüş or
taya koymayacağız" diyor. Bugünkü imar değişikliğini özünde ise, tamamen, Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığının görüşünün alınması şart koşuluyor. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, 5 dakikanız kaldı. 

AHMET UNCU (Devamla) — Şunu belirtmek istiyorum; 1988'de, daha kanun tatbik edil
memişken, bundan iki sene önce, o zamanın belediyeleri, -belediyeler mutlaka kurumdur- bu 
kurumlar, bu ehliyeti kazanmışsa, bu ehliyete kavuşmuşsa, ne oluyor da üç sene sonra tekrar 
ehliyetsiz hale geliyorlar? Bunun arkasında siyaset vardır, yanlış düşünce vardır. Bu, görüşü 
lütfen değiştirin, tmar planlarında yapılacak tadilatlar konusunda; imar planlarını yapma, yap
tırma, onama yetkisini belediyelerden, yerel yönetimlerden alma hususunu tamamen kaldırmak 
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lazımdır. Aksi takdirde, belediyeleri bugünden itibaren ipotek altına almış olursunuz. 26 Martta 
bu hak size verilmemiştir. 26 Martta, halk, serbest oylarıyla, kimi istediyse onu seçti; Anava
tanlıyı da seçti, Sosyaldemokratı da seçti, Doğru Yol Partiliyi de seçti, başka partiden de seçti. 

Burada açıkça şunu söylemek istiyorum : Ehliyet sahibi olduğunu sizin belirttiğiniz bir 
belediyenin, bugün, nasıl oluyor da imar planını yapmada yetkileri tekrar alınıyor? 

Değerli üyeler, 26 Mart seçimlerinden sonra, Anavatan İktidarı, çeşitli uygulamalarla, be
lediyelerin imar planı yapma yetkilerini, parça parça, adım adım ellerinden almıştır. Kent plan
lamasında bu yetkilerin alınışı 3194 sayılı tmar Kanununun 9 uncu maddesiyle başlamış, Kıyı 
Kanununda, 2981 sayılı tmar Affı Kanununda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Kanununda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ve 2872 sayılı Çevre Kanununda kendi
ni göstermiştir. 

Açıkça şunu belirtmek istiyorum : Çevre Kanununun özellikleriyle, Kıyı Kanunu, Kültür 
ve Tabiat 'Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda, özel turizm alanları doğrultusunda, tmar 
Affı Kanunu ve benzeri kanunlar doğrultusunda, planlar parça parça alınmıştır. Burada ısrar
la üzerinde durduğumuz konu şu : Yasanın 9 uncu maddesinde; kamu yapıları ile ilgili imar 
planı değişikliklerinin, umumî hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması 
veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan deği
şikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisin
den veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya 
denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmı
nı, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlaya
rak yapma, yaptırma yetkisi Bakanlığa alınmıştı. Bakanlığın elinde, 3194 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesi gibi, çok geniş kapsamlı ve belediyelerden imar yetkisini alan bir madde olduğu 
halde, yeniden bu yetkinin tümüyle geri alınması hiç doğru bir hareket değildir. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve söylemek istediğimiz konu şudur : Turizm Kanunu
na göre, turizm merkezleri ve alanları ilan ediliyor, Turizm Kanununa göre, ilan edilen turizm 
merkezleri ve alanları, bugün, gerçek anlamda yürekler acısıdır. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, süreniz dolmuştur, tamamlamanızı rica ediyorum. 
AHMET UNCU (Devamla) — Değerli üyeler, şimdiye kadar anlattıklarım, 3194 sayılı Ka

nunu Anavatan Partisi nasıl savundu ve nasıl tatbik etti, uygulamadaki değişiklikler hakkında 
Bakanın görüşleri ne oldu ve bu yetki belediyelerden haksız olarak neden alınıyordu gibi ko
nulardı. Aslında, 26 Mart seçimlerinden sonra, imar planları parça parça birtakım kanun, ka
nun kuvvetinde kararnamelerle, Bakanlar Kurulu kararlarıyla nasıl alındı konusunu anlata
caktım; ama, vaktim doldu. Yine bu konuları bu kürsüden anlatmak için mutlaka vakit bulu
ruz ve o zaman o meseleyi de anlatmaya çalışırız. 

Bu kanun teklifi, belediyelerin imar yetkisine müdahaledir. Açık söylüyorum, iktidarın 
gaspıdır, siz kendinize güvenseydiniz, bir daha genel seçim veya mahallî seçimi alabileceğinizi 
bilseydiniz, belediyelere vermiş olduğunuz bu yetkileri böyle teker teker yok eder gibi geri al
mazdınız. Bir korkunun içindesiniz; korkunun ecele bir faydası yoktur. Merak etmeyin, san
dık gelecek; o sandıkta, Nevşehir'de olduğu gibi, halinizi göreceğiz. (DYP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uncu. 
Sayın milletvekilleri, açık oylamada oyunu kullanmayan kaldı mı?.. 
Kalmadığına göre, oy kupası kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Şükrü 
Zeybek; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifiyle ilgili olarak Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek için huzurunuzdayım; saygılarımı arz ediyorum. 

Bugün, ülkemizde, "imar mevzuatı" denildiğinde, ilk akla gelen kanun, şüphesiz, tmar 
Kanunudur, tmar Kanununun yanı sıra, kentleşme, planlama ve yapılaşmaya ilişkin özel ka
nunlar da yürürlükte bulunmaktadır. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kındaki Kanun, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu buna örnek olarak verilebilir. 

1956 yılında yürürlüğe giren, 1972 yılında 1605 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilen 
6785 sayılı tmar Kanunu, ülkemizin imarla ilgili mevzuatının, ilk olmasa da, en önemli adım
larından biri olmuştur. Bu kanun, planlama ve uygulama konusundaki esasları düzenlerken, 
o tarihlerdeki kentleşme hareketleri, belediyelerin malî ve teknik olanakları, mevcut planlama 
potansiyeli ve deneyimi değerlendirilmiştir. 

Tüm bu konularda var olan eksiklikler sonucu, kanunda özellikle, planlama konusunda 
merkezî idare yetkili kılınmış, uygulama konusunda ise, yine merkezî idare, denetleyici, ve yön
lendirici varlığını sürdürmüştür. Bu kanun otuz yıla yakın bir süre yürürlükte kalmış, bu arada 
yerel yönetimler malî ve teknik donatım açısından güçlenıaiş, özellikle büyük belediyelerde görevli 
teknik personelde sayısal bir artış sağlanmıştır. Bu personel, değişik meslek gruplarından oluş
muştur. 

Öte yandan, 1605 sayılı Kanunla değişik 6785 sayılı Kanunun imarla ilgili uygulamaları, 
belediyelere, valiliklere ve bu idarelerde çalışan teknik personele planlama ve uygulama konu
sunda önemli ve yönlendirici bir deneyim kazandırmıştır. Bu değişmeler ve gelişim sonucunda, 
3194 sayılı tmar Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, yerel yönetimlerin ka
zandığı deneyimden ve güçten destek alarak, planlama ve uygulama konusundaki yetkileri ye
rel yönetimlere devretmiştir. 3194 sayılı tmar Kanunu, yetkileri yerel yönetimlere devrederken, 
konuların, zamanında, yerinde ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını, bu yetkinin yerinde ve 
kamu yararı için kullanılarak, imarla ilgili doğabilecek sorunları önlemeyi ve çözüme kavuş
turmayı, yerleşmenin ve o yerleşme yerinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını en kısa sürede ve mak
simum düzeyde karşılamayı amaçlamıştır. Bu nedenle, verilen bu yetkinin, nerede, ne zaman, 
nasıl ve hangi sınırlar çerçevesinde kullanılacağı büyük önem taşımaktadır. 3194 sayılı tmar 
Kanununun yerel yönetimlere verdiği yetkinin, sınırlarının belirlenmemiş bir yetki olduğunu 
düşünmek büyük bir yanılgıdır. Zira kanun, verdiği yetkinin sınırlarını ve kullanım biçimini, * 
hem kendi içinde, hem yönetmeliklerinde açıkça ortaya koymaktadır, örneğin, imar planları
nın ve değişikliklerinin belediyeler veya valiliklerce onaylanarak yürürlüğe girmesine dair ka
nun hükmü, istendiği biçimde imar planı ve değişikliği yapılacağı anlamına gelmemektedir. 
tmar planı ve plan değişikliği yapılırken uyulması gereken kurallar kanun yönetmeliklerinde 
belirlenmiştir. Dolayısıyla, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı plan hazırlamak, plan de-
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ğişikliği yapmak ve onaylamak, hem kanuna aykırı, hem de yerel yönetimlerin yetki sınırlan 
dışında bir davranıştır ve onaylanırken de bu önemli nokta asla gözardı edilmemelidir. 

tnsan yaşamının planlanması, geleceğinin yönlendirilmesi, yerel yönetimlere büyük bir so
rumluluk da yüklemektedir. Planlar, hangi türde ve ölçekte olursa olsun, hukukî belgelerdir 
ve uygulama güçleri açısından, kanunlardan hemen sonra yer alırlar. Dolayısıyla, planın ha
zırlanması sırasında, incelenerek onaylanması aşamasında son derece titiz ve gerçekçi olunma
lı, planlanan yerleşmenin ve.yerleşme halkının özellikleri bilinmeli ve özümlenmeüdir. Bu ko
şullar gerçekleştiğinde, planın uygulamasında tutarlı ve kararlı olunması doğal olarak sağlana
caktır. 

Planlama, alt ölçekte planların bir üst ölçekteki plan hükümlerine uygun olarak yapıldı
ğında amacına ulaşabilir. Bu sayede sağlıklı, düzenli güvenli kent çevreleri oluşturulabilir. Bu
gün, çevrenin insan yaşamındaki etkileri herkes tarafından bilinmektedir. Sağlıklı, düzenli, gü
venli, kısaca, yaşanabilir kent çevreleri oluşturulmasında planlama hiyerarşisinde yer alan her 
ölçekte planın yönlendirici özelliği vardır. Bu hiyerarşiye ve kademelendirmeye uyulması da, 
3194 sayılı İmar Kanununun temel amaçlarındandır. 

Planlama kadar diğer önemli bir konu da, planın uygulanmasına ilişkin işlemlerde karar
lı, zamanında ve kanun hükümlerine uygun davranılmasıdır. Uygulamanın en önemli amaçla
rından birisi, plana uygun yapılaşmayı sağlamak üzere arsa edinilmesi, ihtiyaç duyulan arsa 
stokunun sağlanması; yani, ada içi düzenlemesi yapılmasıdır. Ada içi düzenlemesi ya da parse
lasyon olarak adlandırabileceğimiz işlem, belediyeleri, kamulaştırmanın malî külfetinden çok 
büyük ölçüde kurtarmaktadır, inşaata hazır ve daha değerli arsa sağlayarak, vatandaşa, inşaat 
yapımında kolaylık ve maddî kazanç da sağlamaktadır. Belediyeye, planı hayata geçirmek ola
nağı vermekte ve öte yandan da, kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçmesini sağla
maktadır. Bu uygulamaya, ne yazık ki, bugüne kadar hak ettiği önem verilmemiş, belki de ve
rilememiş ve belediyelerimiz de bu işlemleri uygulamakta çekimser davrandıklarından, imar 
planlarına uygun olmayan düzensiz yapılaşmalar oluşmuştur. 

tnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izniyle ilgili işlemler, belediyelerin ve valiliklerin, uygula
maya ilişkin önemli konularıdır. Ne var ki, kanunda yasal süreleri belirlenen bu işlemlerle ilgili 
çok fazla sorun yaşanmaktadır. Ruhsatların verilmesinde yanlış ve eksik uygulamalar gözlen
mekte, inşaatların kontrolü zamanında yapılamamaktadır. Halbuki, kentlerimizin, iyi plan
lanmış kanun ve planlara göre yapılaşmış düzenli ve sağlıklı çevreler olarak oluşmasının, mev
cut aksaklıkların giderilmesinin, plancılara, belediyelere, valiliklere, vatandaşlara, müteahhit
lere, fennî mesullere ait görev, yetki ve sorumlulukların hak ettikleri önemde üstlenilmesiyle 
sağlanacağını bilmek, bu konuda gereken önlemleri almak zorundayız. 

Plana uygun yapı yapılması mümkün ve uygun olmayan arsalara gerekli işlemler yapılma
dan ruhsat vermek, yerel yönetimleri uzun sürecek bir işten kurtarmakta ve vatandaşa da bu
gün için daha hızlı maddî kazanç sağlamakta ise de , bu durum, yarın için sosyal maliyeti çok 
yüksek bir uygulama olmaktadır. 

. 3194 sayılı tmar Kanunu, dört yıldan fazla bir süredir uygulanmaktadır; ancak, kanunun 
uygulanmasına ilişkin pek çok aksaklık da gözlenmektedir. Planlama konusundaki yetkilerin 
kullanımı, ruhsat ve yapı kullanma izniyle ilgili işlemler, yapılanmaların denetimi ve ceza 
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uygulamaları konularında kanun hükümlerinin tekrar gözden geçirilmesi zorunluluğu doğmuş
tur. Bu zorunluluk sonucunda, kanunun bazı maddelerini değiştiren bir kanun teklifi hazır
lanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda 
3 Mayıs 1990 tarihinde görüşülerek kabul edilmiş ve bugün Genel kurulumuzda görüşülmeye 
başlanmıştır. Bu kanun teklifi ile 3194 sayılı tmar Kanununun uygulanmasına ilişkin aksaklık
lar giderilmeye, yerel yönetimlerle vatandaşlar arasındaki ihtilaflar çözümlenmeye ve önlen
meye , tereddüt yaratan hükümlere netlik -kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

' Kanun teklifi, yönetmelik, yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 19 madde
den oluşmakta olup, bu maddeleri; planlama, uygulama ve maddî hatalar ve düzeltmeler baş
lıkları altında incelemekte de fayda vardır. 

Planlama : Teklifte, planlama konularına ilişkin maddeler 1, 2, 4 ve S inci maddelerdir. 
Bu maddelerde kanunun tanımı olmasına rağmen, plan kademelenmesinde yer almayan çevre 
düzeni plam kademelenmeye dahil edilmiştir. Bölge plam tanımına açıklık getirilmiş, planla
rın hazırlanış ve onayı işlemleri tereddüte yol açmayacak bir şekilde belirlenmiştir. Gerek böl
ge planlarımn, gerekse çevre düzeni planlarımn yapım ve onayı konusunda 3194 sayılı Kanun 
hükümlerinden farklı bir uygulama yoluna gidilmemiş, daha açık ve net kavramlar olarak ka
nunda yer almaları sağlanmıştır. 

Teklif, nazım imar planlarının onayı sürecine yeni bir aşama eklemektedir. Nazım imar 
plam, kentsel arazi kullanım kararlarının yapı ve nüfs yoğunluğunun belirlendiği planlardır. 
Bu planlar, uygulama imar planlarına temel oluştururlar. Dolayısıyla, nazım imar planında 
getirilen kararlarda yapılan yanlışlıklar ve var olan eksiklikler uygulamaya aynen yansımakta
dır. Uygulama İmar planları, nazım imar planlarına aykırı olamayacağından, eğer varsa, yan
lış karar ve hata zincirleme katlanarak devam etmekte, sonuçta, uygulamaya esas bir karar ol
maktadır. Bu sakıncayı gidermek amacıyla, teklifte, nazım imar planlarının; yerel yönetimler
ce onaylanmadan önce, Bakanlıkça bir ön incelemeye tabi tutulması hükmü yer almıştır. Bu 
uygulama, yerel yönetimlerin, planı onaylama konusundaki yetkilerini ortadan kaldırmamak
tadır. Onay mercii yine belediye meclisi, valilik görev alanında ise, il idare kuruludur. Bu uygu
lamada, bakanlığa, yönlendirici ve teknik destek sağlayıcı bir görev verilmiştir. 

Uygulama imar planlarının hazırlanması ve onayı konusunda teklifte yer alan hükümler, 
3194 sayılı tmar Kanununun inceleme, onaylama ve itirazlara dair sürelerini düzenlemekte, var 
olan bir yasal eksikliği gidermektedir. Uygulama imar planlarının hazırlanması ve onayı konu
sundaki yetkiler, yine yerel yönetimlere aittir, özellikle, itirazların zamanında incelenerek, so
nuçlandırılması amaçlanmıştır. 

Teklifin, Bakanlığın resen plan yapma, yaptırma ve onaylamaya dair yetkilerine bakıldı
ğında da, sadece tereddütleri gidermeye yönelik bir düzenleme yapıldığı görülmektedir. Teklif
te, mevcut yetkilerin dışında, yeni bir yetki gündeme getirilmemiştir. 

Planlama konusunda, teklifte yer alan en önemli hükümler, çevre düzeni planlarının, var
sa, bölge planına, nazım imar planlarının çevre düzeni planına, uygulama imar planlarının 
ise nazım imar planına aykırı hükümler içeremeyeceğine dair hükümlerdir. Bu hükümler saye
sinde, herhangi bir planda değişiklik konusu gündeme geldiğinde, bir üst ölçekteki plan karar
larının mutlaka değerlendirilmesi gerekecek, bu kararlara aykırı bir değişiklik yapılamayacak
tır. örneğin, nazım imar planıyla belirlenen yeşil alan miktarı, sadece uygulama imar planı 
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değişikliğiyle azaltılamayacaktır. Bu da bize, en azından, kentlerimizin yeni gelişen bölgeleri
nin, bugün yaşadıklarımıza oranla daha fazla yeşil alana sahip olacağı garantisini sağlamaktadır. 

Teklifin, planlamaya ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerinde, planlama kademelerinin 
bütünlüğünün ve birbirini tamamlayıcı özelliğinin korunması amaçlanmıştır. Teklifte yer alan 
ve taşınmaz sahiplerinde halihazır harita yaptırılabileceğine dair yeni hüküm de, benzer amaç
larla getirilmiştir. 

Teklifin 7, 8, 10, 11, 12, 13 ve 15 inci maddelerinde, plan uygulaması ve denetimini kolay
laştırıcı, idareleri yönlendirici hükümler yer almış, yapılaşma esaslarına dair tereddütlere açık
lık getirilmiştir. 

Daha önce de değinildiği gibi, ada içi düzenlemesi, plan uygulamasının ilk ve önemli işle
midir. Teklifte, düzenleme ortaklık payı oranı yüzde 40'a çıkarılarak, kamulaştırılması gereken 
teknik ve sosyal altyapı alanı ihtiyacı minimize edilmiştir. Temel eğitim tesisleri ve sağlık ocak
ları, düzenleme ortaklık payının hesaplanmasına dahil edilmiştir. Böylece, belediyelerin kamu
laştırma külfeti daha da azaltılmıştır. Ayrıca, sosyal ve teknik donanım alanı olarak adlandır
dığımız yol, yeşil alan, çocuk bahçesi, park, otopark ve benzeri alanları ile temel eğitim ve 
sağlık hizmetleri için ayrılan alanların kamu eline geçişi ve yatırımların gerçekleştirilmesi ko
laylaştırılmıştır. Bu düzenlemede de, belediyelerimize teknik ve malî destek sağlanmış olmak
tadır. Kanuna göre verilen para cezalarının imar uygulamalarında kullanılmasına dair hüküm
le de bu destek artırılmıştır. 

Yürürlükte bulunan tmar Kanununun 9 uncu maddesinde, Bakanlıkça resen yapılan veya 
yaptırılan veypa onaylanan planlara göre uygulama yapılması zorunlu kılınmış olmakla birlik
te, zaman zaman vatandaşı mağdur eden uygulamalara da rastlanmaktadır. Bu şekilde planla
nan, onaylanan ve belediye mücavir alan sınırları içinde kalan alanlarda, belediyece bir ay içinde 
inşaat ruhsatı düzenlenmezse, vatandaş ruhsat talebini ilgili valiliğe iletebilecektir. 

Başkasının arsası üzerine yapılan gecekondularla, hisseli arazilerde hissedarların muvafa
kati alınmadan yapılan yapılar hakkında getirilen hüküm de, taşınmaz mal sahibi vatandaşın 
mülkiyet hakkını korumaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Zeybek, 5 dakikanız kaldı. 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Süresi içinde bitirmeye gayret edeceğim 

Sayın Başkanım. 
Yapıların, kanunun amacına uygun olarak, yani fen kurallarına uygun olarak inşa edil

melerinde, belediyelerin, valiliklerin ve fennî mesullerin önemli görev ve sorumlulukları vardır. 
Bu görevin yürütülmesinde kolaylık ve uygulayıcıya rahatlık kazandırmak amacıyla, teklifte, 
yapıların denetimi konusunda ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Bunun dışında, fennî mesul
lerin aynı anda, belirli sayıda yapanın fennî mesuliyetini üstlenmeleri konusu hükme bağlana
rak, yeni bir önlem alınmıştır. 

Yapılara, kısmî yapı kullanma izni verilmesi konusunda bir açıklamayla, ortak kullanım 
alanları ve tesisatı tamamlanmamış ise, yapılara kısmî kullanma izni verilemeyeceği belirlen
miştir. Teklifin bu hükmüyle de, vatandaşa sıhhî ve teknik donanımı sağlanmamış yapıda ya
şamama güvencesi verilmekte, uygulamada karşılaşılan bir tereddüt giderilmektedir. 

Kanuna aykırı davranılması halinde uygulanacak para cezaları ve idarî cezalar belirlenir
ken, her kademede görevli ve sorumlu olan kişi ve kuruluşlara, görev ve sorumluluklarına eş
değer ceza uygulaması prensip edinilmiştir. 
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Yürürlükte bulunan kanunun para cezalarına ilişkin hükümlerinde, cezanın, belediye en
cümeni veya vali tarafından takdir edilecek miktarlarda verilmesi öngörülmektedir, tşlenen su
çun büyüklük ve niteliğine göre belirlenmesi gereken cezaların objektif olarak belirlenmesi, 
belediyelerde ya da illerde aynı büyüklük ve nitelikteki suça yakın miktarlarda ceza verilmesi 
beklenirken, çok farklı uygulamalara rastlanabilmektedir. örneğin, 100 metrekarelik bir ruh
satsız konut inşaatına da, 1 000 metrekarelik ruhsatsız bir fabrika inşaatına da aynı miktarda 
ceza verildiği görülmektedir. Bu nedenle, teklif edilen maddede, para cezası, yapılan inşaatın 
maliyet bedeliyle ilişkilendirilmiş, cezanın sübjektif olarak belirlenmesi önlenmiş, böylece, va
tandaşın ceza miktarına itirazları da önlenmeye çalışılmıştır, 

MUSA. GÖKBEL (Muğla) — Bu maddeden sonra Muğla Valisini bir daha yılın bürokratı 
seçtiremezsin. 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Belki de yılın bürokratı seçmek için yap
mıştır uygulamalarını. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Vallahi seçtiremezsin. 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Ayrıca, para cezası, tek başına bir caydırı
cılık sağlamamaktadır. Ruhsata bağlanması mümkün olmayan ruhsatsız inşaatın veya ruhsat 
ve eklerine aykırı yapı bölümlerinin yıkılması da gerekmektedir. Teklifte getirilen maddeyle mal 
sahibince yıkılan bu durumdaki inşaatlarda, sadeceonal sahiplerinden para cezası alınmaması 
hükme bağlanarak, ruhsatsız inşaat yapılmaması özendirilmiştir. 

Teklifin, uygulamaya ve yapılaşmaya ilişkin hükümleri, görüldüğü gibi, vatandaşla yerel 
yönetimi karşı karşıya bırakmamak, gereksiz çatışmaya mahal vermemek, işlemlerin mümkün 
olan en kısa sürede ve yasal prosedüre uygun olarak tamamlanmasını sağlamak, görev, yetki 
ve sorumlulukları tereddüde yer veremeyecek biçimde belirlemek amacıyla düzenlenmiş mad
delerden oluşmaktadır. 

Teklifin 8, 9, 10, 12 ve 14 üncü maddelerinde ise, yürürlükteki kanunun maddî hataları 
düzeltilmiş ve Anayasa Mahkemesinin iptaliyle oluşan ve yanlış anlamaya meydan verecek ha
le gelmiş maddelerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Kanun 21 inci maddesinde, yapı ruhsatının verilmesine ilişkin hükümler düzenlenirken, 
istisna meddesi, 27 nci madde yerine 26 ncı madde olarak yer almış, teklifte bu yanlışlık düzel
tilmiştir. 

Kanunun 23 üncü maddesinde, ilgililerince, yani "mülk sahiplerince altyapı tesisleri yapı
lamaz ise, belediyece yaptırılır" ifadesindeki "yaptırılır" kelimesi, "yıktırılır"olarak yer almıştır. 

Yine, benzer şekilde, kanunun 21 inci maddesinde, yürürlükteki mevzuatta tanımı ve yeri 
olmayan "köy yerleşik alanı civarı" deyimi yer almıştır. Teklifte yapılan düzenlemelerle bu maddî 
hatalar da düzeltilmiş, tereddütler giderilmiş; ancak, kanun hükümlerinin özünde herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

Sonuç olarak, 3194 sayılı tmar Kanununda yapılmak istenen bu değişikliklerle, planlama, 
her plan kademesinde tek tek ve aynı zamanda bir bütün olarak ele alınmış; planların hazır
lanması, onaylanması ve uygulanması aşamalarında uyulacak kurallar belirlenmiştir. Planla
ma ve uygulamadaki her kademede görevli kişi ve kuruluş, tek tek ve sorumlulukları düzeyinde 

— 151 — 



T.B.M.M. B : 105 10 . 4 . 1991 O : 1 

açıklanarak belirlenmiştir. Plancı, yerel yönetim, uygulayıcı ve vatandaşın hak, yetki ve sorum
lulukları netleştirilmiştir. Bu düzenlemelerle, planlama ve yapı denetiminde otokontrol sağlan
mıştır. Gerek malî konulardaki düzenlemelerle, gerekse sağlanan teknik destekle, imar planla
rının uygulanması hızlandırılmıştır. 

İşte, bu saydığımız sebeplerle, Anavatan Partisi Grubu olarak, hazırlanan kanun teklifine 
olumlu baktığımızı ve olumlu oy vereceğimizi; zamanı geldikçe, kanun maddeleri görüşülür
ken de, o maddeler üzerindeki görüşlerimizi arz etmek için yine huzurunuzda olacağımızı be
lirtir, hepinizi saygıyja selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zeybek. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en güzel duygularımla, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Dünya toplumsal gündeminin başında, demokrasi, demokratikleşme, yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi, katılım, eşitlik, halka dönüklük, çevrenin yeniden doğuşu, evrenselleşme, in
sanî yönetim, değişim, yeniden yapılanma gibi kavramlar yer alıyor. 

Dünya, yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesi için yoğun çaba için
de. Dünya, demokratik, özerk yerel yönetimler kurulması için dayanışma içinde Dünyada sağlıklı 
bir çevre özlemi, bireyin özgürleşmesi, özgürleşirken de, örgütlenerek sorunlarına sahip çık
ması, büyük boyutlar kazanarak yükseliyor, gelişiyor. 

Tüm dünyada, şu gerçektir; yerel yönetimler, halka en yakın ve onların yaşam koşullarını 
en gerçekçi gözlemleyebilen, kararlar verebilen kurumlardır. Dünyada, yerel yönetimler acısın
dan yoğun çabalar görüyoruz. Oysa, ülkemizde, dünyadaki bu yaklaşımlara karşıt girişimler 
sergileniyor. Ülkemizde yerel yönetimler üzerinde yukardancı, halka rağmenci modeller oluş
turulmakta ve bunlarla ilgili teklif Yüce Mecliste şu anda görüşülmektedir. 

Kendisini yenilemek isteyen bir toplumu geriye götürücü eylemleri, düşünceleri kabul et
mek olanaklı değildir. Hele bu parmak çoğunluğuna dayanarak yapılmak istenirse; tüm toplu
ma, sivil toplum örgütlerine karşı yapılıyorsa, asla kabul edemeyiz. 

Çağdaşlaşmanın önüne set Çekilmek isteniyor. Beş yıl önce yerel yönetimlere imar konu
sunda yetki vererek, '"Reform yaptık, devrim yaptık" diyerek övünenlerin; şimdi merkeziyetçi
liğe, yukardancılığa yeniden dönüşmeyi gündeme getirmelerini anlamak olanaklı değildir. Bu 
teklif, bu değişim isteği, yerel yönetimleri sürekli baskı altında tutmaktan başka bir şey değil
dir. Değişiklik önerisi, özüyle, tümüyle demokratikleşmeye ve yerel yönetimlerin özerkliğine 
ağır bir darbedir. 

Bu yasa teklifi ile halkın yönetime katılımı, toplumsal bilinçlenme, hizmetlerin sunumun
da ve kaynakların dağılımında verimlilik, etkinlik ortadan kaldırılıyor. Bu teklifle, yerel yöne
tim imajı geliştirilmek yerine, sosyal sorunlar konusunda toplumsal duyarlılık geriletilmektedir. 

Bu yasa teklifi çevreye duyarlı bir kent planlaması yapılmasını engelliyor. Bu yasa teklifi, 
kentsel bütünleşmeyi, kent ölçeğinde sivil toplum kurumlarıyla ilişkiyi koparıyor. Bu teklif, 
kooperatiflerin desteklenmesini değil, kooperatiflerin kösteklenmesini getiriyor. 
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özetle, bu teklif, yerel demokrasiye, kentsel yaşama bir darbe getiriyor. Bu yapılan, çağ
daşlığa, çağdaşlaşmaya yakrıdır. Plan yapma, onaylama, değiştirme ve uygulama konularında 
yetkilerin merkeziyetçiliğe dönüşümü, başta da söylediğim gibi, yerel demokrasiye vurulan bir 
darbedir. 

Kentsel yeni doğuşu keşfetmek, yerel yönetimlerin aslî görevidir; imar uygulaması ise, kent 
yaşamını düzenleyen kentsel kimliğin oluşturulmasında eh önemli araçtır. 

Eğer bir düzenleme yapılacaksa, bu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılma
sı doğrultusunda olmalıydı. Yerel yönetimleri ilgili bakanlıklara bağlı örgütler durumuna dü
şüren bu yasa teklifi, evrensel yerel yönetim düşüncesine de pranga vurmuştur. Değiştirilen mad
delerle kurulan sistem, plan üretmeye uygun değildir; demokratça değildir, eşitlikçi değildir, 
katılımcı değildir, demokratik hiç değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm bu yapılanlar, halkın seçmiş olduğu belediye baş
kanlarına, kent meclislerine, dolayısıyla, demokrasiye inanmamaktan kaynaklanmakta olup, 
demokrasiden kaçmaktır, demokrasiden uzaklaşmaktır, kentin havasını bozmaktır özgür insa
nı yok etmektir, yerel yönetim ve demokrasi kavramlarını bilmemektir, "Biri olmadan diğeri 
olamaz" düşüncesinden yoksun olmaktır. 

I 

Toplumsal yaşamı oluşturan belirli unsurlar vardır. Çok üst düzeyde düşündüğümüzde, 
bunu ikili bir yapı olarak tanımlayabiliriz : "Devlet ve toplum." Toplumsal yaşamı yönlendi
ren, devletin yazılı kuralları ve toplumu yazılı olmayan gelenekleridir. 

\aşama olarak tanımladığımız devletin yazılı kurallarının bütünü, devlete egemen olan 
siyasî görüşün politikalarını yansıtır. 

1380, 3194, 3030 sayılı \asalarda, ANAP, yerelleştirmede düzenlemeler yapmıştı. Yetkile
rin yerelleştirilmesi, çağdaş ve demokrat bir yaklaşımdı; ama, bu yaptıklarını içlerine sindire
mediklerinden ve bunu ANAP İktidarı olarak kendilerine yakıştıramadıklarından dolayı şim
di yeni bir yasa teklifiyle bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Kendileri de bunun farkına varmış ol
malılar ki, bu yanlışlarını düzeltiyorlar. 

Bu yasa, teklifiyle, sürat sağlama engelleniyor; koordinasyon, dinamizm ve katılımı ger
çekleştirme geriletiliyor. Bu teklifle, ülkenin imarı değil, toplumsal düzenlemedeki demokratik 
gelişme durduruluyor. Yerel yönetimlerin yetkileri, salt merkezî otoritenin, iktidar politikaları
nı ülke düzeyinde engelsiz, denetimsiz bir biçimde uygulayabilmesi için yok ediliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklif yasalaştığı takdirde, imar hukuku sistemi
mizde ciddî çelişkiler ve boşluklar yaratacaktır. Teklif hazırlanırken, belediyelerin, sivil top
lum örgütlerinin hiçbir şekilde görüşü alınmamıştır. 

Teklif sahipleri, değişiklik girişiminde bulunmalarına gerekçe olarak, 3194 sayılı tmar Ya
sasının beş yılı aşkın uygulama süresinde aksaklıklar ile karşılaştıklarını söylemektedirler. Bu 
aksaklıklar nelerdir, nasıl saptanmıştır? Bu sorulara, teklifte yanıt bulmak olanaklı değildir. 
Kuşkusuz, her yasada olduğu gibi, 3194 sayılı Yasanın uygulanmasında da aksaklıklar olmuş
tur. Ancak, içten ve ciddî bir yaklaşımda, 3194 sayılı Yasanın ağırlıklı bir uygulama örgütü 
olan belediyelerin -hiç olmazsa, Belediyeciler Derneğinin, mimar odalarının- görüşlerinin alla
ması gerekirdi. 

Aslında, bu tutum ve davranış bile, iktidarın, yerel yönetimlere yetkiler aktarmada sami
mî ve içten olmadığını gösteriyor. Bunu da algılamak, görmek olanaklıdır. Yerel yönetimlerde 
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ANAP'lı başkanlar varken, yetki devrediliyor; yerel yönetimler muhalefetin eline geçince, yet
kiler geri alınıyor... 

Plan yapma, onaylama, değiştirme ve uygulama konularında yetkilerin merkezîleştirilme-
si, çağdaşlıktan kaçıştır, geriye gitmektir; mantıklı bir dayanağı ve izahı yoktur, siyasal hesap
lara dayalı bir geri dönüş vardır. 

Bu yasa teklifiyle, 3030 sayılı Yasanın da özü yok ediliyor, yok edilmek isteniyor. Değişti
rilen maddelerle kurulan sistem, sağlıklı plan üretmeye uygun değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar, seçilmiş kişilere, dolayısıyla demokrasiye güvensizli
ğin bir ifadesidir, ya da yabancı sermayenin, büyük sermayenin, yatırım alanlarındaki karar 
yetkisini merkezî yönetimin elinde tutmak gayretidir, çabasıdır, uğraşıdır. Büyük olasılıkla, her 
ikisi birlikte düşünülmüştür. Değişiklik teklifi önerileri, özüyle, demokratikleşmeye, yerel yö
netim özerkliğine büyük bir darbe olup, kent planlamasında beklenen ve istenen köklü deği
şiklikleri de engelleyen bir yapıdadır. 

Çevre düzeni planı yapma yetkisini Bakanlığa devredilmesini kabullenmek ise olanaksız
dır. Bakanlıkça planı onaylanan bir alanda, belediyenin yapıya izin vermemesi durumunda, 
valilikçe için verilmesi, bir yetki saptırmasını, bir yetki kargaşasını gündeme getiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Tez, süreniz dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum efendim. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
özüyle, seçilmiş olan yerel yöneticilere, kurallara, onların plancılarına güvensizlik öneri

ye hâkim olmuştur, öneride hâkim kılınmıştır. 
Kentlilerin, kentlerinin gelişmelerine yönelik planlama süreçlerine ve imar kararları uygu

lamalarına katılmalarına olanak tanınmıyor, olanak verilmiyor. Yaşadıkları kentin nasıl bir kent 
olmasına ilişkin olarak, kent halkının görüşleri, istekleri, talepleri ve özlemleri bir yana itiliyor. 

Bu yasa teklifi sorunlara çözüm getirici değil, sorunları büyüten bir yasa teklifidir. Bu 
yasa teklifinde, belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine hakaret vardır. Seçilmiş olan 
belediye başkanlarına ve belediye meclisi üyelerine ceza var; ama, atanmış kişilere ceza yoktur. 
Dolayısıyla, bu yasa teklifinin altında başka bir olay daha var : Bu teklif, dolaylı af getiriyor; 
ama, nereye?.. Bu teklif, İstanbul'daki kaçak villalara af getiriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 3194 sayılı Yasada yapılması istenen değişiklikler, kal
kınma planları ile ilgili hedeflere de ters düşmekte olup, devletin ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. 

Ülkemizde, alan ve nüfus yönünden küçük yerel yönetim birimleri vardır. Nüfusu 5 bin
den az 1 174 belediye bulunmaktadır. Bunların her biri, bağımsız ve kendi alanlarında yerel 
hizmetlerden sorumludurlar. Bu küçük birimler güçlendirilmelidir. Yaşamın, tüm insanlık için 
olumlu, yararlı sonuçlar getirmesinin, mutlu ve sağlıklı toplumların oluşmasının, gelecek olan 
neslin sağlıklı olmasının, günümüzdeki birtakım tutum ve davranışlarla; başka bir yaklaşımla, 
sağlıklı çevre ile oluşacağı tartışılmaz bir gerçektir. 

Demokrasi, yalnızca Parlamentonun ve siyasî partilerin varlığı ile olmuyor. Bunlar, de
mokrasinin ayrılmaz parçalarındandır; ama, demokrasi, biraz da bireyin benliğinde gerçekle
şiyor, onun bilincinde oluşuyor... 

BAŞKAN — Sayın Tez... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN — Ama, 10 sayfa görünüyor... 
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İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bitiriyorum. 
İnsanlar, bilinçleri ve benlikleri üzerine artık ipotek istemiyorlar. İnsanlar, özgürleşmek 

istiyorlar. Bu istemle, yeni güzel özlemleri ve yeni umutlar ile yaratılmasıcı istediğimiz sisteme 
bir açıklık getirmek istiyorum. 

Burada, tüm. içtenliğimle ve tüm duygularımla sayın grup başkanvekillerinden rica ediyo
rum; bu yasa teklifini, Komisyon ve Hükümet, iyi niyetli bir yaklaşımla, yeniden gözden geçir
mek için geri çeksin. Bu yasa teklifini, kent insanımız için, kentlerde yaşayacak gençlerimiz 
için, halkımız için daha olumlu bir şekle getirebilmek bakımından uğraş verelim. Bu konuda, 
teklif sahibinin, grup başkanvekillerinin de bu önerime yatkın bir şekilde özen göstereceği inan-

' cıyla, Yüce Meclisi en güzel duygularımla saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Hükümet adına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya; buyurunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifi hakkında grupları ve şahsı adına konu
şan Sayın Tez'in görüşlerini dinledik. Ben de, çok kısa, çok öz olarak, bu teklifin ne getirdiği 
konusunda bilgi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan İktidarlarının ülkemize yeni boyutlar kazandıracak uygulamalarından birisi de, 
belediyelerimizin süratle gelişmesini temin edecek idarî ve malî tedbirlerin alınmasıdır. Bu me-
yanda, Türkiye'de gerçekten, 1984'ten 1989'a kadar, bütün belediyelerimizin siluetlerinin sü
ratle değiştirildiğine, hep beraber, milletçe şahit olduk. Ancak, 1989'dan bu yana, ülkemizdeki 
gelişmenin memleketimizin geleceğinin yararına olmadığı kanaatinde olan bazı kişiler, ne ya
zık ki, bu hakkı, bu salahiyeti başka maksatlarla kullanmaya başladılar. Yatırımları engelle
menin marifet olduğunu zannettiler; ülkemizin pırıl pırıl şehirlerini süsleyen yapılara köstek 
olmak için ellerinden gelen imkânı kullandılar. 

Biz, Hükümet olarak, bu memleketin bugünkü sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak, bu 
manzaralara seyirci kalamazdık ve Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen, idarei vesayet 
yetkilerine de işlerlik kazandırmak üzere, hazırlanmış olan bu teklifi komisyonumuz da uygun 
bulmuştur; Hükümet olarak da benimsedik ve huzurlarınızdayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok öz olarak, "Belediyelerin imar planı yapma, onay
lama yetkisi ellerinden alınıyor" şeklinde tenkit edilmesine rağmen, bu teklifte aynen; "Bele
diye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar dışında valiliklerce nazım imar 
planları yapılır ve yaptırılır; Bakanlığa sunulur, uygun görüşü alındıktan sonra belediye mecli-. 
since veya il idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer" deniliyor. Yani burada, Bakanlık, 
imar planı yapmıyor. 

Dönüyoruz, uygulama imar planlarına : Şu anda Türkiye'de 2 061 belediyemiz var ve her 
gün nazım imar planı yapılmaz; hepsinin de nazım imar planı mevcuttur. Şu anda nazım imar 
planı olmayan belediyemiz yoktur; onlar uygulanacaktır, uygulama imar planları yapılacaktır. 
Bakınız, teklifte, uygulama imar planları için neler yazılmaktadır : "Uygulama imar planları 
: Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce yapı
lır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Planlar oturuma katılan 
meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren on gün içinde belediye baş
kanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde otuz gün süreyle ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi 
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içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan süresi bitimini takip eden 
onbeş gün içinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi, itirazları, gönderildiği tarih
ten itibaren otuz gün içinde toplanarak, inceler ve kesin karara bağlar." Kesin karar, yine bele
diye meclisindedir. Bayındırlık Bakanlığının yapacağı, inceleyip, tasdik edeceği şeklinde bir hü
küm de yoktur. 

Şimdi, bunu iyi değerlendirmek lazım tabiî. Bu gürültü neden koparılmaktadır, altında 
ne yatmaktadır, ona iyi bakmak lazım, tşte, burada keyfî imar tadilatlarına set çekilmektedir. 
Hadise budur. Ülkenin, şehirlerin gelişmesi kalkınması, yeni işyerlerinin açılması, işsizliğe ça
re olacak yatırımların yol alabilmesi için, bu teklifin kanunlaşması lazımdır. Bunu arzu etme
yen kişiler, bu görüş sahipleri mutlaka olacaktır ve uygulama ehliyeti, yetkisi de ellerinde olunca, 
bunu yapmaktan kendilerini alıkoyamayacaklardır. Biz, buna müsaade ettirmeyeceğiz. 

tşin özü budur. Belediye meclislerine daha fazla sorumluluk getirmektedir. Teklif sahiple
ri, imar planlan üzerinde belediye meclisi üyelerinin tek tek imzasını talep etmektedir ve uygu
lamada çok değişik şeyler yaşanmıştır; belediye meclisinin görüşmediği paftalar tasdik edil
miştir. Uygulamada ortaya çıkan bütün bu yanlışlıklar yok edilmektedir. 

Belediye mücavir alanları dışında turizm, endüstri tesisleri inşa edilmektedir ve birçok ya; 
pı kooperatifi buralarda inşaat yapmaktadır. Bunlardan inşaat ruhsatı alınmazken, biz, kamu 
yararı gözeterek, o tesislerden de ruhsat harcının valiliklerce tahsil edilmesini ve o bölgelerin 
imarında ve ihyasında kullanılmasını yeni bir görüş ve yeni bir teklif olarak getirmekteyiz. 

Tümüyle incelendiği zaman, gerçekten kamu yaran gözeten bir teklif olduğu mutlaka açıkça 
orta yere çıkacaktır. 

Bu vesileyle, teklifin kanunlaşması esnasında görev alacak olan, oy verecek olan bütün 
milletvekillerimize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Düşürü
len Türk Uçağvun Tizinim Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmastntn Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasamı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Hükümeti Arasında, Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylama 
sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinser 
Geçersiz 

Böylece, Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmış bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 
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2. — İzmir Milletvekili Isuay Saygm ve 3Arkadasvm, 3394 ve 3542 Sayüt Kanunlarla Değişik 
3194 Sayüt İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tiklift ve Baytndtrltk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayt-
st : 421) (Devam) 

BAŞKAN — Şahtı adına, son konuşmayı yapmak üzere, Manisa Milletvekili Sayın Hasan 
Zengin; buyurun. 

HASAN ZENGtN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3194 sayılı tmar Ka
nunumla Baa Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
leklifi Özerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; konuşmama başlarken hepinizi say
gıyla selamlarım. 

i 
Biraz önce, Sayın Bakan, imar planlarının tasdikiyle ilgili bilgi veririken, "3194 sayılı Ka

nun kabul edildiği gün, imar planlarının yapılması, yaptırılması ve onaylanması belediye mec
lislerine aitti. Şimdi, işi daha da sağlamlaştırdık. Bakanlıktan uygun görüş alınması, belediye
lerin bu imar planlarını yapmasına engel değildir ve bu müdahale değildir" diyor. "Uygun 
görüş alınması demek, "bizim uygun görmediğimizi, belediye meclislerinizde kabul edemezsiniz" 
demek değildir de nedir? Şimdi meseleleri ortaya koyarken, vereceğimiz misallerle, bunun ni
çin değiştirildiğini biraz daha iyi anlamış olacağız. 

3194 sayılı tmar Kanunu çıkarılırken, bu kanun yerel yönetimlere, imar planlarını yapma,' 
yaptırma ve onama yetkisini vermek amacıyla ve tam demokratik bir düzenleme olduğu iddia
sıyla çıkarılmıştı. 

Seçimle gelen yerel yöneticiler kendi muhitlerini daha iyi bildikleri için, belediyelerin imar 
planlarım yapmaları, yaptırmaları ve uygulamaları ve her hususta kendilerinin karar vermeleri 
sanuvuluyordu. Bu yetkiyi vermekle, Anavatan Partisi İktidarı önüvüyordu ve iş bitirmenin 
çabuklaşacağı ifade edilmekteydi. 

9 Kasım 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı tmar Kanunu, tüm yetki ve sorumlu
lukları merkezden alıp yerel yönetimlere vermiştir. 

\asanın çıkarıldığı 1983 yılında yerel yönetimler Anavatan Partisinin elindeydi. 26 Mart 
1989'da yerel yönetim seçimlerinde iktidarı kaybetti ve oyları yüzde 20'ye düştü. 

Merkezden planlamanın iyi olmadığı gerekçesiyle tmar ve tskân Bakanlığı kaldırıldı, ye
tişmiş teknik elemanlar ve uzmanlar dağıtıldı. Belediyelere bu yetkilerin verilmesi, dinamik ka
rarlar olarak ifade edildi. Daha açık söylemek gerekirse, iktidar, çağ atladığını zannetti. 

Sayın milletvekilleri, kısa zamanda ne oldu da {mar Kanununda hemen değişiklik yapıl
mak istenmektedir? Belediyelere verilen yetkiler geri alınıyor, bu yetkiler tekrar Bakanlıkta top
lanıyor. Uygulama kararlılık ister, istikrar ister her gün, her an değişecek kanun ve mevzuat
larla ülke yönetilmez, bürokrasi bu şartlar altında verimli çalışma içerisinde bulunamaz. Yasa
ların ve mevzuatın çok sık değişmesi nedeniyle, merkezde görev yapan, kendi dallarında uz
man konumunda bulunan ehil elemanların bile bu uygulamaları takip etmekte zorlandıkları 
bir gerçektir, \ferel yönetimlerde bu durum hiç iç açıcı olmamakta ve halkımız zarar görmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yeterli incelemeler yapılmadan, yasaların ve mevzuatların ilgili ku
ruluşlarla birlikte yapılmaması nedeniyle merkezden kontrol ve onaylama işlemi hem yanlıştır ve 
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hem de uzun zamanda netice alınabiliyor, dolayısıyla halkımız büyük zarar görüyor. 

örnek vermek gerekirse : 9.2.1991 tarihinde Otopark Yönetmeliği çıkarılıyor ve "Yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer" deniyor. 20.3.1991 tarihinde, bir ay dolmadan tekrar Otopark Yö
netmeliği çıkarılıyor, "15.4.1991 tarihinde yürürlüğe girecek" deniyor. 6.3.1991 tarihinde sığı
naklarla ilgili ek yönetmelik çıkarılıyor. Bunların yürürlüğe girip girmeyeceği belli değil; yarın 
sabah yine değişebilir. Böyle rezalet olmaz! Devlet yönetimi ciddiyet ister, halka saygı ister. 

İktidar, yersiz suçlamalarla, kendi beceriksizliklerini kamufle etmek için, bilinçli bir şe
kilde yetki ve bilgi karmaşası yaratmak suretiyle, muhalefete mensup belediye başkanlarını gö
rev yapamaz hale getirmeye çalışmasına rağmen, belediye başkanları başarılı olacaklardır ve 
olmaktadırlar. 

Kısa zaman içinde iktidarın görüş değiştirmesi, planlı ve programlı hareket edilmediği
nin, partizanca davranıldığının ve ülke çıkarlarının hiçe sayılarak, yakın ve yandaşların ve kişi
lerin kayırıldığının açık göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılında 3194 sayılı \asa yürürlüğe girdiğinde, Anavatan Partisi, 
genelde ve belediyelerde iktidarda idi. Kendi yandaşlarının imar planlarını istedikleri gibi, yap
maları, yaptırmaları ve onamaları, çabuk işbitiricilikle ifade ediliyordu. O gün, imar planla
rında yapılan değişikliklerle yakınlarına imkân sağlamayı ülke çıkarı olarak gösteren iktidar, 
belediyelerde iktidan kaybettikten sonra, verilmiş olan hakları kanun hükmünde kararname
ler, Bakanlar Kurulu kararları ve bugün konuştuğumuz kanun teklifi ile geri almış ve almaya 
çalışmaktadır. 

13.9.1989 tarih ve 14499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 28 adet turizm bölgesi ve tu
rizm alanı ilan edilerek, bu bölgelerde belediyelerin imar yetkisi geri alınmıştır. 

9.11.1989 tarihli 89/383 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile "özel Çevre Koruma 
Kurul Başkanlığı" kurulmuş, bu alanlarda imar planı yetkisi belediyelerden alınarak bu kuru
la verilmiştir. 

S.3.1990 tarih ve 90/70 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 18 adet turizm alanı ve turizm 
merkezi tespiti yapılarak belediyelere kanunla verilen yetki, usulsüz olarak ellerinden alınmış
tır. Bu 18 adet turizm alanı ve turizm merkezi tespitinin, şahıslara çıkar sağlamak için alınmış 
bir karar olduğu görülmektedir. Misal olarak; Ankara Yenişehir, Kızılay Turizm Merkezini ve
rebilirim Meşrutiyet Caddesinin turizmle ne ilgisi var? Bir kişinin otelinin kat irtifaını artır
mak için alınan bu kararın izah tarzı yoktur. 

tmar planı yapılan yerlerde arsa fiyatları çok yükselmektedir, tmar planlarının merkez
den yapılması, yaratılan rantların, iktidarın istediği kişilere dağıtılması demektir. İmar Kanu
nunda yapılan bu değişiklikler reform değil, rant bölüşümüdür. "3194 sayılı Yasa ile "yerel 
yönetimlere yetki verdik" sözü geçersiz hale getirilmektedir. 

Yerel yönetimlerde iktidarı kaybeden Anavatan Partisinin, genelde iktidar olduğu için, kendi 
yandaşlarının ve partizanca davranarak ANAP'hlann çıkarını düşünmek amacıyla, merkezî 
planlamaya geçmesi affedilmeyecek bir kuturdur. Bu, tamamen, partizanca çıkarları düşünme 
olayıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda ifade ettiğim Bakanlar Kurulu kararları ve kanun hükmün
deki kararnamelerle, 3194 sayılı Yasada şahsî çıkarlara göre yapılan değişiklikler ve belediyenin, 
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kanunla verilmiş yetkilerinin elinden alınması olayı, Anayasaya ve yasalara aykırıdır, toplu
mun menfaatına aykırıdır. 

örnek vermek gerekirse; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Tarafın
dan, tamamı SÎT alanı olarak ilan edilen ve koruma planlaması için prensip kararı alınan Bü-
yükada, Heybeliada, Burgaz Adası, Kınalıada, Sedef (Sefa) Adası ve Kaşık Adasından oluşan 
Marmara takımadaları ile ilgili imar planı yapma yetkisi, 3030 sayılı Yasaya göre, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesine aittir. 29.12.1989 tarihinde, Başbakanın oluru ile, bu yetki belediyeler
den alınarak, üç yıl süre ile, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına verilmiştir. Bu, yasa yapan Mec
lisi. hiçe saymaktır, saygısızlıktır, yasaları açıkça, bilerek çiğnemektir; bu, Anayasayı ihlaldir. 

Bu işlemin dayanağı olan 3394 sayılı basanın 7 nci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu 
iddiası ve Başbakanlık ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığı işlemlerinin yürütülmesinin durdu
rulması ve iptali isteği ile Danıştay Altıncı Dairesinde 990/118 esas sayılı dava açıldı. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, süreniz dolmuştur, tamamlamanızı rica ediyorum. 

HAŞAN ZENGİN (Devamla) — Danıştay davayı ciddî buldu, Anavayasa Mahkemesine 
başvurdu ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karar, Belediyeye, 14.2.1991 tarihinde tebliğ 
edildi. Ak Turizm ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin Kaşık Adasındaki inşaat ruhsatı, belediye 
tarafından iptal edildi; istanbul Altına İdare Mahkemesi de Belediyenin kararını onayladı. 

Giresun îline bağlı, başkanı SHP'li olan Bulancak Belediyesinin mücavir alanı, Bakanlar 
Kurulu kararı ile, Başkanı ANAP'h olan Piraziz Belediyesine verilmiş; bu işlem, Trabzon İdare 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Başka bir örnek : Çanakkale Belediyesi hudutları içerisinde bulunan Kepez, Kuşköy ve 
Güzelyah köylerinde, ANAP'lılar tarafından yapılan 10 kaçak inşaat yıkıldı; Danıştay bunu 
onayladı. Hukukun bu uyarısına rağmen Hükümetin bu köyleri Çanakkale Belediyesi mücavir 
alanından çıkararak, imar yetkilerini Çanakkale Valiliğinin denetlemesine vermesi, partizanca 
tutumun, kişisel çıkarların ön planda tutulmasının göstergesidir. 

\ftIova Belediyesinin mücavir alanında bulunan Sultaniye, Gacık, Taşköprü, Denizçalı, Kılıç 
ve Kabaklı köylerindeki imar hareketleri belediye tarafından iyi denetlenmediği gerekçesiyle 
"Turizm alanları oluşturma" yöntemleri ile imar yetkisi İstanbul Valiliğine devredildi. İstan
bul'dan, bayındırlık müdürlüğünden uzakta olan bu yerleri, hangi ekip gelip kontrol edecek? 
Buralarda, kaçak yapılaşma hızlanacaktır. Takdir edersiniz ki, belediye ekipleri ile kolayca de
netlenebilir. Bu yönden, İstanbul İdare Mahkemesine dava açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kısa zamanda yapılan değişiklikler şunu göstermektedir : Anavatan 
Partisi İktidarı ne yaptığını bilmiyor devamlı olarak kişisel ve yandaş çıkarları yönünde yasa 
ve mevzuat değişikliği yapıyor. Bu, iktidarın intiharıdır, ülkeyi düşünmemesidir. İktidarın, halkı, 
intihara sürüklemeye hakkı yoktur. 

Aynı parti, dün başka, bugün başka yasa ve mevzuat değişikliği yapıyor. Geçmiş dönem
lerde çıkarılan imar yönetmeliklerinin ömrü bile, bugün çıkarılan ve değişikliğe konu olan İmar 
Kanunundan çok daha uzundur. 

Cumhuriyet tarihinde, Türkiye'de, hiçbir hükümetin çıkardığı yasalar, Anayasaya bu ka
dar aykırı olmamışUr. Anayasa Mahkemesine ve idarî mahkemelere, çok sayıda yasanın ve idarî' 
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kararın iptali için müracaat, bu iktidar döneminde yapılmıştır. Anavatan Partisinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkardığı yasalardan SO'ye yakını Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir. iktidarda bulunan partinin başının, Anayasayı çiğnemeyi marifet sayması karşısında 
iktidar milletvekillerinin suskun kalması, ancak Anavatan Partisinde görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen efendim, sürenizi 4 dakika aştınız; tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu durumlar, ilk yapılacak seçimde Anavatan Partisini iktidardan düşürecek Türk halkı

nın gözünden kaçmamaktadır. 
26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerinin üzerinden iki yıl geçti. Kaybe

den belediye başkanları, belediyelerin imkânlarını götürdü; buna rağmen, ANAP'lılardan be
lediyeleri devralan belediye başkanları, birinci yıl başarılı çalışmalar sergilediler. İkinci yıl,hiz
met üreterek geçti, tçinde bulunduğumuz üçüncü yıl ve bundan sonraki yıllar, başarılı hizmet 
üretilen yıllar olarak devam edecektir; yeter ki, Anavatan Partisi İktidarı, belediyelerin halka 
hizmet götürmesini engellemesin. 

Belediyelerin gelirlerini kısarak, partizanca davranarak ve kanunsuz olarak belediye baş
kanlarını görevden almak; yasa ve mevzuatlardaki demokratik belediyecilik anlayışını ve halka 
çabuk hizmet götürmeyi engelleyici yasa, Anayasaya aykırı Bakanlar Kurulu Kararları ve ka
nun hükmünde kararnameler çıkarmak, engellemek değil de nedir? 

Belediyelere 3194 ve 3030 sayılı 'Yasalarla verilmiş bulunan imar uygulamalarına ait yetki 
örneklerinde görüldüğü üzere, Bakanlar Kurulu kararı... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, buradan görüyorum, o hazırlanmış metin daha iftara kadar 
devam eder. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sadece şu kısmı okuyacağım Sayın Başkan ve sonra biti
receğim. 

BAŞKAN — 10 dakikalık sürede 5 dakika müsamaha ettim; son cümlenizi söyleyin lüt
fen, son cümlenizi rica ediyorum. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Şu verdiğimiz misallerden de görülmektedir ki, Sayın 
Bakanın, belediyelerin elinden doğrudan doğruya bir yetkinin alınmadığını söylemesi doğru 
değildir. Kendi yandaşlarına çıkar sağlamak için bu kanun teklifinin hazırlatılarak buraya ge
tirilmiş olması, büyük bir hatadır. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak; bugüne kadar güvenilir ve tutarlı bir imar politikası 
üretmemiş olan ve genelde Türkiye'yi kötü idare eden Anavatan Partisi İktidarı, yakınlarım 
ve yandaşlarını kayırma zihniyetiyle hareket etmekte, köşe dönmeciliği özendirmekte ve ön planda 
tutmaktadır. Anavatan Partisi İktidarının beceriksizliğinin faturasını belediyelere ve zararını 
da halka ödetmeye hakkı yoktur. 

Bu görüşülen yasa değişikliği teklifinin içeriğinin, demokrasimiz ve halkımız lehine olma
ması nedeniyle, kabul edilmemesi gerektiğim' belirtir, Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar 
sunarım. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Belediyeler olarak ne yaptınız? İşte vatandaş görü
yor halinizi. Utanın bu söylediklerinizden. 

METİN GÜRDERE (Tbkat) —• Sincan'da işçileri işten attınız. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşma

lar tamamlanmış bulunmaktadır. 
3 sayın üyenin sorusu vardır. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, ben, soru sormak istemiyorum. Oylamaya 

geçtiğinizde karar yetersayısı olmadığını şimdiden belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN— Bir dakika efendim, bir dakika... Aklınıza geldikçe soru sorulmasın ve soru 
sorma işlemi akşama kadar devam etmesin diye, bu konuda bir usul vardır, önce soru sormak 
isteyen sayın üyeleri tespit ediyoruz : Sayın Tez, Sayın Miski, Sayın Bayazıt. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, ben, soru sormak istemiyorum. Oylamaya 
geçtiğinizde karar yetersayısı olmadığını şimdiden belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN —r- Sayın Tez, vakit geldiğinde o konuyu mütalaa ederiz. 
Soru sormak isteyenlerin kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmasında, "Belediyelerin, ic
raatlarıyla, şehirlerin güzelleşmelerini engelleyici tutumları olduğunu" söylemiştir. Bu iddia, 
belediyelerin, yetkilerini kötüye kullanmaları anlamına gelir. 

Şimdi, soruyorum Sayın Bakana : Bu konuda belediyeler için herhangi bir cezaî işlem iz
lemişler midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, 4 üncü madde ile değişik 8 inci madde
nin (c) bendinde, Bakanlığın uygun görüşü alınması esası vardır. 

Sayın Bakan da konuşmaları sırasında, Anayasanın 127 nci maddesindeki idarî vesayet 
müessesine atıf yaptılar. Sayın Bakan idarî vesayet müessesesinden ne anlamaktadır: Uygun 
görüş bildirilmesi, bir idarî vesayet kazandırma anlamında mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, malumu âliniz, sorulara yazılı cevap verme imkanına da sa
hipsiniz. Bu konuda ne buyuruyorsunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sorular tamam
landı mı efendim? 

BAŞKAN — Tamamlandı efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — \azih cevap ver
meyi tercih ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim. 
Sorular,.yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısı olmadığına ilişkin beyanımı 
tekrarlıyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın İbrahim Tez tarafından karar yetersayısının aranması istenmiş
tir; dikkate alınacaktır. 

Sayın milletvekilleri, böylece, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
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Karar yetersayısı da dikkate alınmak suretiyle, maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutmadan önce, yeni bir madde teklifi mahiyetinde bir önerge vardır; oku

tuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Kanun Teklifine 1 inci madde olarak aşağıdaki madde
nin eklenmesini ve komisyonca düzenlenen metnin madde numaralarının buna göre teselsül 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Mümtaz Güler 
Konya 

3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 3194 sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 
ve bu kanunun 9 uncu maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile 2634 sayılı Turizmi Teş
vik Kanunu ile diğer özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu kanunun 
özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : İmar Kanununun "İstisnalar" başlıklı 4 üncü maddesinde, maddede sayılan 
kanunlarla diğer özel kanunların belirlediği veya belirleyeceği yerlerde, bu kanunun özel ka
nunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmakta, buna karşılık kanu
nun 9 uncu madde hükmünün maddede sayılan özel kanunların uygulandığı yerlerde bile ön
celikle uygulanacağı öngörülmektedir. 

9 uncu madde hükmü, bu düzenleme tarzı itibariyle 4 üncü maddedeki istisna hükmüne 
de istisna getirmektedir. Bununla birlikte, yanlış anlamalara yol açılmaması ve 9 uncu madde
nin 4 üncü maddeye istisna getirdiğinin açıklığa kavuşturulması maksadıyla 4 üncü maddede 
değişiklik yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan bu düzenlemeye paralel olarak teklifin madde numaralarının birer numara kaydı
rılarak teselsül ettirilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan önerge ile değiştirilmek istenen madde, Baş
kanlıkça Komisyona havale edilen ve Komisyonda görüşülen teklifte bulunmamaktadır ve yeni 
bir kanun teklifi mahiyetindedir. 

Esasen, bu önergeyi işleme koymam mümkün değildir; ancak, yerleşen uygulamalara gö
re, Komisyon, bu önergeye yetersayıdaki üyesiyle katılırsa, yeni bir madde gibi üzerinde görüş
me açacağım. Şayet, Komisyon önergeye katılmazsa veya yetersayıda üyesi hazır bulunmazsa, 
o zaman önergeyi işleme koymayacağım. Bu açıklamam muvacehesinde, şimdi, okunmuş bu
lunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — 24 kişiden mürekkep komisyon, 8 sayın üyesiyle katılıyorsa, sayın üyeler işa
ret buyursunlar. Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun sayın üyelerinden 8 adedi bu 
önergeye katıldığını, Sayın Başkan ile birlikte işaret buyursunlar. 

Sayın İbrahim özel, Sayın Kaya Opan, Sayın kalçın Koçak, Sayın Mehmet Yüzügüler, Sa
yın Mustafa Hikmet Çelebi, Sayın Ersin Koçak, Sayın Süleyman Şükrü Zeybek ve Başkan Sa
yın Işılay Saygın'ın mevcudiyetiyle, Komisyonun gerekli çoğunluğu sağladığı ve bu önergeye 
katıldığı tespit edilmiştir. Binaenaleyh, önergeyi, yeni bir madde gibi işleme koyuyorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, anlaşılmadı. 
BAŞKAN — Nesi anlaşılmadı Sayın Zengin?.. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, önergeyi anlayamadık, elimizde bir evrak 

da yok. 
BAŞKAN — Öyle mi efendim?.. Ben biraz daha yüksek sesle arz ederim; ama kulakları

nızın sağlığını düşündüğüm için, makul bir dozda sunuyorum. O zaman, tekrar okutuyorum... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Kanun tekniği bakımından büyük bir hata yapıyorsunuz. 

Kanun teklifinde bulunmayan bir madde ilave edilmektedir. Yeni bir usul ihdas ediyorsunuz. 
BAŞKAN — öyle değil efendim. Zatı aliniz, son haftalarda biraz mahallinde meşgul ol

duğunuz için, burada cereyan eden şeylerden bihabersiniz. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır, çok yakından takip ediyorum. 
BAŞKAN — O bakımdan, bir kere daha okutuyorum. 
Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet' Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Kanunu Teklifine 1 inci madde olarak aşağıdaki mad

denin eklenmesini ve komisyonca düzenlenen metnin madde numaralarının buna göre teselsül 
ettirilrnesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı 
(İstanbul) ve arkadaşları 

3394 ve 3542 sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Ban Maddelerinin Değiş
tirilmesi, Bu Kanuna İki Ek madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 3194 sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 
ve bu Kanunun 9 uncu maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile 2634 sayılı Turizmi Teş
vik Kanunu ile diğer özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu kanunun 
özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Okunmuş bulunan metin, komisyonun*yeterli çoğunluğuyla Genel Kurulda benimsenmiş 

ve böylece önerge 1 inci madde metni yerine kaim olmuş bulunmaktadır. Bu, okunmuş bulu
nan önergedeki metni, 1 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kabul buyurduğunuz 1 inci madde ile ve değişiklik münasebetiyle, 
bundan böyle, basılı metin üzerindeki rakamlar; 1 inci madde 2 nci madde olarak, 2 nci mad
de 3 üncü madde olarak teselsül edecektir. Arz ediyorum. 
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Şimdi, basılı metindeki madde Ti 2 nci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 2. — 3194 sayılı tmar Kanununun 5 inci maddesine mücavir alan tanımından 
sonra gelmek üzere bölge planı tanımı ilave edilmiş, çevre düzeni planı tanımı yeniden düzen
lenmiştir. 

"Bölge Planı : Bölgelerin tabiî, beşerî, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, imkân ve 
potansiyelini değerlendirmek üzere gelişme eğilimlerini, altyapı dağılımlarını, fizikî mekânla
rın imarını üst ölçekli bir çerçevede belirleyerek, bu faaliyet ve hedeflere uygun politikaları oluş-

* turmak için hazırlanan ve raporu ile bir bütün olan plandır." 

"Çevre Düzeni Planı :-Ülke düzeyinde kentsel gelişme, sanayi, tarım, turizm, doğal ve 
kültürel değerler açısından sektöre! özellik gösteren alanlarda, varsa bölge planlarına uygun 
olarak düzenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası 
bir koruma kullanma dengesi sağlama amacı güden 1/25 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, 
nazım ve uygulama imar planları için esas teşkil eden, idareler arası koordinasyon esaslarını 
belirleyen ve plan notları ile bir bütün olan plandır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Uncu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın Hasan Zengin, şahsı adına Sayın İbrahim Tez. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Uncu. 
Buyurun Sayın Uncu. 

DYP GRUBU ADINA AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; biraz önce teklife bir madde eklendi. Aslında, okunan madde teklifinin konutu çok teknik 
bir konu. Onunla ne yapılmak istendiğini anlamak bile mümkün olmadı. Şimdi, Sayın Baş
kan, diyecekler ki, "ben madde teklifi üzerinde konuşmak isteyen, söz almak isteyen var mı 
diye sordum, hiç kimse bu madde teklifi hakkında söz almadı." Ben şahsım için konuşuyo
rum,- teklif üzerinde, Grubum adına hazırlanan biri olarak konuşuyorum. Ben, ilave edilen 
madde teklifini ele geçiremedim ki... Çok teknik bir konuyu, burada hemen Komisyonun 8 
üyesini toplayıp, el altından, hiç kimsenin anlamadığı bir şekilde Yüce Meclisten geçirmek, 
gerçekten kötü niyetin işaretidir. Kötü niyet burada ortaya konmuştur. Lütfen, Sayın Bakan 
gelsin ne geçirdiklerini şuradan söylesin... Ne geçirdiniz yani?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, konu üzerinde gerçekten tartışılarak bir yere varılmak isteniyorsa, bu tartış
malara katılmak bizim de görevimiz, bu tartışmayı hepimiz yapmalıyız; ama, o imkânlar bi
zim elimizden alınmak isteniyor. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, Başkanlık bir hususu açıklamak mecburiyeti hissediyor : Te
mas buyurduğunuz değişiklik, bir önerge marifetiyle gerçekleşmiştir. Bakanla ve Hükümetle 
hiçbir alakası bulunmamaktadır. Takdir edersiniz ki, her sayın milletvekili, İçtüzüğün tanıdığı 
hakkı kullanarak, usulüne uygun yeni bir değişiklik önergesi vermek imkânına sahiptir. Muh
telif arkadaşlarımız, böyle bir önergeyi, Genel Kurulda ve görüşmeler esnasında vermişlerdir. 
Başkanlık olarak da biz, usulüne uygun şekilde Genel Kurulun bilgisine sunmuş, gerekli şart
ları aramış, gerekli şartların mevcudiyetini tespit edince de işlem yapmış bulunuyoruz. Bu ba
kımdan, gerek Sayın Bakanın gerekse teklif sahibinin konuyla ilgisi yoktur; Başkanlık da usu
le uygun hareket etmiştir. 

Teşekkür ederim. 
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AHMET UNCU (Devamla) — Bir yıldır bekleyen bir teklife son dakikada ve görüşmele
rin başında böyle bir müdahalenin yapılmasını biz demokratik bulmuyoruz; onu da belirtmek 
istiyorum. 

Gündemin 2 nci sırasındaki teklifin 2 nci maddesinde çevre düzeni planı ve bölge planı 
tarif edilmektedir. 3194 sayılı Kanunun en önemli yönü, Anavatan temsilcileri tarafından çeşit
li platformlarda görüşmelere açılmasıydı. Demokratik olan çeşitli tartışmalarda, sempozyum
larda, açık oturumlarda 3194 sayılı tmar Kanunu ile ilgili olarak imar planını tanımlarken ve 
tanıtırken, iki ana noktayı öne sürüyorlardı; "biz, imar planlarında öncelikle bir hiyerarşi ge
tirdik, bir plan düzeni getirdik" diyorlardı. İkinci olarak da "yerel yönetimlere kendi imar plan
larını yapma yetkisini ve onayını verdik" diyorlardı. 

Şimdi, birinci planda, iddia etmiş oldukları hiyerarşiyi ancak ifade olarak kurabiliyorlar. 
Bugün bu planda bölge planlamasının yeni tanımını getirdiler. Şimdi soruyorum : Türkiye'de, 
3194 sayılı tmar Kanununun görevlendirdiği Devlet Planlama Teşkilatınca hiç bölge planı ya
pıldı mı? Dört beş yıldır bu sorunun cevabım arıyorum; Türkiye'de hiç bölge planı yapıldı mı?.. 

Evet, bölge planlamasının, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılması şarttır; ama, 
Devlet Planlama Teşkilatı Kanunu bu Yüce Mecliste görüşülürken, şuna veya buna, şu veya 
bu unvan'lar verilirken, teşkilatta makamlar, mevkiler kurulurken, bole planlaması için her
hangi bir madde herhangi bir yaptırım konmadı. Sayın Bakana soruyorum : Bugün, bu şekil
de tarif ettiğiniz bölge planlamasıyla, Devlet Planlama Teşkilatına bölge planlaması yaptırabi
lecek mitiniz, elinizde bir yaptırım var mı? Hep havanda su dövülüyor, mesele lafta bırakılı
yor, "Şunu yapacağız, bunu yapacağız" deniyor. 

Çevre düzeni planına gelince : Bakanlığın bugüne kadar yapmış olduğu çevre düzeni plan
larım bir söyleyebilseler de, biz de memnuniyetimizi bdirtebilsek. 

Çevre düşeni planlarına 1969 yılından beri devam edilmektedir. Edremit Körfezinden, gü
neyde İskenderun Körfezine kadar, o sahil şeridinin çevre düzeni planlarının yapılması, yirmi-
beş otuz yıldan beri devam etmektedir. Bugün, Bakanlığın yapmak istediği konu ise, belirli 
çevre düzeni planlarıdır. Her ne kadar Sayın Bakanın, bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Ve Yüce Mecliste görüşülmesi sırasındaki konuşmalarında "şu kadar çevre düzeni planı yaptık'' 
diye biraz büyütülerek sunulan çevre düzeni planları varsa da, ülkede binlerce yerleşim birimi 
olduğunu göz önüne alırsanız, Türkiye'nin çevre düzeni planlarında ne kadar geri olduğu apa
çık ortaya çıkar, önce siz vazifenizi yapın, çevre düzeni planlarını yapın, bölge planlarını ya
pın da, ondan sonra elinizin hamuruyla belediyelerin işi olan nazım planlarına karışın. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarT şunu apaçık söylüyorum ki, bir planlama hiyerarşisi olması lazım. Bütün . 
teknik konulac tartışılıyor : Bu hiyerarşi nasıl olacak? "Çevre düzeni planını Bakanlık yapar" 
diyecek ama, yapmayacak veya kafi miktarda yapmayacak, bölge planı hiç yapılmayacak. Be
lediye seçimlerini kaybettikleri için, belediyelerin yapmış oldukları nazım planları ellerinden 
alınmış olacak. 

Sayın Bakan diyor ki, "Türkiye'de nazım planların hepsi yapıldı, ne kaldı?.." 

Ben, Bakanın bu fikrine şaştım. Planlama, devamlılık arz eden bir olaydır. Eskiden de 
nazım planlar vardı, onlara yenileri ilave ediliyordu; bugün de vardır, bunlara yarın yenileri ilave 
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edilir. Yani, nazım planlar yapıldı diye biz kanuna, ona müdahale edecek bir madde koyduk; 
ama, kendileri yaptılar, gittiler, pek etkisi olmayacak... Bu, bir siyaset anlayışı olmamalıdır; 
bu, bir doğru düşünce anlayışı olmamalıdır. 

Bir defa, şunu apaçık söylüyorum : Nazım planları yaparken Bakanlığın görüşünü alacak 
mısınız, alamayacak mısınız? Bakanlığın görüşünün ne olduğunu burada apaçık izah edin. Si
ze gelen imar değişikliklerini ve imar planlarını bizzat inceleyip uygun görürseniz uygun görüş 
vereceksiniz, uygun görmezseniz geriye döndürecek misiniz, döndürmeyecek misiniz? Bu so
runun cevabını verin. Peki, geriye döndürdüğünüz planlar tekrar sizin uygun görüşünüze göre 
hazırlanacak mı, hazırlanmayacak mı? Bu, bir müdahale değil de nedir? Apaçık söylüyorum : 
Yazık ediliyor, herkes kendi görevini yapsın. 

Aslında, ben bu 2 nci.maddeyi olumlu buluyorum. Hiç olmazsa 2 nci maddeye tam ola
rak yeni bir bölge planı tanımı getirilmiş. Çevre düzeni planı ikinci sıraya konulmuş ve işlenil
miş; ama ben bölge planının kağıtta kaldığı, çevre düzeni planının yeterli olarak yapılmadığı 
düşüncesindeyim. Eğer bir şey yapılmak isteniyorsa, Bakanlığın süratle imar hiyerarşisi düze
nini kurması ve bir an önce çevre düzeni planlarını bitirmesi gerektiğine inanıyorum. 

Bunu belirtmek için söz aldım, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uncu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin. 
Buyurun Sayın Zengin. 

SHP GRUBU ADINA HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 3194 sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek tki Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 2 nci maddesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına, hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 3194 sayılı Yasada yapılan ve yapılmak istenen değişikliklerin ne 
olduğunu şu anda bilmiyoruz. Anavatan Partisi iktidarının, bu kanuna hangi önergelerle ne 
getireceği, üzerinde ne gibi oyunlar çevireceği şu anda meçhulümüz. 

Benim görüşüme göre, 3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle, 
bir cinayet işlendi. Bazı kesimlerce kanun hükmündeki kararnameler ve Bakanlar Kurulu ka
rarlarındaki iptaller, bu kanunun korumacı havası içine sokularak birtakım oyunlar oynanı
yor. Bu oyunlarla bir yere varamayız. , 

3194 sayılı Yasa 198S yılında çıkarıldı. Altı yıl içinde, tmar Kanunu gibi çok önemli bir 
kanunun, yalnız bir partinin kendi keyfi için, hatta partinin tümü de demeyeceğim, bazılarının 
çıkarları için, üzerinde oynanması,, bu ülkenin aleyhine olan bir durumdur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin imarı için, böylesine önemli yasaların, konuyla ilgili üni
versitelerden, meslek odalarından, her nevi meslek kuruluşlarından ve siyasî partilerden görüş 
alınarak, asgarî müştereklerde birleşilerek çıkarılması halinde faydalı olacağı bir gerçektir. 

Bu teklifin, geri çekilerek, yeniden düzenlenip iyileştirildikten sonra yasalaştırılması ye
rinde olacaktır. Biraz önce kabul ettiğiniz madde bile bunu göstermektedir. Aksi takdirde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, Anavatan Partisi olarak çoğunluktayım, yerel yönetimleri kaybet
tim, ben de, muhalefetten olan belediyelerin canına okurum, hizmet yapmalarını engellerim, 
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ANAP'lı belediyeleri el altından desteklerim düşüncesiyle yasa çıkarmak, ruhî bunalıma ya
kalanmak değildir de nedir? Belediyelere iş yaptırmamak, halka verilecek hizmeti engellemek 
değil de nedir? Bunda ülkenin yararı ne olmaktadır? Anavatan Partisinin çağdaş ve demokra
tik yönetim anlayışı bu mu? Muhalefete mensup belediyeleri cezalandıracağız derken, esas ce
zalandırılan, hayat pahalılığı altında ezilen emekçi Türk Halkı değil midir? 

Sayın milletvekilleri, yanlış yapıyoruz. Daha teklifin maddelerine geçilirken, bu teklifin 
incelenmeden, Türkiye'de bu yasa teklifi üzerinde söz sahibi olabilecek olan hiçbir kuruluştan 
görüş alınmadan getirilmesini burada üzüntü ile ifade ediyorum ve bu yasanın ülke yararına 
olmadığım bir sefer daha belirtiyorum. Bu teklif yasalaştırılmaya çalışılacaktır; ama, biz, mad
deler üzerindeki uyarılarımıza yine devam edeceğiz. Şimdi, 2 nci madde olarak kabul edilecek 
olan teklif üzerindeki görüşlerimizi söylemeye devam ediyorum. 

Bu madde, 3194 sayılı tmar Kanununun 5 inci maddesine giren tanımları açıklamaktadır. 
Şu anda görüştüğümüz kanun teklifine, eksik görülen "bölge planı" tanımı ilave edilmiş; yi
ne, teklifte, çevre düzeni planı" tanımı da yeniden düzenlenmiştir. Son nüfus sayımına göre 
nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde oturmaktadır, kırsal kesimde geçinemeyen, hayat pahalı
lığı altında ezilen insanlar, iş bulabilmek için şehirlere göç etmektedir. Şehirlerde, nüfus, tah
min edilenden fazla artıyor. Dolayısıyla, sorunlara yeni sorunlar ekleniyor, sorunlar bitmiyor. 
Türkiye'de yaşayan insanların bulundukları veya gittikleri yerlerde huzurlu yaşayabilme düze
ninin kurulabilmesi, sosyoekonomik sorunların çözülmesine ve sağlıklı bir yerleşim düzeninin 
kurulmasına bağlıdır. 

Şehirlerde nüfusun artışı konut ihtiyacını artırmaktadır. Konut yapabilmek için de, önce
likle arsa temini gerekir. Yüksek enflasyon altında para her gün değer kaybetmekte, fiyatlar 
yükselmektedir. Planlarda ve tanımlarda yapılan değişiklikler, kentte arsa fiyatlarının hızla de
ğişmesine neden olmakta, rant artmaktadır. Planı yapan ve onaylayan, bu rantı kimden yana 
yönlendirecektir? Bu çok önemlidir. Kentin toprağında yaratılan rantı paylaşımının adaletli ol
ması gerekir. Kentsel kamu arazilerine sahip olacak olan, yerel yönetimlerdir. Türkiye'de yaşa
yan insanların huzuru yaşama düzenine kavuşmasından bahsederken, insanların temel hak ve 
özgürlüklere, ekonomik özgürlüğe, eğitime, sağlığa ve sosyal güvenliğe kavuşturulmaları ön 
planda tutulmalı ve ona göre plan ve programlar yapılmalıdır. 

Türkiye'de ekonomik ve sosyal amaçlı tesislerin, iskân politikası ile birlikte planlanması 
kaçınılmazdır. Köyden, kırsal kesimden insanlar şehirlere, iş merkezlerine göç etmektedir. Bu
gün ülkemizde dengesiz bir şekilde, sahipsiz bir vaziyette nüfus bir yerden bir yere gitmektedir. 
Hayat pahalılığı altında ezilen ve can güvenliğinden yoksun olduğunu düşünen insanlar, ya
şamlarını kısmen de olsa sürdürecekleri bir yere yerleşmektedirler. Bu yerleşme düzeninin planlı 
yapılması gerekir, özellikle, Türkiye'nin genel fiziksel planlamasının yapılması gerekir. 

3194 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlar izah edilirken, yeni değişiklikler ve ilave
ler yapılmış; "bölge planı" tanımı ilave edilmiş; çevre düzeni planı tanımı yeniden düzenlene
rek, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunca kabul edilmiştir. Bizim görüşümü
ze göre, "metropoliten alan planı" tanımının da ilave edilmesi gerekir. Bölge planı tanımı ay
nen kalmalı, çevre düzeni planı tanımı sonuna, "Çevre düzeni planları büyükşehir statüsü dı
şında kalan yerleşimler için hazırlanır" tabirinin eklenmesi gerekir. Ayrıca, "metropoliten alan 
planı tanımının da ilave edilmesi uygun olur. Böylece, tanımlar mücavir alan, bölge planı, 
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metropoliten alan planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı şeklinde 
sıralanmış olur. Bu konuyla ilgili bir değişiklik önergesi de vermiş bulunmaktayız. 

"Metropoliten alan planı" tanımı, gündelik karşılıklı ilişkiler içerisinde birlikte yaşayan 
büyüşebir ile, etki alanında çok sayıda kentsel, yarı kentsel ve kırsal yerleşmelerden meydana 

' gelen alanlarda, varsa bölge planlarına uygun olarak düzenlenen sektörel gelişme yönlerinin, 
fizikî yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirtildiği çeşitli sektörlerarası bir koruma kul
lanma dengesi sağlama amacı güden 1/25 000 veya daha küçük ölçekle çizilen nazım ve uygu
lama planları için esas teşkil eden plan notlarıyla bütün olan bir plandır. 

Gerekçesi: Kanun teklifinin Komisyondan geçen madde metnine, "metropoliten alan planı" 
tanımı eklenmiş ve çevre düzeni planlarının büyükşehir statüsü dışında kalan yerleşmeleri kap
sayacağı ilkesine açıklık getirilmiştir. Böylece, planlama kademelerindeki eksiklik tamamlan
mış ve şehir planlama bilimi terminolojisine göre gerekli tanımlar yapılmış olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonda görüşülüp kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değişitirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 
ilgili ve yetkili kuruluşların düşünceleri alınarak çok yönlü incelendikten sonra Meclise getiri
lebilirdi, hata ve yanlışlıklar yapılmayabilirdi, kabul edilebilirliği olabilirdi; bu yapılmamıştır. 

Değiştirilmesi istenen maddelerin müzakeresi anında, maddeler üzerinde verdiğimiz iyi
leştirmeyle ilgili değişiklik önerilerinin dikkate alınması halinde, hata ve yanlışlıklar kısmen 
de olsa düzeltilebilecektir. Bu husustaki görüşlerimizi, "muhalefetten gelmiştir" diye reddet
me zihniyetinden vazgeçilmesini özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü, yasa teklifi, bizim gö
rüşümüze göre, hiç incelenmeden gelmiş; belki, şu anda bilmediğimiz gizli önerilerle, madde
lerin hangisinde neyin değişeceğini bilmediğimiz bazı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu
güne kadar bu Mecliste böylesine kanun çıkarma sistemi ortaya konmamıştır ve kabul de edil
memiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kısa konuşmayla bilgi ve dikkatinize sunduğumuz iyileştirici de
ğişiklik önerilerimize itibar edilmesini diler, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Şansı adına, Ankara Milletvekili Sayın tbrahim Tez. Buyurun Sayın Tez. 

. İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, bu yasa teklifi 
Komisyonda görüşülürken ve Komisyondan çıktıktan sonra, Türkiye'deki tüm sivil toplum ör
gütleri, özellikle de mimar odaları, bu yasa teklifindeki aksaklıkların giderilmesi, yanlışlıkla
rın, düzeltilmesiyle ilgili konuları sempozyumlar, paneller ve çeşitli toplantılar düzenleyerek 
gerekli yerlere ulaştırmaya çalıştılar. Bu konuda kitaplar yazıldı, bu konuda dergiler basıldı. 
Bu yasa teklifini Komisyondan geçtiği günden itibaren hangi gazeteyi açarsak açalım, o gaze
tenin herhangi bir sayfasında 3194 sayılı Yasayla ilgili haberler ve bilgilerle karşı karşıya kalı
rız. Bu kadar hassas bir konuydu. Hele hele bu kadar hassas bir konuyla ilgili olarak; geçmişte 
imar müdürlüğü yapmış, belediye başkanlığı yapmış Işılay Hanımefendinin hazırladığı bu tek
lif, şimdi imar müdürlüğü yapanlara, şimdi belediye başkanlığı yapanlara ışık tutmalıydı, yol 
gösterici olmalıydı; ama, maalesef bunu göremedik. 

Biraz evvel diğer konuşmacıların da söylediği gibi, burada 6 çok değerli milletvekili arka
daşım parmak kaldırdı... Niçin kaldırdı; bilmiyor... 
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BAŞKAN — 8 kişi kaldırdı, 8. 6 kişi olursa, usul dışı olur. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın Başkanım, 6 kişi burada, 2 kişi de komisyon sıra

larında... 
BAŞKAN[ — Tamam, 6+2=8; doğru. 

İBRAHİM TEZ (Devamla)— Niçin kaldırdı?.. Niçin kaldırdı?. 
MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Nasıl konuşuyorsun?.. Neye parmak kaldırdığımızı 

bilmiyor muyuz? 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Teklifteki 19 madde ile ilgili olarak, bilime, uğraşa, alın 
terine, mimarların söylediklerine kulak asmadınız; ama, bundan sonra yapacağınız yeni deği
şikliklerde bunları dinlemelisiniz, bu görüşlere samimî ve içten davranmalısınız. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Komedi seyrediyoruz, komedi... 
İBRAHİM TEZ (devamla) — Yasa teklifini hazırlayanların haricinde, o parmak kaldıran 

6 arkadaşım, niçin parmak kaldırdığını izah edebilirse, yasa teklifine olumlu oy kullanırız. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çağdaş sosyal demokrasi, insan sevgisi ile, dinamizmi 
ile yaratıcılığı ile tüm dünyadaki değişikliklere ışık tutuyor, yol gösteriyor. Sosyal demokrasi, 
üretimi artırarak, bireyleri refahta, zenginlikte, bölüşümde insanca yaşamayı, eşitlemeyi amaç
lıyor. Bu nedenle, ülkemizde sosyal demokrasi iktidar olmak mecburiyetindedir. (ANAP sıra
larından gürültüler) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu sizin yanlışlıklarınıza karşı sosyal 
demokrasi iktidar olmak mecburiyetindedir. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Komedi seyrediyoruz, komedi... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Yerel yönetimler hizmette verimliliğin izleyicileridir.. 
Sen bunu dinle... Sen bunu dinle de feyz al, ders al... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sen feyz al, sen... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ders al, ders... Ders al... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın hatibe müdahale etmeyin lütfen... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sabah kalkıp musluğu açtığında yerel yönetim karşısında 

traş olurken yönetim karşısında, çocuğunu okula götürürken yerd yönetim karşısında, her yerde 
yerel yönetim... Yerd yönetimlere sahip çıkacaksınız, hep parti sahip çıkacak. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — ... yukarıdan hiçbir müdahale olmadan, kendi öz yerel yö

netim sistemlerini özgürce oluşturabilmelidirler. Kentsel politikaları, kentsel sosyal hareketle
ri, yeni teorik uğraşları yerd yönetimler yapmak mecburiyetinde ve bunlar aslî görevleridir. 

Yerel yönetimlerin gend yetki ve sorumlulukları bölünemez, ayrılamaz. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — İşçileri dışarı atmayın... Ne yerel yönetim?! 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim... Müdahale etmeyin... 
Sayın Tez, süreniz dolmuştur, son sözlerinizi söyleyin lütfen. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın Başkan, susturun, devam edeyim... 
BAŞKAN —r Efendim, ben onları dikkate alıyorum. Süreniz dolmuştur, lütfen son sözle

rinizi söyleyin. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın Başkan, bu teklif de, bundan evvelki yasalaştırmış 

olduğunuz teklifler gibi halkı sıkıntıya sokacak, halkı derde sokacak, halkı dertlerle boğuş-
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turacak bir tekliftir. Sayın Bakandan ve değerli milletvekillerimizden istirham ediyorum; kent
ler için istirham ediyorum, yeni kentlerin oluşması için istirham ediyorum, düzenli yeni kentle
rin kurulması için, istirham ediyorum, bu yasa teklifi üzerinde "metropoliten alan" tanımını 
yapan önergemiz vardır. "Metropol alan" tanımı 2 nci maddede yer aldığı takdirde, birtakım 
sıkıntılar, birtakım problemler ortadan kalkacak, birtakım eksiklikler tamamlanacaktır. 

Bu konuya özen göstereceğiniz inancıyla hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasıyla okutacağım, sonra da aykırılık derecesine gö

re işleme koyacağım. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Karar yetersayısını hatırlatayım Sayın Başkan; çünkü, ba

zen unutuyorsunuz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Tabiî, görevinizi yapıp, hakkınızı kullanıyorsunuz. Sizden 

önce de, bir yoklama talebi var zaten; önergeleri okuttuktan sonra dikkate alacağım. 
önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra Sayılı Yasa Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Tez Ayhan Arifağaoğlu 
Ankara Artvin 

Kamer Genç Etem Cankurtaran 
Tunceli İçel 

Ahmet Ersin Mehmet Kahraman 
İzmir Diyarbakır 

Hasan Zengin Ömer Çiftçi 
Manisa Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

MADDE 2. — 3194 sayılı İmar Kanununun S inci maddesine mücavir alan tanımından 
sonra gelmek üzere bölge planı tanımı ilave edilmiş, çevre düzeni planı tanımı yeniden düzen
lenmiştir. 

"Bölge Planı : Bölgelerin tabiî, beşerî, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, imkân ve 
potansiyelini değerlendirmek üzere gelişme eğilimlerini, altyapı dağılımlarını, fizikî mekânla
rın imarını üst ölçekli bir çerçevede belirleyerek bu faaliyet ve hedeflere uygun politikaları oluş
turmak için hazırlanan ve raporu ile bir bütün olan plandır; bu planların kapsadığı alan, en 
geniş sınırlarla coğrafî bölge, en dar sınırlarla ise ilçe sınırları ile belirlenir. İlgili kurumlarca 
yapımı zorunludur." 

"Çevre düzeni planı: Ülke düzeyinde kentsel gelişmersanayi, tarım, turizm doğal ve kül
türel değerler açısından sektörel özellik gösteren alanlarda, varsa bölge planlarına veya bölge 
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planlarını yapmaya yetkili kurumların (şimdi DPT) ürettiği veya üreteceği kararlara uygun ola
rak düzenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği çeşitli sektörler arası bir 
koruma kullanma dengesi sağlama amacı günden 1/25 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, 
nazım imar planları için esas teşkil eden, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, bir 
veya bir kaç belediye ve idarî birimin sınırlarının tümünü kapsayan bir planlama içinde tanım
lanan ve plan notları ile bir bütün olan bir plandır* 

BAŞKAN — Sayın Tez, bir hususta görüşünüzü almak lüzumunu hissettim : Vermiş bu
lunduğunuz bir önerge ile, biraz önce -arkadaşlarınız tarafından verilmiş bulunan- okuttuğum 
önerge, tamamen aynı; sadece sizin önergenizde "varsa" kelimesi farklı. Bu manada ayniyet 
arz etmektedir. Eğer siz de diğer önergeyi yeterli buluyorsanız, sizin bu önergenizi okutmaya
cağım, işleme koymayacağım. 

ÎBRAHlM TEZ (Ankara) — Tamam Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tez ve arkadaşlarının önergesini, mahiyeti itibariyle aynı olduğu için, birleştirerek 

işleme koyuyoruz. 
Sayın Tez'e teşekkür ediyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı kanun teklifinin Komisyonca kabul edilen 2 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez \aşar YÜmaz 
Ankara Ankara 

özer Gürbüz Erol Ağagil 
Sinop Ankara 

Tevfik Koçak . Kasan Zengin 
Ankara Manisa 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

MADDE 2. — 3194 sayılı tmar Kanununun 5 inci maddesine mücavir alan tanımından 
sonra gelmek üzere bölge planı tanımı ve metropoliten alan planı tanımı ilave edilmiş, çevre 
düzeni planı tanımı yeniden düzenlenmiştir. 

"Bölge Planı : Bölgelerin tabiî, beşerî, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, imkân ve 
potansiyelini değerlendirmek üzere gelişme eğilimlerini, altyapı dağılımlarını, fizikî mekanla
rın imarını üst ölçekli bir çerçevede belirleyerek, bu faaliyet ve hedeflere uygun politikaları oluş
turmak için hazırlanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. , 

Çevre Düzeni Planı : Ülke düzeyinde kentsel gelişme, sanayi, turizm, doğal ve kültürel 
değerler açısından sektörel özellik gösteren alanlarda, varsa bölge planlarına uygun olarak dü
zenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası bir koru
ma -kullanma dengesi sağlama amacı günden 1/25 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, nazım 
ve uygulama planları için esas teşkil eden, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen ve 
plan notları ile bir bütün olan plandır. 
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Çevre düzeni planları büyük şehir statüsü dışında kalan yerleşmeler için hazırlanır. 

Metropoliten alan planı; gündelik karşılıklı ilişkiler içinde birlikte yaşayan bir büyük şe
hir ile yetki alanındaki çok sayıda kentsel, yârı kentsel ve kırsal yerleşmelerden meydana gelen 
alanlarda varsa bölge planlarına uygun olarak düzenlenen sektörel gelişme yönlerinin, fizikî 
yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası bir koruma -kullanma 
dengesi sağlama amacı günden 1/2S 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, nazım ve uygulama 
planları için esas teşkil eden ve plan notları ile bir bütün olan plandır. 

Gerekçe : 
Kanun teklifinin Komisyondan geçen madde metnine "Metropoliten alan planı" tanımı 

eklenmiş ve çevre düzeni planlarının büyük şehir statüsü dışında kalan yerleşmeleri kapsayaca
ğı ilkesine açıklık getirilmiştir. Böylece, planlama kademelenmesindeki eksiklik tamamlanmış 
ve şehir planlama bilimi terminolojisine göre gerekli tanımlamalar yapılmış olmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 ura sayılı Kanun Teklifinin, Komisyonca kabul edilen 2 nci mad
desine, 3194 sayılı tmar Kanununun S inci maddesinde yer alan "tmar parseli" tanımından 
sonra gelmek üzere, aşağıdaki "Yapı inşaat alanı" ve "emsal" tanımlarının eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı Ersin Koçak 
İstanbul Adana 

Mümtaz Güler Mehmet Şimşek 
Uşak Konya 

Ziya Ercan 
Konya 

"\apı inşaat Alam : Bodrum kat, asma kat ve çatı araları dahil, iskânı mümkün olan 
bütün katların alanları toplamıdır. Kapalı çıkmalar, gömme balkonlar, kapalı merdivenler, ya
pı inşaat alanına dahildir. Açık çıkmalar, ışıklık ve hava bacaları, müştemilatlar, iç yüksekliği 
1,80 metreyi geçmeyen tesisat galerileri ve katları, yangın merdivenleri bu alana dahil değildir.' 

İnşaat alanı katsayısı (Emsal); \apı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır." 

Gerekçe : tmar Kanunu gereğince çıkarılan yönetmeliklerde, "emsal" tanımı, inşaat alanı 
katsayısı başlığı altında inşaat alanının imar parseli alanına oranı olarak getirilmiştir. Bu he
saplamada amaç, imar planıyla belirlenen emsalin kadastro parseli alanı üzerinden hesaplan
maması, parselin imar. planına göre belirlenen net kullanım alanına göre belirlenmesi, böylece 
planda öngörülenden daha yüksek yoğunlukta yapılanmaya yol açmamaktadır. Halbuki onay
lanan planlarda bu genel esasın ve yapı inşaat alanı tanımlarının tersine, emsal hesabının, brüt 
alan üzerinden yapılacağına ve örneğin kapalı çıkmaların inşaat alanına dahil olmadığına dair 
hükümler getirilmekte, bu da gerek yapı, gerekse nüfus yoğunluğu artışına neden olmaktadır. 

Bu tür sonuçları önlemek amacıyla, yapı inşaat alanı ve emsal tanımlarının kanunda yer 
alması gerekli görülmüştür. 

BAŞKAN — 10 sayın milletvekili, "çoğunluğun bulunmadığını tespit için yoklama 
istiyoruz" diye yazılı bir talepte bulunmuşlardır. Ancak, yazıdaki ifadeden, görüşmelerin hangi 
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safhasında yoklama istendiği bildirilmediği için, arkadaşlarıma soruyorum : 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Oylama safhasında. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Şimdi, okunmuş bulunan önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı kanun'teklifinin komisyonca kabul edilen 2 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez 
(Ankara) ve arkadaşları 

Madde 1. — 3194 sayılı İmar Kanununun S inci maddesine mücavir alan tanımından sonra 
gelmek üzere bölge planı tanımı ve metropoliten alan planı tanımı- ilave edilmiş, çevre düzeni 
planı tammı yeniden düzenlenmiştir. 

"Bölge Hanı : Bölgelerin tabiî, beşerî, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, imkân ve 
potansiyelini değerlendirmek üzere gelişme eğilimlerini, altyapı dağılımlarını, fizikî mekânla
rın imarının üst ölçekli bir çerçevede belirleyerek, bu faaliyet ve hedeflere uygun politikaları 
oluşturmak için hazırlanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. 

Çevre Düzeni Planı : Ülke düzeyinde kentsel gelişme, sanayi, turizm, doğal ve kültürel 
değerler açısından sektöre! özellik gösteren alanlarda, varsa bölge planlarına uygun olarak dü
zenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası bir koruma-
kullanma dengesi sağlama amacı güden 1/2S 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, nazım ve 
uygulama imar planları için esas teşkil eden, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen 
ve plan noUanyla bir bütün olan plandır. Çevre düzeni planları büyük şehir statüsü dışında 
kalan yerleşmeler için hazırlanır. 

Metropoliten Alan Planı: Gündelik, karşılıklı ilişkiler içinde birlikte yaşayan bir büyük 
şehirle, yetki alanındaki çok sayıda kentsel, yarı kenstel ve kırsal yerleşmelerden meydana ge
len alanlarda varsa bölge planlarına uygun olarak düzenlenen sektörel gelişme yönlerinin, fizi
kî yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası bir koruma kul
lanma dengesi sağlama amacı güden 1/2S 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, nazım ve uygu
lama planlan için esas teşkil eden ve plan notlarıyla bütün olan bir plandır. 

BAŞKAN — Komisyon, okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — önerge hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Anlamadım efendim. Yalnız, Sayın Tez de dini kaldırdı, önerge sahibi ola

rak kim konuşacak? 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Zengin konuşsunlar efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak, Sayın Hasan Zengin; buyurun. 
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HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önerge 
gayet açıktır. Elimizdeki şu tasarı ile, 3194 sayılı Yasada yapılacak değişiklikle, Yasada daha 
önce bulunmayan, bölge planı ve çevre düzenleme planlarının tarifleri yapılmış. 

Hepimizin bildiği gibi, bugün tatbikatta, metropoliten alan planı tanımı bütün Türkiye'
de kullanılıyor. Bunun'tanımını bu madde içine koymaktan niye kaçınıyoruz? Hükümet ve Ko
misyon bunu niye reddediyor? Metropoliten alan planı tanımı Türkiye'de kullanılıyor. Bilhas
sa buna dikkatinizi çekmek için söz aldım. 

önergemizde, Komisyonun kabul etmiş olduğu maddeyi aynen kabul ederken, maddede
ki,''çevre düzeni planı" ibaresinin sonuna, "çevre düzeni planları büyükşehir statüsü dışında 
kalan yerleşmeler için hazırlanır" şeklinde bir ilave yaptık ve ayrıca metropoliten alan planı
nın tarifini yaptık. Yani, bu tanım, bugün, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve her yerde kul
lanılıyor. Peki, bunun tanımını sorsalar ne cevap vereceğiz? Metropoliten alan planının tanı
mını 3194 sayılı Yasaya koymayacak mıyız? Sayın Komisyon ve Sayın Bakan belki meseleyi an
layamadılar veya bu konuda ne düşünüyorlar, bilmiyorum; ama, büyük hatadır. Hem eksik
likleri tamamlamaya çalışıyoruz hem de önerilere "hayır" diyoruz... Bu şekilde, meseleyi çö
zemeyiz. 

Komisyonda kabul edilen bu maddenin iyileştirilmesi yönünde verdiğimiz bu önergemizin 
kabul edilmesini istiyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

önergeye niçin katılmadığımızı bir cümleyle açıklayabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu önergeyle, S inci maddedeki tanımlara ilave olarak metropoliten plan 
tanımı teklif edilmektedir. Bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar 
planı tarifleri, mevcut uygulamalar içinde bütün planları tarif etmektedir. Yeni, bir tanıma ih
tiyaç yoktur. Ankara için sözü edilen alana "Ankara Büyükşehir Nazım Planı" demek, o ma
nayı da ifade etmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, ifade etmiyor. Kanunda boşluk var. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 10 sayın üye tarafından yoklama istenmiştir. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, bana söz vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, malum, önergeler üzerinde bir sayın üyeye söz verme imkânımız 

var. Sordum; her zamanki zerafetinizle, Sayın Zengin'e bu hakkı tanıdınız; o bakımdan, bir 
dahaki sefere inşallah... 

Yoklama isteyen milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 
Sayın İbrahim Tez?.. Burada. 
Sayın Hasan Zengin?.. Burada. 
Sayın öner Miski?.. Burada. 
Sayın Yaşar Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Fuat Erçetin?.. Burada. 
Sayın Birgen Keleş?.. Burada. 
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Sayın Adil Aydın?.. Yok... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ben takabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ümit Canuyar?.. Burada. 
Sayın Güneş Müftüoğlu?.. Burada. 
Sayın Abdülkadir Cenkçiler?.. Burada. 

m . — YOKLAMA 
BAŞKAN — 10 sayın üye bu safhada yoklama yapılmasını istemişlerdir; yoklama yapıla

caktır. 
Buyurun. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam edeceğiz. 

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

2. — İzmir Milletvekili Iştlay Saygın ve 3 Arkadaştım, 3394 ve 3542 Sayılı Kavunlarla Değişik 
3194 Saytlt imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun aktifi ve Baytndvrlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. 
Sayısı : 421) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın İbrahim Tez ve arkadaşlarının önergesini okutmuştuk; Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmadıklarını beyan etmişlerdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421'sıra sayılı yasa teklifinin % nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş-
K tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İbrahim Tez 

(Ankara) ve arkadaşları 

3194 sayılı İmar Kanununun S inci maddesine mücavir alan tanımından sonra gelmek üzere 
bölge planı tanımı ilave edilmiş, çevre düzeni planı tanımı yeniden düzenlenmiştir. 

"Bölge Planı : Bölgelerin tabiî, beşerî, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, imkân ve 
potansiyelini değerlendirmek üzere gelişme eğilimlerini, altyapı dağılımınlarını, fizikî mekan
ların imarını üst ölçekli bir çerçevede belirleyerek, bu faaliyet ve hedeflere uygun politikaları 
oluşturmak için hazırlanan ve raporu ile bir bütün olan plandır; bu planların kapsadığı alan, 
en geniş sınırlarla coğrafî bölge, en dar sınırlarla ise ilçe sınırları ile belirlenir. İlgili kurumlar
ca yapımı zorunludur." 

"Çevre Düzeni Planı : Ülke düzeyinde kentsel gelişme, sanayi, tarım, turizm, doğal ve 
kültürel değerler açısından sektörel özellik gösteren alanlarda, varsa bölge planlarına veya böl
ge planlarını yapmaya yetkili kurumların (şimdi DPT) ürettiği veya üreteceği kararlara uygun 
olarak düzenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası bir 
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koruma - kullanma dengesi sağlama amacı güden, 1/2S 000 veya daha küçük ölçekli çizilen 
nazım imar planıları için esas teşkil eden, idarelerarası koordinasyon esaslarını belirleyen, bir 
veya birkaç belediye ve idarî birimin sınırlarının tümünü kapsayan bir planlama sınırı içinde 
tanımlanan ve plan notlarıyla bir bütün olan bir plandır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Kanun Teklifinin, Komisyonca kabul edilen 2 nci mad
desine, 3194 sayılı İmar Kanununun S inci maddesinde yer alan imar parseli tanımından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki "\apı inşaat alanı" ve "emsal" tanımlarının eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bülent Akarcalı 
(İstanbul) ve arkadaşları 

"\apı inşaat alanı: Bodrum kat, asma kat ve çatı araları dahil, iskânı mümkün olan bü
tün katların alanları toplamıdır. Kapalı çıkmalar, gömme balkonlar, kapalı merdivenler yapı 
inşaat alanına dahildir. Açık çıkmalar, ışıklık ve hava bacaları, müştemilatlar, iç yüksekliği 
1,80 metreyi geçmeyen tesisat galerileri ve katları, yangın merdivenleri bu alana dahil değildir." 

İnşaat alanı katsayısı, (emsal); Yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadırlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Sayın komisyon; kabul edilmiş bulunan bu önerge muvacehesinde, 2 nci maddenin çerçe

vesinin değişmesi gerekmektedir. Buna göre madde başlığının şu şekilde olması gerekir : 
Madde 2. — 3194 sayılı İmar Kanununun S inci maddesine imar parseli tanımından sonra 

gelmek üzere yapı inşaat alanı ve inşaat alanı katsayısı emsal tanımları; mücavir alan tanımın
dan sonra da bölge planı tanımı ilave edilmiş, çevre düzeni planı tanımı yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyon uygun görmekte midir? 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURÎZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (izmir) — Evet efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Uygundur 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 ncfmaddeyi, Komisyonca da uygun görülen arz etti
ğim yeni düzenleme çerçevesinde ve kabul edilen önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 3194 sayılı İmar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6. — Planlar kapsadıktan alan ve amaçları açısından; "bölge planları", "çevre 

düzeni planlan" ve "imar planları" olup, imar planları, "nazım imar planları" ve "uygula
ma İmar planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planlan gerektiğinde etaplar halinde de 
yapılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Grup adına efendim... 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurunuz. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

tarih boyunca, kentler, toplumların ekonomik, sosyal, ve kültürel gelişmelerinin aynası olmuş
lardır. 

Milattan önce 7 nci Yüzyılda, Atina, demokratik yaşam biçiminin mekansal yansımasını 
göstermiştir. 4 üncü Yüzyıldaki Roma ise, krallığın, monarşinin görkemini simgelemiştir. 

Atina'da sanat ve toplumsal diyalogun günlük yaşamda önemli bir yer tutması, kentsel 
altyapıyı ikinci plana itmiştir. Buna karşılık, Roma yüzyıllardır hizmet veren altyapısını, mo
narşinin gücünü simgeleyen mükemmeliyetçi disiplininden miras almıştır. 

Demokratik Atina yaşantısı, kente organik bir form vermiş; Roma'da ise, monarşinin gü
cünü, geniş, düz ve uzun caddeleri simgelemiş. 

Atina'nın yaşamında demokrasi öyle bir unsur ki, kentin mührünü, her gün kura ile belir
lenen bir yurttaş taşımış. Hiçbir sorunun söz konusu olmadığı kentte, herkesin katıldığı mec
lis, karar organı olarak işlev üstlenmiş, 2 0Q0'in üzerinde tiyatro, 6 OOO'in üzerinde müzik eseri 
sergilenmiş ve bu etkinliklerde 2 000'den fazla yurttaş rol almış. 

Monarşinin Romasında ise, durum tersi; günlük yaşamın en büyük eğlencesi, her düzeyde 
kentlinin katıldığı ölüm gösterileri. Beslenme gereksinimi krallık tarafından karşılandığından, 
Romalılar, yaşamlarını yiyerek, içerek, eğlenerek ve savaşarak geçirmişlerdir. Feodal çağların 
kale kentleri, kent savaşları döneminin simgesi olmuştur. 

19 uncu Yüzyılda, Londra'da, yaklaşık 4,5 milyona yakın bir nüfus varmış. Ucuz işgücü 
beklentisinde olan kapitalizmin, yaşam koşullarıyla İlgilenmediğinden olsa gerek, altyapısız Lond
ra'da, salgın hastalıklar eksik olmazmış. İşgücünün, salgın hastalıktan, kötü çalışma ve yaşam 
koşullarından dolayı hızla erimesi, zamanın iktidarını, daha insanca yaşamının zorunlu kıldı
ğı mekansal ve ekonomik düzenlemelere zorlamış. 

Endüstri devrimi sonrası, sanayileşme, hızlı kentleşmeyi de beraberinde getirmiş; kentleş
me de örgütlenmeyi getirmiştir. 
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Günümüze dek, biri toplumsal yaşam süreci içinde oluşan, diğeri ise onun antitezi olarak 
biçimlenen iki temel ideoloji dünyamızı yönlendirdi. İki temel ideolojinin temsilcisi, iki süper 
güç. Biri, yıllardır elinde bulundurduğu teknolojik üstünlüğü yitiriyor, yatırımları duruyor, dış 
ticareti sürekli artan oranda açık veriyor, diğeri ise, daha zor durumda; ideolojisinde temel 
değişiklikler yapma peşinde. Birinin kentlerini megastrüktür yapılar biçimliyor. Diğerininkini 
ise, sayısal büyüklüğün yüceleştirdiği bir düşüncenin ürünü niteliksiz sosyal konutlar. Ancak, 
her ikisinin de bir ortak yanı var : Kentlilerin, ortak kent yaşamına yabancılaşmaları... 

Günümüzde yoğun bir değişim süreci yaşanıyor. Toplumsal düzenlemelerde, özellikle sos
yalist blokta çok önemli gelişmeler var. Toplumlar, yıllardır kendilerini yöneten ve büyük ölçü
de başarısız olan katı bürokratik yapıyı kırıyorlar. Bu değişim sürecinin hızlandıran, komşula
rında var olan "sosyal güvence", "kişi hak ve özgürlükleri" temelinde kurulmuş.toplumsal 
düzenlerin başarısı. 

Sağ ve sol ideolojilerin toplumsal yaşam deneyimleri sonucu yaklaştıkları ortak yaşam bi
çimi olan "demokrasi", temelinde bireysel hak ve özgürlüklere dayanmaktadır. 

Asıl olan, bireylerin kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine doğrudan katılımıdır. Katı
lımda etkinlik, aynı çıkarları paylaşan insanların örgütlenmesi ve bu örgütlülüğün toplumsal 
karar alma süreçlerine yansımalarıyla sağlanabilir. 

Demokraside, kent yaşamı ve yerel yönetimlerin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. 
Nasıl ki katılımsız demokrasi olmazsa, kaulımsız oluşacak bir kent de demokrasiyle bağdaş
maz. Yapıyı kullanacak olanlar, neye gereksinmeleri olduğunu herkesten daha iyi bilirler. Bu 
anlamda, kentte yaşayanlar kentin nasıl olması gerektiğini herkesten daha iyi bilirler; daha iyi 
algılayabilirler; yeter ki görüşlerini söyleyebilecekleri ortam var olsun, yeter ki demokratik bir 
ortam olsun... 

Yerel yönetimlerin temel görevi, bu katılım sürecini mekansal ve toplumsal yaşam boyu
tuyla kurmaktır. 

3 üncü maddede düzeltilmesi gereken asıl yapı, metropoliten alan planlarıyla ilgiliydi; ama, 
2 nci maddede bu kabul edilmediğine göre, artık, bu maddenin düzeltilmesine gerek görmüyo
ruz. Biraz evvel, tüm dünyanın özellikle milattan önce 4 üncü ve 5 inci Yüzyıllarda yaşadığı 
sorunların hâlâ yaşadığımız çağa yansımasının önemli bir göstergesini bilgilerinize sundum. 
Bu bilgiler içerisinde, bundan sonraki maddelere de aynı yaklaşımla geleceğimizi arz eder, he
pinize saygılarımı sunarım (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye bulunmamaktadır. 
Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri vardır; okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Kanun Teklifinin komisyonca kabul edilen 3 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez Yaşar Yılmaz 
Ankara Ankara 
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özer Gürbüz 
Sinop 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Erol Ağagil 
Ankara 

Hasan'Zengin 
Manisa 

Madde 3. — 3194 sayılı îmar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Planlar kapsadıktan alan ve amaçlan açısından; "bölge planları", "çevre 
düzeni planlan", "metropoliten alan planlan" ve "îmar planlan" olup, imar planları; "na
zım imar planlan" ve "ugyulama imar planlan" olarak hazırlanır. Uygulama imar planlan 
gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir." 

Gerekçe : Planlama kademelenmesindeki eksikliğin giderilmesi amacıyla 1 inci maddede 
yapılan değişikliğin 2 nci maddeye yansıtılmasından ibarettir. 

BAŞKAN *- Diğer önergeyi okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı yasa teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

İbrahim Tez 
Ankara 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

> 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

Kamer Genç 
Tünedi 

Kâzım özev 
Tokat 

Madde 3. — 3194 sayılı tmar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir. 

"Madde 6. — Planlar kapsadıktan alan ve amaçlan açısından; "bölge planları", "çevre 
düzeni planlan" ve "imar planları" olup, imar planları; "nazım imar planları" ve "uygula
ma imar planlan" olarak hazırlanır. Uygulama imar planlan gerektiğinde etaplar halinde de 
yapılabilir." 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecesine göre yeniden okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Kanun Teklifinin Komisyona kabul edilen 3 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez 
(Ankara) ve arkadaşları 
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Madde 3. — 3194 sayılı İmar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Planlar kapsadıktan alan ve amaçlan açısından; "bölge planları", "çevre 
düzeni planları", "metropoliten alan planları" ve "imar planları" olup, imar planları; "na
zım imar planlan ve "uygulama imar planlan" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları ge
rektiğinde etaplar halinde de yapılabilir." 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURtZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (tzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın) - - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Tez, kara yetersayısı aranmasını istemiştir; vardır. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Nasıl vardır Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Tez, olduğu gibi, vardır. 
Demin yoklama yaptık ve çok yüksek sayıda iştirak olduğunu tespit ettik; şimdi de, ma

şallah, görünüyor. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 82 kişi var; 114 kişiyi Anayasa gereği ara

mak mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Aradım efendim, aradım. Eğer aksini iddia ediyorsanız, müteakip önergede 

yine ararım. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır, bunda arayacaksınız. 
BAŞKAN — "Hayır" diye bir şey yok. Genel Kurulu usul yönetiyor, zatı alinizin heye

canları yönetmiyor. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Keyfi yönetemezsiniz... Karar yeter sayısı yok. 
BAŞKAN—Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Yasa Teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Tez 
(Ankara) ve arkadaşları 

Madde 3. — 3194 sayılı İmar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından "bölge planlan," "çevre 
düzeni planları" ve "İmar planları" olup, imar planları; "nazım imar planları" ve "uygula
ma imar planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar plânları gerektiğinde etaplar halinde de 
yapılabilir." 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURÎZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, Komisyon ve Hükümet * 
katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Karar yetersayısına lütfen bakın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, karar yetersayısı arayacağız. 
önergeyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Karar yetersayısı vardır; Önerge kabul edilme

miştir. 

Şimdi, okunmuş bulunan maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3194 sayılı İmar Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' *a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin halihazır haritaları ilgili idarece yapılır veya 
yaptırılır. Ancak, ilgili idarenin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir. Yapılan haritalar ilgili 
idarelerce onaylanır. Onaylı rıaritalarutbirer nüshası Bakanlığa ve ilgili tapu dairesine gönderilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sosyaldemokrat Halkı Parti Grubu 
adına, Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel. 

Buyurun Sayın Gökbel. 
SHP GRUBU ADINA MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İmar Yasasındaki değişiklikle ilgili bu maddede, şu anki uygulamadaki bir eksikliği kapatma 
kararlılığı vardır. Bu kararlılık, -hepinizin bildiği gibi- planlamanın yapılaşmadan önce ger
çekleşmesini sağlayabilmek içindir. Planlama için, önce, halihazır haritalarının yapılması ge
rekiyor. Bu değişikliğe baktığımız zaman, bugüne kadar kamu kurumlarının yapmak duru
munda kaldığı harita yapım işini, bundan sonra, talep sahibi, mülkiyet sahibi ilgililere de yap
ma imkânı verilmektedir. Ancak, kanımızca, bu değişiklik, ihtiyacın tamamına cevap verme
mektedir. Uygulamaya geçtiğimiz zaman gömülecektir, gazisinin haritasını yaptırtmak isteyen 
mülkiyet sahipleri, genellikle, kendi mülkiyet sınırları içerisindeki arazinin haritasını yapma 
yolunu seçmektedir. Eğer bu madde bu şekliyle geçerse, sadece kendi mülkiyet sınırları içeri
sindeki haritalar yapılır; bunun sonucunda da değişik mülkiyetlerin arasında haritasız alanla
rın kalma riski vardır. Bu bakımdan, ilgili madde üzerinde, biraz sonra okunacak olan bir de
ğişiklik önergemiz var. Bu önergeyle, "halihazır haritası bulunmayan yerlerin halihazır harita
ları ilgili idarece yapılır veya yaptırılır. Ancak, ilgili idarenin müsaadesi ve belirleyeceği sınırlar 
içinde ilgilisince de yaptırılabilir" şeklinde bir değişiklik getiriyoruz. Kabul edilirse, harita ya- • 
pimi zamanında, harita yapılacak alanlar içerisinde idarenin istemediği boşlukların önüne geçmiş 
oluruz. 

Bu konuyu Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 
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Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergeleri vardır; okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3194 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ederiz. 

İbrahim Tez Rüştü Kurt 
Ankara Giresun 

Zeki Ünal tstemihan Talay 
Eskişehir tçel 

Musa Gökbel Erdal Kalkan 
Muğla Edirne 

Mahmut Keçeli Ömer Çiftçi 
Adana Ankara 

Kenan Süzer Hasan Zengin 
Tokat Manisa 

3194 sayılı tmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

b) Çevre düzeni ve nâzım imar planlarında; uygulama imar planı yapılması önerilen, nü
fusu ne olursa olsun tüm yerleşmelerin; 

Nüfusu 10 000'i aşan yerleşmelerin, 
Tarihsel ve doğal sit alanları içinde kalan tüm yerleşmelerin, 
Deniz, göl ve nehir kenarları ile, millî parklara komşu tüm yerleşmelerin, imar planları

nın, ilgili idarelerce, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması ya da yaptı
rılması mecburidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı kanunu teklifinin Komisyonca kabul edilen 4 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez Yaşar Yılmaz 
Ankara Ankara 

ı özer Gürbüz Erol Ağagil 
Sinop , Ankara 

Tevfik Koçak Hasan Zengin 
Ankara Manisa 

Ömer Çiftçi Musa Gökbel 
Ankara Muğla 

MADDE 4. — 3194 sayılı tmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin halihazır haritaları ilgili idarece yapılır veya 
yaptırılır. Ancak, ilgili idarenin müsaadesi ve belirleyeceği sınırlar içinde ilgilisince de yaptırı
labilir. Yapılan haritalar ilgili idarelerce onaylanır. Onaylı haritaların birer nüshası Bakanlığa 
ve ilgili tapu dairesine gönderilir." 

Gerekçe : 

Genellikle mülkiyet ilgilileri yalnızca kendi mülkiyet sınırları içindeki alanların harita alım
larını yapmak istemekte ve daha önce haritası alınmış alanlar ile bu alanlar arasında anlamsız 
ve tamamlanması sorunlar yaratan boşluklar kalmaktadır. Haritalanmış alanlarda bütünlük 
sağlamak üzere bu değişikliğe gerek görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı yasa teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Tez 
Ankara 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Kâzım özev 
Tokat 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Musa Gökbel 
Muğla 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

MADDE 4. — 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin haritaları ilgili idarece yapılır veya yaptırılır. 
Ancak, ilgili idarelerin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir. Yapılan haritalar ilgili idare
lerce onaylanır. Onaylı haritaların birer orijinali kopyası ile orijinali Bakanlığa, bir nüshası 
da ilgili tapu dairesine gönderilir. Harita orijinalleri Bakanlık tarafından arşivlenir veya Ba
kanlığa bağlı ilgili kuruma arşivlettirilır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı "Vasa teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Etem Cankurtaran 
tçel 
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Ahmet Ersin Mehmet Kahraman 
İzmir Diyarbakır 

Tayfur Ün Hasan Zengin 
Bilecik Manisa 

Ömer Çiftçi Musa Gökbel 
Ankara Muğla 

Madde 4. — 3194 sayılı tmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin haritaları ilgili idarece yapılır veya yaptırılır. 
Ancak, ilgili idarelerin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir. Yapılan haritalar ilgili idare
lerce onaylanır. Onaylı haritaların birer orijinali kopyası ile bakanlığa, bir nüshası da ilgili ta
pu dairesine gönderilir. Harita orijinalleri bakanlık tarafından arşivlenir veya bakanlığa bağlı 
ilgili kuruma arşivlettirilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Yasa teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Tez Ayhan Arifağaoğlu 
Ankara Artvin 

Kamer Genç Etem Cankurtaran 
Tunceli İçel 

Ahmet Ersin Mehmet Kahraman 
İzmir Diyarbakır 

Tayfur Ün Hasan Zengin 
Bilecik Manisa 

Musa Gökbel Ömer Çiftçi s 
Muğla Ankara 

Madde 4. — 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin, halihazır haritaları ilgili idarece yapılır veya 
yaptırılır. Ancak, ilgili idarenin müsaadesi ve belirleyeceği sınırlar içinde ilgilisince de yaptırı
labilir. \apılan haritalar ilgili idarelerce 30 gün içinde onaylanır veya eksiklikleri belirtilerek 
tamamlanması için iade edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Yasa teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez Ayhan Arifağaoğlu 
Ankara Artvin 
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Etem Cankurtaran Tayfur Un 
İçel Bilecik 

Ömer Çiftçi Kamer Genç 
Ankara Tunceli 

Ahmet Ersin Mehmet Kahraman 
İzmir Diyarbakır 

Hasan Zengin Musa Gökbel 
Manisa Muğla 

Madde 4. — 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Çevre düzeni ve nazım imar planlarında; uygulama imar plan yapılması önerilen, 
nüfusu ne olursa olsun tüm yerleşmelerin; nüfusu 10 bini aşan yerleşmeler, tarihsel ve doğal 
sit alanları içinde kalan tüm yerleşmelerin, deniz, göl ve nehir kenarlanyla, millî parklara komşu 
tüm yerleşmelerin, imar planlannın, ilgili idarelerce, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
iki yıl içinde yapılması ya da yaptınlması mecburîdir." 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup işleme koya
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı Kanun teklifinin komisyonca kabul edilen 4 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez 
(Ankara) ve arkadaşları 

Madde 4. — 3194 sayılı tmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin halihazır haritaları ilgili idarece yapılır veya 
yaptırılır. Ancak, ilgili idarenin müsaadesi ve belirleyeceği sınırlar içinde ilgilisince de yaptırı
labilir. Yapılan haritalar, ilgili idarelerce onaylanır. Onaylı harıtalann birer nüshası bakanlığa 
ve ilgili tapu dairesine gönderilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TÜRÎZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde üzerinde, sayın milletvekillerinin değişik önergeleri bulunmaktadır. Kabul edilmiş 

bulunan önerge, diğer önerge sahiplerinin önergelerini geri almalarına yeter mi? 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bu madde ile ilgili diğer önergelerimi geri çekiyorum. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bu maddeyle ilgili diğer önergelerimizi geri çekiyoruz. 
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BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili kabul edilen önerge doğrultusunda, diğer önergelerinizi 
geri çekiyorsunuz. O halde, kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle, maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 3194 sayılı tmar Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü

zenlenmiştir. 
"Madde 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen 

esaslara uyulur. 
a) Bölge Planları: Bölge planlarını, Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır ve Baş

kanlığa gönderir. 
b) Çevre Düzeni Planları: Çevre düzeni planlarını, Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. 

Gerektiğinde ilgili idarelerle işbirliği yapar. Çevre düzeni planları, varsa bölge planlarına uy
gun olarak yapılır. 

(a) ve (b) bendlerinde yer alan planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Çev
re düzeni planı ilke ve kararlarına aykırı olarak nazım imar planı yapılamaz. 

c) Nazım tmar Planları: Varsa bölge ve çevre düzeni planı ilke ve kararlarına uygunluğu 
sağlanarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar dışında valilik
lerce yapılır veya yaptırılır, Bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra bele
diye meclisince veya il idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. 

d) Uygulama tmar Planları: Nazım imar. planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Planlar oturuma katılan meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren 
on gün içinde belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. 
Otuz günlük ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan 
süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi 
itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde toplanarak inceler ve kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı, valilikçe yapılır veya yaptırılır. Ancak valiliğin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir, ti 
idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar, onay tarihinden itibaren on gün için
de valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi 
içinde, valilik kanalı ile planlara itiraz edilebilir. 

İtirazlar valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde il idare kuruluna gön
derilir. ti idare kurulu itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde inceleyerek kesin 
karara bağlar. 

Nazım imar planlarına aykırı uygulama imar planı ve tadilatı yapılamaz. 
İlgili idarelere verilen imar planı teklifleri en geç dört ay içinde sonuçlandırılır. 
Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, onbeş gün içinde müellif sicilleriyle birlikte Ba

kanlığa ve tiler Bankasına gönderilir. ' 
tmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlı

ğı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar ha
linde çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına; Sayın İbran Bayazıt ve Sayın Ahmet Uncu, 
şahsı adına Sayın Musa Gökbel söz istemişlerdir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ben de şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İzin verirseniz, önce, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hıran 
Bayazıt'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; bu maddede yapılan en önemli değişiklik nazım imar planlarının kesinleşmesi prosedü-
ründedir. Bundan önce yürürlükte olan maddeye göre, belediye meclislerinin kararıyla tekem
mül eden nazım imar planlan değişikliği, yeni getirilen ölçü uygulandığında, bu madde kabul 
edildiğinde, şeklen belediye meclisinin kararına bağlı olacak; ama, bütün tasarruf yetkisi Ba
kanlıkta olacaktır. 

Bu değişikliği yapmakta saik nedir? Bence, iki saik var : Birisi, bu, herkes tarafından açık
lanan 26 Mart yerel yönetim devrimine bir tepkidir. Anavatan İktidarı, 26 Martta, Türk Hal
kının yerel yönetimler bazında; ama, genel seçimlerin bir işareti ve göstergesi olarak ANAP'a 
yaptığı ihtarın cezasını bu değişiklikle almaktadır. 

Denir ki, "bu, Hükümetin bir tasarısı değil, milletvekili arkadaşlarımızın verdiği bir tek
liftir; ama, Sayın Bakan burada konuşurken konuya o kadar iştiyakla sahip çıktı ki, bunun 
zorunluğunu o kadar içten vurguladı ki, neredeyse, kendisine, "madem bu kadar zaruret vardı 
da Hükümet niye bir tasarı getirmedi?" diye bir sual sormak geliyor insanın aklına. 

Sayın Başkan, ikinci saik, bir uzakgörüşlülüktür. Kutlarım bu teklifi hazırlayanları ve bu 
teklifi takviye ve tasvip eden Hükümeti. Burada, bir feraset, bir uzakgörüşlülük var : Bundan 
sonra yapılacak olan ilk seçimlerde, Anavatan İktidarı, yerel yönetim bazında da, Türkiye ge
nelinde de, yine 26 Martın aynısı ve benzeri ve hatta kendi aleyhlerine daha ağırı tezahür ede
ceğinden ve bu durumu şimdiden gördüklerinden, yerel yönetimlerin elinden bu yetkiyi almak 
istemişlerdir. 

Sayın Başkan, deveyi saklamak mümkün değildir; burada ne kadar bunun aksi söylense 
de, deveyi saklamak mümkün değildir. Saik, bu iki noktada yatmaktadır. 

Ben, konuya, siyasî açı dışında, Anayasa noktai nazarından yaklaşmak istiyorum : 

Anayasa, her ne kadar, merkezî hükümete, idarî vesayet yetkisini tanımış ve bunun usul 
ve şartlarının yasa ile belirleneceğini açıklamışsa da, burada öngörülen prosedür, bir idarî ve
sayet yetkisi kullanımı değildir. Geneli üzerinde, Sayın Bakana özellikle bu hususu sordum; 
ama, Sayın Bakan, kendilerine verilen hatırlatma kopyasını da kullanarak, yazılı cevap vere
ceklerini söylediler. Eğer, Sayın Bakan, idarî vesayetten, kendisinin ve bu teklifi hazırlayanla
rın ye Hükümetin ne anladığını, buradaki idarî vesayet prosedürünün ne olduğunu açıklasa-
Iardı, belki tatmin olacaktık ve konuşmamıza lüzum kalmayacaktı. 

Sayın Başkanım, bu bir idarî vesayet değildir. Neden değildir? İdarî vesayette -altını çize
rek dikkatinize sunmak istiyorum- idarî vesayet makamı; yani, merkezî hükümet veya ona ni-
yabeten kaymakam veya vali, nihaî kararı kendisi verir. İdarî vesayette, idarî vesayet makamı
nın kararı ve iradesi nihaî karardır. Mahallî idarelerin yetkili organlarının, burada belediye mec
lisinin yerine geçerek, onun yerine kaim olarak verdiği bir karardır. Yoksa, görüş bildirmek 
suretiyle bir kararın oluşumuna iştirak etmek, Anayasanın tanıdığı idarî vesayet yetkisini kul-
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lanmak şekliyle yorumlanamaz, tefsir edilemez; bu mahallî idarenin yetkili organının kararına 
müdahaledir ve Anayasa, hükümete, merkezî idareye böyle bir müdahale hakkı tanımamıştır. 
Eğer bunun aksi olsaydı, "yerel yönetimlerin yani belediye meclislerinin görüşü alınarak ba
kanlık bunu onaylar" denseydi, o zaman, bir idarî vesayet yetkisi kullanılışı bahis konusu ola
bilirdi; ama, özellikle prosedürde, üslupta ve yöntemde, bu yoldan kaçınma davranışı var, çok 
ince bir zekâ ile yaklaşım var; gözlerden kaçınlabilecek, saklanabilecek zannedilen bir zekâ 
ile yaklaşım var. Şurada "uygun" sözcüğü olmayıp da "Bakanlığın görüşü alındıktan sonra" 
denseydi, idarî veyaset yetkisi yine bir noktada kullanılmış gibi olabilirdi. Yukarıda da açıkla
dığım gibi, mahallî idare organının yerine bir tasarruf her ne kadar bahis konusu olmayacaksa 
da, idarenin bu tasarrufu, bu müdahalesi, mahallî yönetimin yetkisini kullanmasına mani ol
mazdı. Biraz evvel de söylediğim gibi, burada çok ince bir "oyun" tabirini kullanmak istemi
yorum. Her ne kadar bu Genel Kurulda çok üst makamların "zerzevat" tabirini kullanması 
yaşanan bir olaydır; ama, bana emsal olamaz. Ben, "elma" ve "armut" gibi, çok nezih halk 
deyimlerine benzer bir deyim kullanmak istiyorum; ama, şu an bulamıyorum onu, bulmaya 
çalışıyorum. Ortada, çok ince bir hukuk hilesi vardır, çok ince bir hukuk oyunu vardır. Sayın 
Bakan da bu hileyi ve oyunu, bizlerin gözlerinden saklayabildiğim zannetmiştir ki, "biz, ma
hallî idarelerin, belediye meclislerinin onaylama hakkını almadık" buyurmuşlardır. 

Acaba, Bakanlık, kendisine gelen bir nazım imar planı tadilatını, hangi süre içinde tasdik 
edecektir, uygun görüş bildirecektir veya çevirecektir? Burada öyle bir şey yok; bir süre kon
mamış, "şu kadar süre içinde, Bakanlık, uygun veya uygun olmayan görüşünü bildirir" şek
linde bir süre konmamış. O halde, nazım imar planı değişikliklerinin, özellikle muhalefetin 
elindeki belediyelerde, acaba Meclisteki kanun hükmündeki kararnamelerin, akıbetine uğra
mayacağını kim temin edebilir? Bakanlık bunu alıp rafına atacaktır ve yine -kibar halk deyi
miyle söylemek istiyorum, tekrarında yarar vardır- kulağının üstüne yatacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, burada, Anayasa Mahkemesinden dönebilecek bir 
tasarrufta bulunuyorsunuz. Bundan vazgeçin desem, vazgeçmezsiniz, amacınız bu; 28-30 mad
delik bir teklifi hazırlamada ana amaç bu; ama, demokrasiye, demokraside yerd yönetimlerin 
mevcudiyetinin erdemine ilişkin bundan önceki dönemde attığınız nutukları, yaklaşımları ha
tırlayıp, onun hakkını verin derim. 

O zaman samimiydiniz; çünkü, mahallî idarelere yönelik bir yenileştirme yapmayı istiyor
dunuz. Siyasî bir amaç vardı; ama, bu yenileştirmeyi yapmayı istiyordunuz. Bugün bu yenileş
tirmeden rücu etmek, geri çekilerek bunu almak ve tekrar, fiiliyatta, Bakanlığın nihaî tasarru
funu gündeme getirecek bir yöntemi benimsemek, o günkü davranışlarınızla yüzde yüz ters 
düşmeniz olacaktır; ama, tabiî, bunu tashih etme imkânınız yoktur; fakat, Berlinlinin dediği 
gibi, "Ankara'da hâkimler vardır." Bu tasarı, bu madde, bizim değerlendirişimize göre, Ana
yasaya aykırıdır ve tahmin ve temenni ediyoruz ki, bu madde nedeniyle, demokrasi sınavı, yine 
haktan ve Anayasadan yana olanların görüşü paralelinde gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan, bu duygularla, bu teklifin, fikirlerimi arz ettiğim maddesiyle ilgili politika
yı, örtülü niyeti bizden saklayamadığını, gözümüzden kaçıramadığını da vurgulayarak, Yüce 
Heyete saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN '— Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu; buyu

run efendim. 
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DYP GRUBU ADINA AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin en hayatî maddesi, en önemli maddesi -ilaveden 
sonra- S inci maddesi oluyor. 

tmar planlarının yapımı konusundaki bu maddenin, esasında en önemli kısmı, nazım imar 
planlarının yapılması şeklindedir. 

Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum : insanları, onların mülkiyet haklarını ve hukuklarını 
ilgilendiren; şehirleşmeyi tamamen içine alan ve şehirleşme açısından hayatî olan plan, nazım 
plânlardır. Nazım imar planlarını gözardı etmek hiç mümkün değildir. Nazım imar planlan 
vasıtasıyla, ona göre yapılacak olan uygulama imar planlarıyla, ada bazına, parsel bazlanna 
inmekteyiz. Yani, kişilerin mülkiyet haklarım, toplumun haklarım ve şehirleşmeyi göz önüne 
alırken, her şeyin ötesinde, nazım imar plarlannı göz ardı edemeyiz. 

Bundan evvel 6783 sayılı Yasa varken, ortada olan şikâyetler ne idi? Bu Hükümet, huzur
larınızda 6785 sayılı Yasadan çok şikâyet etmiştir. Hatta, tabir aynen şöyle kullanılmış bir ca
mi tadilatı bile yıllarca sürmektedir" denilmiştir, tmar tadilatlarının aylarca, yıllarca sürdüğü, 
Anavatan Partisi sözcüleri tarafından burada defaatle ifade edilmiştir. 3194 sayılı Kanun görü
şülürken, Sayın Sudi Türel bakın ne diyor : "Bugüne kadar, bunların tasdiki Bakanlığa aitti 
ve aksaklık da buradan geliyordu. Bakanlığa gelen bir evrak altı ayda, bir senede, iki senede, 
beş senede tasdik edilip gelmiyordu. Sayın Haznedar (eski bir müsteşar ve milletvekili) orada 
çalışıyordu; bunu çok iyi bilirler. Bunu tekrar Bakanlığa vermemiz, bugünkü çarpık halin de
vamı demektir, onun için katılmıyoruz efendim" diyordu. Ben de şimdi soruyorum : Yeni tek
lifinizde, nazım imar planlarının bakanlığa sunulmasını ve bakanlığın uygun görüşü alındık
tan sonra belediye meclisi ve il idare kurulunca onaylanmasını; hangi cesaretle, hangi kadro
nuzla, hangi ölçüyle, hangi gerçek bir gerekçe ile almaya çalışıyorsunuz. 

tmar tskftn Bakanlığım dağıtırsınız, Bakanlığı ortadan kaldırırsınız... Şehirleşme bugün 
daha da artmaktadır, şehirlerde yaşayan nüfus daha da büyümektedir. 2010 senesinde, Türki
ye'de, şehirlerde 50 milyonun üzerinde yaşayan nüfus olacaktır. Bu nüfus için bugün gereken 
imar çalışmalarım yapamazken, yarın bu kadar geniş bir nüfusun, ihtiyaçlarına hangi kadro
nuzla ve hangi uygun görüşü ortaya koyarak cevap vereceksiniz?., tmar tskftn Bakanlığını da
ğıttınız, planlama müdürlerini yok ettiniz... 

Arkadaşlar, partimin ve şahıs olarak benim, iktidar hakkına ve çoğunluk hakkına saygım 
büyüktür. Gayet tabiî, kanunlar, iktidara gelen bir partinin sayısal çoğunluğu ile çıkacaktır. 
Tabiî, bu sayısal çoğunluğun düşünülmediği, hak ve hukukun daha ötesinde tutulduğu şartlar 
da vardır. İşte, bu teklif, önünüze bu şartlar içerisinde gelmiştir. Bugün, hiçbir kriteri yokken, 
"Bakanlığın uygun görüşü..." ne demektir efendim? Bunu burada izah edecek biri var mı? 

Bakanlığın uygun görüşündeki sübjektif değerler nelerdir, objektif değerler neler olacak
tır, bakanlık, bu uygun görüşü hangi ölçülerle verecektir? "A partisinden geldi, benim tarafta-
nmdır, vereceğim" ya da "B partisinden geldi, benim taraftarım değildir vermeyeceğim" mi 
diyecektir, yoksa bu ölçeği planlama gerçeklerine göre mi kullanacaktır? 

Burada, ölçü, tamamen sübjektif olmaktadır. O bakımdan, şunu apaçık söylemek istiyo
rum : Bildiğiniz gibi, dünya kimseye kalmıyor. İktidar, size de katmayacaktır. Bu kanunla, bel
ki, yarın iktidar olanların ve yerel yönetimleri tamamen elinde tutanların bundan bir menfaati 
olacaktır. Yine bu kanunla," sizin düşündüğünüz o rantı, onlar değerlendireceklerdir. Şehir planla-
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masında düşünülen o menfaati onlar ellerine geçireceklerdir. Bunları iyice değerlendirmek mec
buriyetindeyiz. 

Şimdi de bu kanun görüşülürken, değerli Sayın Bakan İbrahim özdemir'in, altını ısrarla 
çizdiğim şu ifadelerini okumak istiyorum. Bakınız, Sayın özdemir ne diyor: "Yeni imar plan
lan belirtilen çerçeve içerisinde hazırlandıktan ve belediye meclisinin veya il idare kurulunun 
kararları ile tasdik edildikten sonra, Bakanlığa gönderiliyordu. Türkiye'nin dört bir tarafın
dan gelen Planların Bakanlıkça incelenmesi ve onanması kısa süre içerisinden mümkün olma
dığı için, günün ihtiyaçlarına göre yapılan imar planları, tasdik edildikten sonra ihtiyaca cevap 
vermekten uzak hale geliyorlardı. Biz, bir kere bu mahzuru ortadan kaldırdık; ayrıca da ger
çekten demokrasiye olan inancımızın bir neticesi olarak -tekrarlıyorum, demokrasiye olan inan
cımızın bir neticesi olarak- demokratik usulle seçilmiş, gel bizi yönet dediğimiz belediye baş
kanlarına ve belediye meclis üyelerine hiçbir zaman bir itimatsızlık söz konusu olamazdı. Şim
di soruyorum : Demokraside, geçmişteki Anavatan Partili belediye başkanlarına itimatsızlık 
söz konusu olmadı da, şimdiki belediye başkanları "muhaliftir" diye itimatsızlık mı oluyor? 
Apaçık söylüyoruz; bu kanunu bu şekilde siz savundunuz. Savunduğunuz bu kanunun eksik
likleri varsa, hataları varsa geliniz burada yeniden düzeltelim. Bu değişikliği teklif edenler, ge
nel gerekçede yuvarlak laflar ediyorlar ve "kanunun bazı maddelerinin uygulanmasında ak
saklıklar olduğu görülmüştür. Bu aksaklıklar giderilerek uygulanacak ve vatandaşlar rahatla
tılacak diyorlar" Kanunun kökü, değiştiriliyor, özü değiştiriliyor. Evet, bazı aksaklıkları dü
zeltelim; ama, buradaki mesele o değil, tmar planı yapma yetkisini tamamen Bakanlığa al
maktan başka bir şey değil. 

Ben şunu sormak istiyorum : Bakanlık uygun görüşü verdikten sonre mesele yok ama, 
uygun görüşü nasıl verecektir; uğun görüş vermezse, imar planları ne olacaktır? tşte, tartışıl
ması gereken en önemli husus burasıdır. Bazı arkadaşlarımız, bol bol, şöyle diyorlar : "Korku
lacak herhangi bir şey yok kardeşim, niye korkuyorsunuz?" Yine, biraz önce, Bakanın söyle
diği gibi, "Nazım imar planlannı belediye yaptıracak, belediye meclisi onaylayacak, belediye 
meclisi görüşecek. Bir değişiklik mi var?" diyorlar. Açıkça söyleyeyim; böyle laf suiistimaline 
gerek yok. Kanun apaçık belli; "Bakanlığın uygun görüşü alınır" diyor. Siz, Bakanlığın uygun 
görüşünü vermediğiniz takdirde, belediye meclisinin onay hakkı var mı?.. 

Buraya bir madde daha getirmişsiniz ve "4 ay içeresinde uygun görüş tasdik edilmezse 
kendiliğinden kabul edilir" demişsiniz. Yani, kılıfını da hazırlamışsınız... Açık söylüyorum; 
yazık ediliyor. 

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim : Bakanlığın teknisyenlerinin görüşünün alınması
nın ne zararı var? Aksine, çok faydası var. Bir arkadaşımız da sık sık bunu söylüyor ve "Tek
nisyenlerin görüşü alınsın; bu görüşün ne zararı var?" diyor. 

Değerli arkadaşlar, teknisyenlerin görüşü, her şeyden önce imar hiyerarşisiyle alınır. Siz, 
önce, bölge planlamasını yaptınn. Onlara uygun çevre planı yapılsın; Bakanlık onu yapsın. 

, tşte o zaman, nazım plan, çevre planına göre yapılacağı için, eksiksiz, hatasız olur. Siz bir fay
da mı getirmek istiyorsunuz, önce, kendi göreviniz olan bölge planlarının ve çevre planlarının 
yapılmasını sağlayın. 

Bir başka fikir de şudur : Sayın Bakan bilhassa belirtiyor ve "yeşil alanlar ve parklar, 
politik baskıdan kurtarılacaktır" diyor. Yani, sizin döneminizde, yeşil alanlar ve parklar poli-
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tik baskı altında değildi de muhalefetin döneminde mi politik baskı altında oluyor?.. Bu gö
rüş, zannederim, gelişi güzel, menfaata uygun ve kanun çerçevesi içerisinde pek olmayan ve 
değerli arkadaşları yanıltmak için söylenen görüşlerden başka bir şey değil. Yeşil alanların de
netimde olmasını muhalefet istemiştir. Konuşmamın başında da söyledim, yeşil alanların mer
kezî yönetim tarafından denetlenmesi teklifini getirdiği halde, bu, Komisyondan tekrar geri alın
mıştır; o iyiniyet gösterilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, sürenizi 2 dakika aştınız. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu bakımdan, şunu belirtmek istiyorum : "Bu yasa, bele-. 
diyelerin keyfî hareketlerine karşı olumlu bir tavırdır" deniliyor. Bu teklifle, belediyeler eliyle 
şehirleşmeyi ve her şeyin ötesinde, Türkiye'de doğru dürüst imar planlarının yapılmasını ve 
geliştirilmesini tamamen gaspediyoruz, yok ediyoruz. 

Teklifin bu maddesi çok hayatîdir. Bu teklifi hazırlayan değerli üyelere sesleniyorum: Lütfen, 
bu maddeyi geri alın; aksi takdirde, bütün belediye başkanlarının vebali boynunuza olur. Bu
nu da bilmenizi istiyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uncu. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Muğla-Milletvekili Sayın Musa Gökbel. 
Buyurun efendim. 
MUSA GÖLBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değişikliği tartışılan 3194 

sayılı \asamn ilgili maddesinin (c) fıkrasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu fıkrayı dikkatle 
okuduğumuz zaman; "Nazım tmar Planlan : Varsa bölge ve çevre düzeni planı ilke ve kararla
rına uygunluğu sağlanarak, belediye ve mücayir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar 
dışında valiliklerce yapılır veya yaptırılır, Bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görüşü alındık
tan sonra belediye meclisince veya il idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer" denmektedir. 

Söz konusu metinden anlaşıldığı gibi, belediye sınırları dışında valiliğin yaptırması, Ba
kanlığın onaylanmasından sonra onaylayacak makam, belediye meclisi, yani, seçilmiş bir or
gan. Ancak, plan, mücavir alanlara; belediye sınırlarivdışına çıktığı zaman, seçilmiş bir organ 
olan il genel meclisine gitmiyor. Nereye gidiyor; ti idare kuruluna gidiyor. Hepinizin bildiği 
gibi, ti idare kurulu, valinin başkanlığında, birkısım bürokratların görev aldığı bir yerdir. 

Şimdi, hepimiz, demokrasinin erdemini savunuyoruz, yerel yönetimlerde demokrasiye güç 
vermeyi savunuyoruz; ama, seçilenlere güvenimiz tam" diyenler, il bazında mücavir alanlarda
ki yetkiyi seçilmiş il genel meclisi üyeleri yerine, atanmış bürokratlara vermeyi uygun görüyorlar... 

Bu konunun daha önceki uygulaması da bu şekildeydi. Benim ilim, hepinizin bildiği gibi, 
Muğla; mücavir alanlardaki plan tartışmasının en çok yapıldığı yer. Başka : İkinci konutun 
en çok yapıldığı yer. Başka; kıyılardaki inşaatın en çok yapıldığı yer. Bakınız, bu en çokların 
arasındaki; çevreden doğaya, doğadan kıyıya kadar bütün bozulmalar, belediyelerin planlı alan
larında olmamıştır, ya nerede olmuştur; il idare kurulunun karar verdiği, seçilmemişlerin karar 
verdiği Kıyıkışlaçık'tan Fethiye'ye kadar, belediye yetkilerinin dışındaki bütün alanlarda ol
muştur. Neden? Çünkü, Muğla'da valiyi ve il idare*kurullarını kontrol edecek yerel bir baskı 
gücü yoktur. Muğla kıyılarının ikinci konutlarla dolmasının manevî ve maddî sorumluluğunu, 
oradaki, atanmış memurlar çekmiyor. 
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Demokrasiyi tartışanlar, demokrasi yetkisiyle burada olanlar, lütfen, size güvenildiği ka
dar, sizin altınızda görev yapan seçilmiş diğer organlara da güvenin. 

Bu maddeye göre, belediye sınırları içerisinde planların belediye meclisince onaylanması 
doğru ise, -ki, yasa bunu söylüyor, hepimiz de bunu söylüyoruz- o zaman, mücavir alanlarda 
bu yetki seçilmiş bir organ olan il genel meclisi üyelerine değil de neden valiliklere ve il idare 
kurullarına verilmektedir? Eğer, doğrusu, il idare kurullarına verilmesi, ise, o zaman bunu ne
den ilçelerde belediye meclislerine veriyoruz?.. Orada da ilçe idare kurullarına verelim... 

Yani, bu teklifin bu maddesi, bir çifte standart örneğidir. Belediye sınırları içerisinde, ilçe 
idare kuruluna vermediğinizVetkiyi, illerde il idare kuruluna veriyorsunuz... Çevirirsek -ki, doğ
rusu da odur- ilçede, belediye sınırları içeresindeki yetki, belediye meclisindeyse, ilde de, bu 
yetki, il genel meclisinde olmalıdır. Zaten, bakanlık, bu konudaki yeterli sınırı, yeteri kadar 
kontrolü; planları valiliğe yaptırması, -başka bir organ yapamıyor- valiliğin yaptırdığı planla
rın, Bakanlıkça uygun görülerek onaylanması, tekrar atanmış organlara götürülmesi, hükmü
nü madde metnine koymuş. Bu, Meclisin de ayıbıdır, demokrasi adına burada görev yapanla
rın da ayıbı olmalıdır. Hepiniz döndüğünüz zaman, eğer toplum meseleleriyle gerçekten ya
kından ilgilenen il genel meclisi üyeleri varsa, hangi siyasî partiden olursa olsun, bu yasanın 
bu maddesine/'Evet" diyen sizlerden "ayıbımız, eksiğimiz nedir ki, bizi, atanmışlar kadar gü
venilir bulmadınız, il genel meclisi organını, ilin imar alanlarında dışladınız?" diye hesap so
racaktır. 

Bu konuyu bilginize saygılarımla sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 
Şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez. 
Buyurun efendim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir konuyu Yüce Mecli

sin bilgilerine sunmak istiyorum : 
1985 yılında Rio de Janeiro'da toplanan 27 nci Dünya Yerel Yönetimler Toplantısında, Ev

rensel Bildirge kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de bu evrensel bildirgeye imza koymuştur. 
Yine, 1988 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Antlaşması imzalanmıştır. Devletimiz (Türki

ye Cumhuriyeti Devleti) bu antlaşmaya da imza koymuş ve kabul etmiştir. Biraz evvel teklifin 
tümü üzerinde görüşlerimi arz ederken, dünyadaki yerel yönetimlerle ilgili olan gelişmelerde, 
değişmelerde bir yığın mesafeler kat edildiğine değinmiştim. Ama, getirilen bu yasa teklifiyle, 
gerek 1985 yılında, gerekse, 1988 yılında imzaladığımız antlaşmalara aykırı hareket ediyoruz, 
imzalarımızı inkâr ediyoruz/Avrupa Topluluğuna girmek için uğraş verirken -haydi, İktidarı 
bir kenara bırakalım halkımız istiyor, toplum istiyor- siz, bu sistemle, getirdiğiniz bu yasa tek
lifiyle Avrupa'nın kapısını ülkemize kapatacaksınız. Bunları bilginize sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu yasa teklifindeki bu maddenin en önemli, en can 
alıcı noktası şudur : Siz, Ankara'da oturacaksınız, Şemdinli'de, Digor'da, Biga'da, Bulancak'
taki imar planlarını yapacaksınız, tasdik edeceksiniz... Çok ilginç bir konu; Sayın Bakana so
ruyorum : Bununla ilgili olarak teknik büro çalışmasına başlamış mıdır? Bu teknik büroyla 
ilgili olarak düşünceleri, tasarıları, yöntemleri nelerdir? Şayet, o kurulacak teknik büroda, dos
yaların yığınlarla birikmesini istemiyorsak, hiçbir partiyi ayırmadan, hiçbir parti farkı gözet
meden, tüm belediye başkanlarımızın, o Bakanlık kapısında zorluklar içinde karşılaşmasını 
istemiyorsak, bu yasa teklifini bu maddeyi düzeltmemiz gerekiyor. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, nazım planlar önce Bakanlığa gidecek, Bakanlığa su
nulacak, uygun görülürse, Bakanlık, belediye meclisine sunacak, ama, hangi sistemle hangisi
ni uygun görecek, hangisini uygun görmeyecek, bunda bir netlik, bir açıklık yok. Belediye ona
yının dışına çıkmak olanaklı değil, kent yöneticilerinin düşünceleri hiç alınmamıştır. Olmaz 
böyle şey! Biz bunu kabul edemeyiz. Haydi bizi bırakın, bunu tüm Türk halkı kabul etmez. 
Türk halkının temsilcileri; lütfen, sizler bunu kabul etmeyiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, süre kısıtlaması var. 
OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Neresinde var? 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bu süre kısıtlaması eski yasada yoktu. Bu süre kısıtlaması, 

Anayasanın ilgili maddesine aylandır. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Bu yasa teklifinde Ana
yasaya aykırılık var. 

Ayrıca, Anayasanın 127 nci maddesine aykırılık var, 67 nci maddesine aykırılık var; 3030 
sayılı \asayla ilgili olarak çelişki var. 
• OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) —Niye var; anlat, anlat da anlayalım? "Aykırı" demekle 

bitmez ki... 
BAŞKAN — Efendim, anlatır da, vakti doldu. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Efendim, sizin kanun koyucularınız bakacak ona; "aykırı" 

diyorum. 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Sincan'daki işçilerin işine kim son verdi? 

. İBRAHİM TEZ (Devamla) — Benim sürem bitiyor. Bundan sonraki konuşmamda Ana
yasanın 127 nci ve 67 nci maddelerine aykırılığı bizzat size takdim edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri yine altını çizerek söylüyorum, nazım planları hazır
larken, bu madde, bu şekilde kaldığı takdirde, bürokratik işlemler alabildiğine artacaktır. Bu 
bürokratik işlemlerin artmasını önlemek ve merkezî otoritenin yerel yönetimler üzerinde bir 
otorite olmasını önlemek için, bu maddenin düzeltilmesi gereğini bilgilerinize arz eder, en de
rin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Sayın milletvekilleri, böylece, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına ve aykırılık derecesine göre okutup, işleme ko

yacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3194 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederiz. 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Kenan Süzer 
Tokat 

Erdal Kalkan 
Edirne 

İbrahim, Tez 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Hasan Zengin 
Manisa 
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tstemihan Talay Musa Gökbel 
tçel Muğla 

Mahmut Keçeli Ömer Çiftçi 
Adana- Ankara 

MADDE S. — 3194 sayılı tmar Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Planların hazırlanmasında, yürürlüğe konulmasında ve değiştirilmesinde aşağıda belirti
len esaslara uyulur. 

a) Bölge planları : 

Bölge fiziksel envanterlerini baz alarak, ülke fiziksel planınca belirlenmiş sektörel alan 
kullanımlarını, bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini gözeterek mekânda dağılımlarını 
belirleyen planlar olup, Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca yapılır. Bölge planları onaylanma
dan önce, Devlet Planlama Teşkilatı, ilgili bakanlık, kamu kuruluşları Türkiye Mimar ve Mü
hendis Odaları Birliği ve kamu ile ilgili diğer sivil örgütlerle, üniversiteler tarafından iki ay içinde 
incelenerek yazılı görüş ve öneriler belirtilir. Bakanlık üç ay içinde, bu görüş ve önerilere göre 
gerekli değişiklikleri yaparak ve değişiklik gereğini görmediği görüşlere gerekçesini yazılı ya
nıtlarla bildirerek planları onaylar. Bölge planları: Kapsadığı yöre valilikleri, kaymakamlıkla
rı ve belediyelerinde bir ay boyunca askıya çıkarılır. Bu süre içindeki itirazlar izleyen bir ay 
içinde karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Bu karara ise, bölge idare mahkemelerinde itiraz edi
lebilir, mahkeme kararı kesindir. 

b) Çevre düzeni planları: Bölge planlanndaki verilere göre yerleşme ve arazi kullanma 
kararlarını belirleyen çevre düzeni planlarını, şekil ve koşulları yönetmeliklerde belirlendiği şe
kilde, ilgili bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarından görüş ve önerilerin alınması suretiyle plan
lama alanını içine alan illerin il özel idareleri yapar ya da yaptırır. Bu planlar, belediye sınırları 
içerisine giren kısımlarına ilişkin olarak ilgili belediye meclislerinin onaylarının alınması koşu
luyla il genel meclislerince uygun görüldükten sonra yürürlüğe girerler. Değişiklikler için de 
aynı koşul ve yöntemler geçerlidir. 

Çevre düzeni plan kararlarına aykırı olarak nazım ve uygulama imar planı yapılamaz. 

c) Metropoliten Alan Planları: Metropoliten Alan Planları; bakanlık ve Devlet Planla
ma Teşkilatı ile işbirliği yaparak çalışan, bölge kalkınma planlarını ve sektörel hedefleri veri 
olarak alan, bilimsel ve özerk statüsü bulunan, metropoliten alan içine giren büyükşehir bele
diyesi ile eşgüdüm içinde oluşmuş büyükşehir nazım plan büroları tarafından hazırlanır. Bu 
planlar, büyükşehir belediye meclisine sunulmadan önce, üniversiteler ve meslek kuruluşları
nın görüşlerine de sunularak, üç-altı ay süre ile kamuoyuna açık olarak tartışılır. Bu süreç için
de geliştirilen görüş ve önerilerin ışığında büyükşehir belediye meclisince gerekli değişiklikler 
yapılarak onaylanır. Onaylanan metropoliten alan planlarında, en az iki dönem değişiklik yar 
pılamaz. Nazım imar planları ve uygulama imar planları yürürlükte olan metropoliten alan 
planlarına uymak zorundadır. 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra üç ay içinde büyükşehir nazım plan bürolarının ku
ruluş ve işleyişine ait yönetmelik, Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlana
rak yürürlüğe sokulur. Takip eden üç ay içinde büroların örgütlenmesi tamamlanarak metropoli-
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ten alan planlarının hazırlanmasına başlanır. İlgili idareler, üçyıl içinde, metropoliten alan plan
larını hazırlamak zorundadırlar. 

d) Nazım İmar Planlan : Varsa bölge, çevre düzeni veya metropoliten alan planı ilke ve 
kararlarına uygunluğu sağlanarak ilgili idarelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde belediye meclislerince, dışında ise il genel meclislerince onaylanarak yü
rürlüğe girer. 

e) Uygulama tmar Planları: Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Planlar, onay tarihinden itibaren on gün içinde belediye başkanlığınca tespit edilen ilan 
yerlerinde, otuz gün süreyle ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. 
İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan süresinin bitimini takip eden onbeşgün içinde belediye mec
lisine gönderilir. Belediye meclisi itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde top
lanarak inceler ve kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı, valilikçe veya valiliğin müsaadesi ile ilgilisince yapılır veya yaptırılır. İl genel meclisince onay
lanarak yürürlüğe girer. Bu planlar, onay tarihinden itibaren on gün içinde, valilikçe tespit edi
len ilan yerlerinde, otuz gün süreyle ilan edilir. Otuz günlük süresi içinde, valilik kanalı ile planlara 
itiraz edilebilir. 

İtirazlar valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde il idare kuruluna gön
derilir. İl idare kurulu itirazları, gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde inceleyerek kesin 
karara bağlar. -

Nazım imar planlarına aykırı uygulama imar planı yapılamaz. 
İlgili idarelere verilen imar planı teklifleri en geç 4 ay içinde sonuçlandırılır. 
Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, 15 gün içinde müellif sicilleri ile birlikte bakanlı

ğa ve İller Bankasına gönderilir. 

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarenin görevidir. Belediye başkanlığı 
ve mülkî amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde 
çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra Sayılı Yasa Teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Tez Ömer Çiftçi 
Ankara . Ankara 

Ekrem Kangal Türkân Akyol 
Sivas İzmir 

Ahmet Rüştü Kurt Kâzım özev 
Giresun Tokat 
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Mahmut Keçeli Kamer Genç 
Adana Tunceli 

Musa Gökbel Ayhan Arifağaoğlu 
Muğla Artvin 

Madde S. — 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

a) Bölge Planları : 
Bölge planlarını, Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır, onaylar ve bakanlığa gön

derir. Bölge planları bu yasaya göre çıkarılacak yönetmeliğe göre hazırlanır. 
b) Çevre Düzeni Planları : 
Çevre düzeni planlarını, bu yasaya bağlı çıkarılacak yönetmeliğe göre bakanlık yapar, yap

tırır ve onaylar. Yerel yönetimlerde çevre düzeni planı veya revizyonu yapar veya yaptırır; an
cak, bu planlar bakanlıkça onanarak yürürlüğe girer. 

Çevre düzeni planları, bölge planları veya kararlarına uygunluğu açısından bölge planı 
yapmak, yaptırmak ve onamakla görevli ilgili kurumun "Gerekçeli olumlu görüşü" alınma
dan bakanlıkça onanamaz. 

Bakanlık veya ilgili yerel yönetimler çevre düzeni planlarının hazırlanmasında ilgili idare
ler ile işbirliği yapar. 

(a) ve (b) bentlerinde yer alan planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Çev
re düzeni planı ilke ve kararlarına aykırı olarak nazım imar planı yapılamaz. 

c) Nazım tmar Planları : Var olan bölge ve çevre düzeni planlarına veya çevre düzeni 
planlarını yapmak yaptırmakla yükümlü olan bakanlığın var olan veya üreteceği ilke ve karar
lara uygunluğu sağlanarak, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyelerce, bu alanlar 
dışında valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bakanlığa sunulur. Bakanlık, bu planları bölge ve 
çevre düzeni planlarının, ilke ve kararlarına uygunluğu açısından, en geç üç ay içinde inceler, 
gerekirse düzeltilerek "gerekçeli olumlu görüş" ile ilgili idarelerin onayına gönderir. 

d) Uygulama tmar Planlan : Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer, Planlar oturuma katılan meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren 
10 gün içinde belediye başkanlığınca tespit edilen ilah yerlerinde 30 gün süre ile ilan edilir. 30 
günlük ilân süresi içerisinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan sü
resinin bitimini takip eden 15 gün içerisinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi iti
razları, reddeder veya haklı görebilir, haklı görülürse planların itiraz edilen kesimlerinin itiraz 
doğrultusunda ve plan bütünü içinde dengeli olarak yeniden düzenlenmesini ister. Ancak, böyle 
bir isteğe bağlı yapılacak yeni düzenleme belediye meclisine getirildiğinde tekrar değerlendiri
lir ve kesin karara bağlanır. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı valilikçe yapılır veya yaptırılır. Ancak valiliğin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir, ti 
idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren IS gün için
de valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, 30 gün süre ilan edilir. 30 günlük ilan süresi içinde, 
valilik'kanalı ile planlara itiraz edilebilir. 

İtirazlar, valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde il idare kuruluna gönde
rilir. ti idare kurulu, itirazları gönderdiği tarihten itibaren 30 gün içinde inceleyerek kesin kara
ra bağlar. 
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Nazım imar planlarına aykırı uygulama imar planı yapılamaz. 
İlgili idarelere verilen imar planı teklifleri en geç 4 ay içinde sonuçlandırılır. 

Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, 15 gün içinde müellif sicilleriyle birlikte bakanlı

ğa ve tiler Bankasına gönderilir. 

İmar planlan alenidir. Bu aleniyeti sağlamak, ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlı
ğı ve mülkî amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar 
halinde çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 421 sıra Sayılı Kanun teklifinin komisyonca kabul edilen 5 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Tez Ömer Çiftçi 
Ankara Ankara 

Erol Ağagil özer Gürbüz 
Ankara Sinop 

Hasan Zengin Musa Gökbel 
Manisa Muğla 

Tevfik Koçak "Kaşar Yılmaz 
Ankara Ankara 

Madde S. — 3194 sayılı tmar Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen
lenmiştir. 

"Madde 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen 
esaslara uyulur. 

a) Bölge Planlan : Bölge planlarım, Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır ve ba
kanlığa gönderir. Devlet Planlama Teşkilatı bu planlan yaparken bölge içinde kalan büyükşe-
hir belediyelerinin görüşlerini alır. 

b) Çevre Düzeni Planlan : Çevre düzeni planlanın, bakanlık ilgili idarelerle işbirliği içinde 
yapar, yaptırır ve onaylar. Çevre düzeni planları, varsa bölge planlanna uygun olarak yapılır. 

c) Metropoliten Alan Planları: Metropoliten alan planlarının büyükşehir belediyeleri, 
belediye mücavir alan sınırları dışında kalan bölümleri için ilgili idarelerden görüş almak sure
tiyle yapar, yaptırır. Bu planların belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan bölümleri, bü
yükşehir belediyeleri, dışında kalan bölümleri ise ilgili idareler tarafından onaylanır. 

Metropoliten alan planlan onaylandıktan sonra mücavir alan sınırlan bu planlar uyarın
ca yeniden düzenlenir. 

(a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

Çevre düzeni planı ve metropoliten alan planı ilke veya kararlarına aykırı olarak nazım 
imar plam yapılamaz. 

d) Nazım tmar Planları: Varsa bölge ve çevre düzeni planı veya metropoliten alan planı 
ilke ve kararlarına uygunluğu sağlanarak, ilgili idarelerle koordinasyon kurularak belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar dışında valiliklerce yapılır veya yaptırılır. 
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Bu planlar belediye meclisince veya il genel meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 

e) Uygulama tmar Planları: Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Ancak, belediyelerin müsaadesi ile ilgilisin-
ce de yaptırılabilir. Bu planlar belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Planlar oturu
ma katılan meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren on gün içinde bele
diye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilan 
süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan süresinin bitimini 
takip eden onbeş gün içerisinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi itirazları, gön
derildiği tarihten itibaren otuz gün içinde toplanarak inceler ve kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı, valilikçe yapılır veya yaptırılır. Ancak, valiliğin müsaadesiyle ilgilisince de yaptırılabilir, ti 
genel meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren on gün için
de, valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi 
içinde, valilik kanalı ile planlara itiraz edilebilir. 

İtirazlar, valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde il genel meclisine 
gönderilir. İl genel meclisi itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde inceleye
rek kesin karara bağlar. 

Nazım imar planlarına aykırı uygulama imar planı yapılamaz. 

İlgili idarelere verilen her tür ve ölçekteki imar planı teklifleri en geç dört ay içinde sonuç
landırılır. 

Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, onbeş gün içerisinde müellif sicilleriyle birlikte 

bakanlığa ve İller Bankasına gönderilir. 

İmar Planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlı
ğı ve mülkî amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar ha
linde çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

Gerekçe : 
Kanun teklifinin 1 inci maddesine "Metropoliten alan planı" tanımının eklenmesi nede

niyle madde metni yeniden düzenlenmiş ve diğer plan kademeleri ile ilişkisi kurulmuştur. 

Bölge planlarının yapılmasında, planlanan bölge içerisinde kalan büyükşehir belediyesi
nin görüşlerinin alınması ilkesi getirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin sosyoekonomik geliş
melerinin, potansiyellerinin, faaliyetlerinin ve altyapı dağılımlarının bölge yatırımlarını etkile
yen ağırlıklı faktörler oluşturması nedeniyle, büyükşehir belediyelerinin görüşlerinin alınması 
zorunlu görülmektedir. 

Uygulama imar planlarının üretilmesinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında oldu
ğu gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde de belediyelerin müsaadesi alınmak koşulu 
ile, ilgilisince yaptırılması olanağı getirilmiştir. 

Belediye ve mücavir alan sımrları dışında kalan alanlarda imar planlarının onay yetkisi 
il idare kurulu yerine il genel meclisine verilerek, imar konusunda belediye ve mücavir alan 
sımrları içinde belediye meclislerine verilen yetkiyle paralellik sağlanmış, böylece plan onama 
süresi demokratik ve katılıma bir şekle getirilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gruplann müracaatı ve mutabakatı üzerine, hayli de
ğişiklik önergesi bulunduğundan, bu noktadan itibaren önergelerin veriliş sırasına ve aykırılık 
derecesine göre okunmasına ve işleme konulmasına devam etmek üzere; kanun tasarı ve teklif
lerini görüşmek için, 11 Nisan 1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.06 

— — — • 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, üre gübresinin satış fyattna ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Tarım Orman ve KöyişUri Bakam Lutjuüah Kayalar'tn yazılı cevabı (7/1958) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Çiftçimizin çok yaygın olarak kullandığı üre gübresini bir kamu kuruluşu olan Zirai Dc-
natım ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde 720 liradan satılırken, özel sektör aynı gübreyi 595 1 -
radan satmaktadır. 

1. — Her iki sektör de gübreyi aynı fabrikadan ve aynı fiyata alırken neden satış fiyatla
rında 125 lira gibi çok büyük bir fiyat farkı vardır? 

2. Kamu kuruluşlarının esas amacı öncelikle hizmettir, özel sektörün amacı ise öncelik
le kâr olduğuna göre, aradaki bu fiyat farkının mantıklı bir izahı var mıdır? 

3. Hükümet uyguladığı politikalarla gübreyi bu kamu kuruluşlarına pahalı sattırıp özel 
sektörü korumayı mı amaçlamaktadır? 

4. Uzun yıllar Türk çiftçisinin en yakın dostu olmuş Tarım Kredi Kooperatifleri gübreyi 
pahalı satmalarından dolayı iş kapasitelerinin tamamen düştüğünü, kapanma tehlikesi ile kar
şı karşıya olduğunu biliyor musunuz? 

5. Bu kamu kuruluşları kapandıktan sonra rekabet tamamen ortadan kalkacağından özel 
. sektörün çiftçimize istediği fiyatla gübre satışı yapmasım Önleyecek tedbirleri aldınız mı? Al
dıysanız bu tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyiş'eri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 10.4.1991 
Sayı : ÖKM-2-174 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 12.3.1991 tarihli ve 7/1958-7145/31787 sayılı 

yazısı. 
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Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanı 
Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

1-2. Üre gübresi satışlarında özel bayiler ile T. Ziraati Donatım Kurumu ve T. Tarım Kre
di Kooperatifleri arasındaki fiyat farkını aşağıdaki şekilde izah etmek mümkündür. 

a) 1990 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 627 200 fizikî ton olan üre gübresi içerisin
de T. Zirai Donatım Kurumunun pazar payı % 16, X Tarım Kredi Kooperatiflerinin pazar payı 
da °7o 20.4'dür. Demek oluyorki ürede pazar payının % 63.6'sı diğer kuruluşlarca, bununda 
çok büyük bir kısmı özel sektör kuruluşlarınca paylaşılmaktadır. Böylece önergede belirtilen 
özel bayilerin uyguladığı S9S TL./kg.'lık üre satış fiyatı şu anlamları kazanmaktadır. Piyasa 
ekonomisi şartlarında; 

— Yöre civarında özel bayilerin satış fiyatları 595-680 TL./kg. arasındadır. 
— Zaman zaman stok olmamasına rağmen düşük fiyat deklere ederek rakip dağıtıcı ku

ruluşların pazarlama faaliyetleri bozulmak istenmektedir ki piyasa ekonomisi şartlarında tu
tarlı bir tavırdır. 

— Vadeli alınan malın alıcıya cazip gelecek bir peşinatla nakte dönüştürülüp daha acil 
bir alanda kullanımı zaman zaman gündemdedir. 

— Kombine paket satışlarla (birden fazla çeşit) bir kalemin fiyatının ucuz tutulması ile 
diğer kalemlerin alınımının teşvikide söz konusu olabilmektedir, 

Yukarıda arz ettiğimiz ticarî tavırlar gübre piyasasında da kaçınılmaz olmaktadır. ' 
Ayrıca; 

— özel bayiler çok küçük miktarlarda depolama, personel, işçilik, finans ve diğer cari 
masraflarla hemen hemen yok denecek kadar az bir maliyetle gübre satıcılık işlemlerini yürüt
mektedirler. 

— Ayrıca bayisi bulundukları firmalarca özel prim ve diğer satıcılık ve teşvik kampanya
larıyla desteklenmektedirler. 

Bu şartlar içerisinde gerek T. Zirai Donatım Kurumunun ve gerekse T. Tarım Kredi Koo
peratiflerinin daha değişik pozisyon ve yapıları söz konusudur. 

T. Zirai Donatım Kurumunda satışlar toplamı üzerinden satış hizmetleri için ortalama 
% 6 bir komisyon ödenmiştir. Peşin alımları teşvik etmek amaçlı ödenen % 10'Iuk peşinat 
komisyonu ile 26.1.1991 ile 18.3,1991 tarihleri arasında TZDK üre satış fiyatları 575 TL/kg. 
ile 640 TL/kg. arasında oluşmuş, 18.3.1991 tarihinden sonra da 650 TL/kg. ile 720 TL./kg. 
arasında oluşabilecektir. Bu peşinat bayilik hakkı bağımsız üretici kooperatiflerine de talepleri 
halinde uygulanmaktadır. Kurumun piyasa koşullarına göre artı, eksi fiyat uygulama hakkı 
da saklıdır. Kaldı ki TZDK 15.3.1991'e kadar toplam üre stokunun % 71'ini eski fiyatlarla sa
tarak Amerikan Dolarındaki dünya piyasalarına bağlı artışları bütçesinden karşılamaya çalış
mıştır. 

640 TL/kg. saüş fiyatı deklare edildiğinde (26.1.1991), ki o tarihte kurumumuz böyle bir 
soruya muhatap olmadığına göre kabul edilir piyasa fiyatıdır. Amerikan Doları satış kuru 
3 005 TL. iken 18.3.1991'de kur 3 516TL.ya yükselmiştir. Kur artışı"% 17 seviyesinde iken yapılan 
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zam ancak % 12.5 seviyesindedir. Burada stok maliyetinden kaçma, nakit imkânı yaratma ile 
birlikte çiftçimizin üretim maliyetleri de göz önünde tutulmaya çalışılmıştır. 

Konuyu T. Tarım Kredi Kooperatifleri yönünden incelediğimizde : 
T. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temin etmiş olduğu gübreleri ortaklarına en az bir yıl 

vadeli ve kredili olarak satış yaparken, bayiler peşin bedelle satarak yılda en az iki veya üç defa 
ciro yapabilmektedirler. 

Ayrıca bu kuruluşumuz, kuraklık ve diğer tabii afetlerden dolayı borçların tecil ve taksit-
lendirme ile zaman zaman faiz ertelemesi gibi işlemler yaptığından özel bayiler gibi yılda bir
kaç kez ciro işlemi imkânı bulamamaktadır. 

3. Hükümetimizin önergede ifade edildiği şekilde bir politikası bulunmamaktadır. 
4-5. T. Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri ile T. Zirai Donatım Kurumunun gübre satışları 

da dahil bazı sorunların çözümü hususunda çalışmalarda bulunduğumuzu önemle belirtmek 
isterim. 

2. — İzmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, 'İzmir'e bir konser salonu " kampanyasına ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in yazık cevabı (7/1968) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ara
cılığınızı dilerim. 

Saygılarımla 14 Mart 1991 
Kemal Anadol 

tzmir 
1. İzmir'de başlatılan "İzmir'e bir konser salonu" kampanyasını nasıl karşılıyorsunuz? 
2. Olumlu karşılıyorsanız, büyük bir kültür ve müzik birikimini kapsayan bu ilimizde 

çağdaş anlamda bir konser salonu yapımı için Kültür Bakanlığı olarak ne gibi katkılar sağla
mayı düşünüyorsunuz? 

3. Şimdiye kadar izmir'de Bakanlığınıza bağlı çağdaş bir konser salonu neden yapılma
mıştır? 

4. İzmir'de bu anlamda bir konser salonu yapımı hangi tarihte gerçekleşecektir? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 8.4.1991 
Sayı : 968 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20 Mart 1991 gün ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1968-7221/32015 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili'K. Kemal Anadol'un "İzmir'e bir konser salonu" kampanyasına dair 

yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
Arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 

— 201 — 



• T.B.M.M. B : 105 10 . 4 . 1991 O : 1 

Bakanlığımıza bağlı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğünce başlatılan "İzmir'e 
bir konser salonu" kampanyasını olumlu karşılıyoruz. 

Konser salonuna elverişli bir arsanın temin edilmesi halinde, hazırlanacak bir proje çerçe
vesinde yapımına başlanabilmesi istikametinde gerekli teşebbüslerde bulunulacaktır. 

3. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt 'un, Kocaeli ilindeki sanayi kuruluşlar tnda 1.1.1991 tari
hinden bugüne kadar işlerine son verilen işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
imren Aykut'un yazdı cevabı (7/1977) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 19.3.1991 • 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

1. Kocaeli ve ilçelerinde faaliyette bulunan özel ve kamuya ait sanayi kuruluşlarında 
1.1.1991 tarihinden bugüne kadar, tazminatı ödenerek veya sair usullerle iş akti feshedilerek 
işine son verilen işçi sayısı hangi kuruluşta ne kadardır? 

2. Mevcut kuruluşlardan atılan işçilerin tamamı Bakanlığınız birimlerine intikal etmiş 
midir? 

3. Tazminatlı olarak işten çıkarıldığı halde, tazminatları ödenmeyen işçi sayısı ne kadar
dır ve bunlar için Bakanlığınızın herhangi bir tedbiri var mıdır? 

4. Çalıştığı müesseseye yıllarını vermiş, büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmuş 
ancak, ücreti belli bir seviyeye gelmiş işçiyi pahalı hale geldi diye çıkarıp yerine ucuz işiçi alma 
yöntemi ülkede olması gereken sosyal barışı zedelemez mi? 

Bu durum için tedbirleriniz var mıdır? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 9.4.1991 
Sayı : 290-10-04-10-637-5997 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 22.3.1991 tarihli 7/1977-7273/32158 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un tarafımdan cevaplandırılma

sı istenilen "Kocaeli ve ilçelerinde faaliyette bulunan özel ve kamuya ait sanayi kuruluşlarında 
1.1.1991 tarihinden bugüne kadar işlerine son verilen işçiler" konusundaki 19.3.1991 tarihli ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizde çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hukukî münasebetler 1475 sayılı İş Kanunu
nun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. 

Sözkonusu Kanun kapsamına giren bütün işyerlerinde işçi-işveren münasebetleri ve dola
yısıyla çalışanların hak ve yükümlülükleri bu Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız
ca takip edilmekte ve denetlenmektedir. 
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Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızda mevcut bulunan ve 1.1.1991 ile 1.4.1991 tarihleri ara
sını kapsayan istatistik! verilere göre Kocaeli ve ilçelerinde kurulu bulunan işyerlerinde toplam 
5 600 işçinin çıkış bildirimlerinin gönderildiği, buna karşılık aynı dönemde 4 064 işçininde işe 
giriş yaptığı tespit edilmiştir. 

Bu duruma göre işten çıkarılan,işçilerden büyük bir bölümünün tekrar başka iş buldukla
rı anlaşılmakta geri kalan 1 536 işçinin ise hangi sebeblerle boşta kaldığı bilinememektedir. 

Ancak bu durumda olanlarında inşaat işyerlerinde çalışan ve işyerinin kapanması sonucu 
zorunlu olarak işten çıkarılan işçiler ile mevsimlik ve kampanya işçileri olduğu tahmin edil
mekle birlikte diğer bir kısmınında (kendi isteği ile ayrılma, Emeklilik, tş 'Bitimi, Tensikatlı, 

' Vefat, Naklen Tayin, tşyeri Devri, Disiplin Kurulu Kararı, Malulen Emeklilik, Devamsızlık, 
İşe Ara Verilmesi, Askerlik, Ücretsiz tzin, tşyeri Kapanması, Evlenme, Geçici İşçi, Başka tl'e 
Taşınma, 1475 sayılı tş Kanununun 13,16 ve 17 nci maddesine göre, deneme süresi içinde işten 
çıkarma) suretiyle ayrılmalar olabileceği düşünülmektedir. 

Bu arada, işten çıkarmalarda bazı işyerlerinde insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına 
sebep olan, yeni teknolojilerin otomasyonu zorunlu hale getirmesi, bilgisayarların gelişmesi 
ve ucuzlaması, mekanik tezgahların ve elektronik test setlerinin otomatik hale dönüşmesi gibi 
gerçeklerin de gözardı edilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizde uygulanan çalışma yasalarında hiçbir işverenin çalıştırdığı işçisi
nin bir takım zorunlu sebeplerin ortaya çıkması halinde iş akitlerini feshederek çakışlarını ver
mesini engelleyen düzenlemelere yer verilmemiştir. 

Kaldıki, 1475 sayılı tş Kanununun 24 üncü "maddesinde işverenlerin bu Kanunun 13 üncü 
maddesinde belirtilen şartlara uyarak işlerine son verdikleri ve 16 nci maddenin III üncü bendi 
gereğince iş akitlerini feshettikleri işçilerin yerine çıkma veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay 
içinde başka işçi alamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Maddenin devamında da bu süre içinde işyerine aynı nitelikte ki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işverenin durumu uygun araçlarla yayınlayacağı ve işçinin kaydettirdiği adresine noter 
aracılığı ile duyuracağı ve tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerine başvurmayanların 
bu hakkının düşeceği .... işlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde 
de işverenin yeni işe yerleştirmeler için, bunların isimlerini niteliklerini çıkarma tarihinden en 
az bir ay önce ilgili tş ve tşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorunda oldukları öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinin bu hükmü dikkate alındığında işten ayrılan işçilerin altı ay içe
risinde tekrar eski işyerlerine dönmeleri yasa gereği olup uyulması da zorunlu bulunmaktadır. 

Yapılan tespitte Kocaeli ve İlçelerinde işten çıkarılan işçilerin ihbar ve kıdam tazminatları
nın ödendiği, ancak bir işyerinde henüz ödemelerin yapılmadığı, bunun içinde gerekli incele
melerin Bakanlığımız tş Müfettişlerince sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Çalıştığı müesseseye yıllarını vermiş, büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmuş ancak 
ücreti belli bir seviyeye gelmiş işçiyi pahalı hale geldi diye çıkarıp yerine ucuz işçi alma konu
sundaki iddiaya katılmakda mümkün bulunmamaktadır. Zira, işverenlerin yetiştirmiş olduk
ları vasıflı işçileri dururken bunların yerine deneyimsiz işçileri istihdam etmeleri işyerinin kali
tesiz, verimi düşük mal ve hizmet üretmesi sonucunu doğuracağından rekabet şansımda orta
dan kaldırabilecektir. Dolayısıyla hiçbir işverenin böyle bir riski göze alabileceği düşünüleme
mektedir. 
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Ayrıca vasıflı işgücü yaratma çalışmalarının bugün ülke politikası halinde ele alınması ve 
bu konuda projeler geliştirilmesininde unutulmaması gerekir. 

Konunun bu gibi durumlara bağlanmadan 2.8.1990 tarihinde ortaya çıkan ve halen de
vam eden körfez krizi çerçevesinde de alınması sanırım yararlı olacaktır. Krizin işyerlerinde 
verim düşüklüğüne, aşırı zamlara ve iş piyasasındaki durgunluğa da büyük ölçüde etkisi oldu
ğunun hatırlanması gerekir. 

Diğer taraftan, işçi çıkarılması ile ilgili olaylar Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte, 
işten çıkarma ihbarları alındığında bu işyerleri en kısa zamanda denetime alınıp sonuçları araş
tırılmakta ve işverenlere cezai müeyyideler kesinlikle uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nm, 1990yümda görevli olarak yurt dtstna giden millet
vekillerinin almış oldukları harcırah miktarlarına ilifkin sorusu ve Türkiye Büyük Mükt Meclisi Başkam 
İ. Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/2018) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
ismail Köse 

Erzurum 

1.' 1990 yılında yurt dışında giden Milletvekillerinin isimleri. 
2. 1990 yılında yurt dışına giden milletvekillerinin almış oldukları Hararah miktarları 

ne kadardır? 

T. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 10.4.1991 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/2018-7270/32153 

Sayın İsmail Köse Erzurum Milletvekili 

tlgi : 19.3.1991 tarihli yazılı soru önergeniz. 
1990 yılında görevli olarak yurt dışına giden milletvekillerinin isimlerini ve almış oldukla

rı harcırah miktarlarını gösteren liste ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Adı Soyadı Seçim Bölgesi 

laje Ibade ve T.K.F. 

Karşılığı Olarak 

Uçak BU. Ücreti Verilen harcırah 

162 856 000 

205 — 

Toplam 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17, 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

t. Kaya Erdem 
Ayketin Kotil 
Ferruh İlter 
A. Talip özdc-
mir 
Abdülkadir Ateş 
Cahit Aral 
Tevfik Ertüzün 
Reşit Ülker 
Birgen Keleş 
Yaşar Eryılmaz 
Hikmet Biçen-
türk 
Ayçan Çakırogul-
ları 
Saffet Sert 
Deniz Baykal 
Ercan Vuralhan 
Bülent Akarcalı 
Onur Kumbaraa-
başı 
Kamer Genç 
İbrahim Demir 
Mehmet Moğul-
tay 
Yüksel Çengel 
Mehmet Detice-
oğlu 
Mahmut Keçeli 
Muin Bozkurt 
Mustafa Dinek 
Rıza Ilıman 
Hüdai Oral 
Rüştü Kurt 
Sezai Pekuslu 
Yılmaz Hocaoğlu 

İzmir 
İstanbul 
İstanbul 

Konya 
Gaziantep 
Elazığ 
Zonguldak 
İstanbul 
İzmir 
Ağrı 

İçel 

Denizli 
Konya 
Antalya 
Ankara 
İstanbul 

<v 

Kocaeli 
Tunceli 
Antalya 

İstanbul 
İstanbul 

Adıyaman 
Adana 
Kars 
Konya 
Çorum 
Denizli 
Giresun 
Ankara 
Adana 

— 
3 783 000 

— 

3 619 000 
8 080 000 
4 080 000 

12 463 000 
4 080 000 
8 263 000 
4080 000 

1 

4 080 000 

33 271 000 
4080 000 
8280 000 

24 903 000 
15 915 000 

2 377 000 
2 591 000 

12 479 000 

— 
— 

— 
3 372 000 
3 060 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

23 229 708 
4 326 589 
4 399 715 

4 273 622 
9 331 376 
2 904 910 
8 882 735 
2 904 910 
6 515 846 
3 313 690 

3 313 650 

19 119 492 
3 236 486 
5 415 739 

13 776 739 
14 090 513 

2 465 350 
2 151 652 
7 097 905 

3 789 080 
4 545 643 

4 565 259 
4 761 434 
2 449 033 
4 139 254 
4 139 294 
4 545 643 
4 392 334 
4 545 643 
7 931 318 

23 229 708 
8 109 589 
4 399 715 

7 892 622 
17 411 376 
6 984 910 

21 345 735 
6 984 910 

14 778 846 
7 393 690 

7 393 650 

52 390 492 
7 316 486 

13 695 739 
38 679 739 
30 005 513 

4 842 350 
4 742 652 

19 576 905 

3 789 080 
4 545 643 

4 565 259 
8 133'434 
5 509 033 
4 139 254 
4 139 294 
4 545 643 
4 392 334 
4 545 643 
7 931 318 

190 554 562 353 410 562 
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Adı Soyadı Seçim Bölgesi 

İaşe İbade ve T.K.F. 
Karfüığı Olarak 

Uçak Bil. Ücreti Verilen harcırah Toplam 

31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 

41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

46. 

47. 
48. 
49. 
50. 

51. 
52. 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

58. 
59. 
60. 

Nakli Yekûn 
Ali Uyar 
Hayrettin Elmas 
A. Kurtcebe Alp-
temoçin 
İsmail Cem 
Ali Eser 
Kemal Karhan 
A. Rıfkı Atase-
ver 
trfan Demiralp 
tstemihan lalay 
Göksel Kalaycı-
oğlu 
Mustafa Kalemli 
Eşref Erdem 
Cevdet Akçalı 
Yılmaz Attuğ 
Mükerrem Taşçı-
oğtu 
M. Ali Karade
niz 
Gürbüz Yılmaz 
Seçkin Fırat 
öner Miski 
Mehmet Çakır-
oğlu 
A. Halim Araş 
A. Reyhan Sa-
kallıoğlu 
İsmail Dayı 
Ömer Barutçu 
Togay Gemalmaz 
Kaya Opan 
Ertekin Duru-
türk 
İbrahim özel 
Talat tçöz 
Ekrem Kangal 

Hatay 
İstanbul 

Bursa 
İstanbul 
Samsun 
İzmir 

Tekirdağ 
Samsun 
İçel 

Ankara 
Kütahya 
Ankara 
İstanbul 
Sivas 

Sivas 

Giresun 
Ordu 
Bolu 
Hatay 

Trabzon 
Kocaeli 

Sakarya 
Balıkesir 
Zonguldak 
Erzurum 
Sivas 

İsparta 
Burdur 
İstanbul 
Sivas 

162 856 000 
28 712 000 
27 845 000 

59 193 000 
65 203 000 
30 021 000 
37 454000 

64 021 000 
46 152 000 
24 657 000 

-
43 580 000 
47 158 000 

- 51 277 000 
32 482 000 
59 837 000 

71 575 000 

4S88 000 
4 588 000 
5 712 000 
5 712 000 

— ' 
— 

— 
— 
— 

3 372 000 
— 

— 
3 372 000 
3 060 000 
3 783 000 

190 554 562 
15 639 805 
29 182 781 

46 309 031 
42 139 233 
26 797 201 
44 412 862 

49 610 423 
35 667 958 
14 434 880 

33 945 653 
38 604 732 
38 191 158 
16 224 002 
42 521 131 

51 183 105 

3 745 652 
3 743 946 
5 329 953 
4 944 057 

4 392 334 
4 545 643 

4 392 334 
4 399 715 
3 789 080 
4 761 434 
3 792 064 

4 545 643 
4 717 147 
2 215 629 
4 293 032 

353 410 562 
44 351 805 
57 027 781 

105 502 031 
107 342 233 

56 818 201 
81 866 862 

113 631 423 
81 819 958 
39 091 880 

77 525 653 
85 762 732 
89 468 158 
48 706 002 

102 358 131 

122 758 105 

8 333 652 
8 331 946 

11 041 953 
10 656 057 

4 392 334 
4 545 643 

4 392 334 
4 399 715 
3 789 080 
8 133 434 
3^792 064 

4 545 643 
8 089 147 
5 275 629 
8 076 032 

886 210 000 779 026 180 1 665 236 180 
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61. 
62. 

63. 

64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

» 

T.B.M.M. 

Adı Soyadı 

Nakli Yekûn 
B. Cahit Gündüz 
Kudret Bölükoğ-
lu 
H. Adnan Tut
kun 
H. Fehmi Güneş 
Ertuğrul Ünlü 
Erdal Kalkan 
0 . Şeref Bozkurt 
Mehmet Şimşek 
Akgün Albayrak 
özer Gürbüz 
Enis Tütüncü 
Barlas Doğu 
Şinasi Al tiner 
Orhan Ergüder 
Fenni Islimyeli 
Nevzat Durukan 
tlhan Aşkın 
Şadan Tuzcu 
Baki Durmaz 
Necat Eldem 
Mehmet Gazi-
oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Karakeçili 
Bahattin Çaloğlu 
Raşit Daldal 
Ahmet Altıntaş 
Ülkü Güney 
t. Nuri Topkaya 
Sabri Keskin 
Koksal Toptan 

B : 105 

Seçim Bölfeıi 

tzmir 

Balıkesir 

Amasya 
İstanbul 
Bursa 
Edirne 
Ankara 
Konya 
Adana 
Sinop 
Tekirdağ 
Ankara 
Zonguldak 
istanbul 
Balıkesir 
Bclu 
Bursa 
Rize 
Afyon 
İstanbul 

Bursa 
Burdur 
Şanlıurfa 
Artvin 
Niğde 
Muğla 
Gümüşhane 
Ordu 
Kastamonu 
Zonguldak 

1 0 . 

Uçak BU. Ücreti 

886 210 000 
. — • 

3 372 000 

11 264 000 
13 747 000 
3 783 000 

— 
26 565 500 
26 988 500 
21 390 000 
26 084 500 
27 469 500 
26 565 500 
26 988 500 
26 988 500 
13 911 000 
12 501 000 
13 911 000 
13 911 000 
6 492 000 
8 301 000 

4 080 000 
4 080 000 
4 080 000 
4 080 000 

13 747 000 
3 619 000 

13 747 000 
3 372 000 

— 
13 747 000 

1 260 995 500 

4.1991 

İaşe tbade ve T.K.F. 

Karşılığı Olarak 

Verilen harcırah 

779 026 180 
4 545 643 

4 761 434 

4167 906 
6 907 692 
4 326 589 
3 792 064 

22 612 733 
21 447 324 
17 484 084 
21 644 435 
22 302 118 
25 632 135 
20 945 247 
19 124 326 
9903 026 

11 335 735 
9 939 014 

10 211 435 
5 427 411 
5 953 882 

3 030 038 
3 270 286 
3 210 476 
3 270 286 
6 907 692 
4 729 396 
6 907 692 
4 761 434 
3 789 080 
6 907 692 

1 078 274 485 

0 : 1 

Toplam 

1 665 236 180 
4 545 643 

8 133 434 

15 431 906 
20 654 692 

8 109 589 
3 792 064 

49 178 233 
48 435 824 
38 874 084 
47 728 935 
49 771 618 
52 197 635 
47 933 747 
46 112 826 
23 814 026 
23 836 735 
23 850 014 
24 122 435 
11919 411 

14 254 882 

7 110 038 
7 350 286 
7 290 476 
7 350 286 

20 654 692 
8 348 396 

20 654 692 
8 133 434 
3 789 080 

20 654 692 

2 339 269 985 
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91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 

104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 

117. 
118. 
119. 

120. 
121. 
122. 
123. 

XJB*fVl«Ala. 

Adı Soyadı 

Nakli Yekûn 
Hilmi Biçer 
Bahri Kibar 
M. Uğur Ener 
Erol Zeytinoğlu 
Mümtaz Güler 
Ömer Türkçakal 
Hikmet Çetin 
Orhan Şendağ 
Talat Sargın 
E. Yıldırım Ava 
Hamdi özsoy 
MÜslih Görehtaş 
M. Çorap-
çıoğlu 
M. Tahir Köse 
Rıza Yılmaz 
Cemal özbilen 
Ahmet Karaevli 
Sait Ekinci 
Aykon Doğan 
M. Cavit Kavak 
Sudi Türel 
Erol Ağagil ' 
Ahmet Neidim 
İsmail Şengün 
tlker Tuncay 
B. Doğancan Ak-
yürek 
Erdoğan Yetenç 
Fahir Sabuniş 
Abdullah Tene
keci 
Zeki Yavuztürk 
Esat Kıratlıoglu 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

• 

B : 105 

Seçim Bölgeli 

. 
Sinop 
Ordu 
Kütahya 
Eskişehir 
Uşak 
Kocaeli 
Diyarbakır 
Adana 
Tokat 
Denizli 
Kayseri 
Van 

Balıkesir 
Amasya 
Ankara 
Kırklareli 
Tekirdağ 
Burdur 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Sakarya 
Denizli 
Çankırı 

İstanbul 
Manisa 
Bursa 

Konya 
Ankara 
Nevşehir 
Giresun 
Giresun 

TOPLAM: 

10 . 

Uçak BU. Ücreti 

1 260 995 500 
3 783 000 
3 372 000 

13 414 000 
6 457 000 
3 783 000 
3 619 000 
6 457 000 
3 783 000 

— 
3 372 000 
3 783 000 
3 783 000 

5 712 000 
4 588 000 
3 642 000 
5 712 000 

26 728 000 
5 712 000 

14 483 000 
27 902 000 
36 972 000 
22 454 000 
33 758 000 
34 675 000 
30 270 000 

5 890 000 
36 223 000 
30 047 000 

25 134 000 
79 899 000 
4 408 000 

' — 
3 783 000 

1 754 593 500 

4 . 1991 

İaje tbade ve T.K.F. 

Karfilığı Olarak 

Verilen harcırah 

1 078 274 485 
4 343 063 
4 761 434 
5 386 797 
5 370 260 
4 326 589 
4 712 051 
7 764 930 
4 343 063 
3 789 080 
5 026 604 
4 326 589 
4 326 589 

5 158 958 
4 094 770 
2 114 623 
5 329 953 

18 447 304 
5 329 953 

11 996 135 
19 927 593 
23 375 805 
22 296 582 
25 864 275 
32 188 664 
24 592 421 

4 839 108 
22 311 802 
26 368 493 

23 160 721 
54 876 368 

6 097 681 
4 392 334 
4 293 032 

1 483 808 069 

0 : 1 

loplara 

2 339 269 985 
8 126 063 
8 133 434 

18 800 797 
11 827 260 
8 109 589 
8 331 051 

14 221 930 
8 126 063 
3 789 080 
8 398 604 
8 109 589 
8 109 589 

10 870 958 
8 682 770 
5 756 623 

11 041 953 
45 175 304 
11 041 953 
26 479 135 
47 829 593 
60 347 805 
44 750 582 
59 622 275 
66 863 664 
54 862 421 

10 729 108 
58 534 802 
56 415 493 

48 294 721 
134 775 368 

10 505 681 
,4 392 334 
8 076 032 

3 238 401 609 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Düşürülen Türk Uçağı-
mn Tazmini Konusunda Türkiye Suriye Protokolttnttn Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylaı 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M.HalitDağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
tbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 

(Kabul Edenler) 

Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
tbrahim Tez 
\aşar Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin ÇaloğTu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Aktaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
t. önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 

Kanunlaşmıştır. 
450 
259 
250 

2 
1 
6 

180 
: 11 

Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
tlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğİu 
1 t Y T 1 1 1 \ f T A 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Cavit Çağlar 
Hüsamettin örüç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
tlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi . 
Ali Necmettin Şeyhoğlu . 
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İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
\aşar Albayrak 
tmren Aykut 
Abdullah Baştürk 
Mehmet Necat Eldem 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
Ahmet Ersin 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Ügdül 
ELÂZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustâfa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP* 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Ali Uyar 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoglu 
Ahmet Uncu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoglu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmeçit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

— 210 — 



T.B.M.M. B : 105 10 . 4 . 1991 O : 1 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 

Ertuğrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
llyas Aktaş 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 

TOKAT 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 

Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Veysel Atasoy 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoglu 

(Reddeden) 
MANİSA 
Hasan Zengin 

(Çekinserler) 

İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

İZMİR 
K. Kemal Anadol 

(Geçersiz Oylar) 

ANKARA 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 

BURSA 
İsmet Tavgaç 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
KOCAELİ 
Ömer Türkçakal 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey (tz.) 
Baki Durmaz 

AĞRI 
"üaşar Eryılmaz 
Mehmet \aşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 

Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Ercan Vural han (îz.) 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci , 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
BİLECİK 
Tayfur Ün 

(Oya Katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Seçkin Fırat (tz.) 
Turgut Ynşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
İbrahim özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Fahir Sabuniş 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer A n a 
Esat Yıldırım Ava (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (E 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geyrani 
Cumhur Keskin (tz.) 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Turfan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Mehmet PürdeloğTu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdai 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar (tz.) 
M. tstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen (tz.) 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
AU Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Temel Gündoğdu 
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Hatan Fehmi Güneş 
Talat tçöz (tz.) 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarigdi 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 

İZMİR 

Ydi Aksoy 
Türkftn Akyol 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kıla 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
SabriAras 
KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhal Tekind 

KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu (İz.) 
Seyit Halil özsoy 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 

AlaettinKurt 
A. Rıza Sirmen 
KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Haydar Özalp (tz.) 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Nabi Poyraz 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalan Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin laranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt ( t A.) 
SİİRT 
tdris Arıkan 

Kemal Birlik 
Zeki Çdiker 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur (İz.) 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t. A.) 
TRABZON 
Avni Akkan (tz.) 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Vdi Yıldırım 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi (tz.) 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Sdahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Barutçu 
Mustafa Tinaz Titiz 
Koksal Toptan 
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(Açık Üyelikler) 

ADIYAMAN 
ANTALYA 
AYDIN 

ÇORUM 
DİYARBAKIR 
HATAY 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 İNCÎ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1991 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

# GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolü
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi: 21.3.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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4. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve-7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve T 2 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, îzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlının 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi : 12.2,1991) 

5. —- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakır Ergin' 
in,- 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 28.1U990) 

6. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 7. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 8. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet? 
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Kqmisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361-ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990;<28.11.1990) 

' ' 9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

10. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 11. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik - Yapılmasına 
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Dair Kanun Teklifi ve îçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) • " 

X 12. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da* 
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

13. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkmda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S Sayılan : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerin Jen Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S, Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yaşama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (ST Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırım ası Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S, Sayısı ; 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
Herinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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21. ~ istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

24. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 25. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (.1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 27. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) ' • " 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

29. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

30. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/3Q6) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

31. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek-
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tenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağılma tarihi : 24.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve içişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

36. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi . 31.10.1990) 

X 37. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bû  
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

38. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklif; ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanur Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı' 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 44. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 45. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 46. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 47. — Suçluların ladesine^ Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç. Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

51. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 
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X 52. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

53. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

54. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıst ve Tarım, Orman ve Köy işler i ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

55. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3£44 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

57. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kirq-
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adaleı Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

58. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

59. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (t/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

60. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

61. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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X 62. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

63. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

64. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

65. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

66. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

67. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

68. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 'Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 
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X 71. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) / 

X 72. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 73. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir: Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi-Kaçakçılığına Engel Olma Anr 
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 75. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9' Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 76. — Petrol Kanununun'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa^ 
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

77. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçjici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(105 inci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 542) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriye
ti Hükümeti Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Ko
nusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/779) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 21.1.1991 
Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-116/06681 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 20.12.1990 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle, Suriye Arap Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye • Suriye Protokolü
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarın" ile gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yüdtrvn Akbulut 

Başbakan 

GEREKÇE 

21 Ekim 1989 tarihinde iki Suriye askeri uçağı tarafından düşürülen Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü uçağına ilişkin tazminat görüşmeleri, olaya ilişkin tahkikatın tamamlanmasını 
takiben başlatılmış, heyetler halinde ve diplomatik kanallardan sürdürülen görüşmeler sonuç
landırılmış varılan mutabakata aksettirilen Protokol Şam Büyükelçimiz ile Suriye Dışişleri Ba
kanlığı Hukuk Dairesi Başkam arasında 16 Ekim 1990 günü imzalanmıştır. Suriye tarafının 
sorumluluğunu kabul etmesi üzerine başlatılan tazminat görüşmelerinde Türk tarafı, önceliği, 
başta olayda şehit olan görevlilerin ailelerinin acılarının hafifletilmesine yardımcı olmak-üze
re, uğranılan kayıpların karşılanmasına vermiştir. 

İmzalanan Protokole göre Suriye tarafı düşürülen Islander BN-2A tipi uçağın değeri olan 
1 238 000 ABD Dolarını ödeyecek, telef olan hava kamerası (WILD-RO-10) ile merceklerinin 
yerine yenilerini verecek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün uçağın düşürülmesi nede
niyle uğradığı işgücü kaybını karşılamak için 192 000 ABD Doları ödeyecektir. Buna ilaveten 
Suriye tarafı uçakta bulunan beş görevlinin geride kalan aile efradı için tazminat başlığı altın
da 250 000 ve parasal yardım başlığı altında 1 750 000 olmak üzere ceman 2 000 000 ABD 
Doları ödeyecektir. 

Protokol, onay işlemlerini takiben yürürlüğe girecek ve ödemeler bu amaçla, iki tarafın 
mutabakatıyla ileride.hazırlanacak bir plan çerçevesinde yapılacaktır. 

Tasan bu amaçla hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyona Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
DifişUri Komisyonu 
Esas No. : 1/779 15.3.1991 
Karar No. : 22' 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Düşü
rülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 6.3.1991 Tarihli 7 nci Birleşimin
de Dışişleri Bakanlığı, Maliye Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel mü
dürlüğü temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

21 Ekim 1989 tarihinde iki Suriye Askerî uçağı tarafından düşürülen tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü uçağına ilişkin tazminat görüşmeleri sonucu imzalanan Protokole göre Su
riye'nin, uçağın değeri olan 1 238 000 ABD Dolarının ödemesi, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün uçağın düşürülmesi nedeniyle uğradığı işgücü kaybını karşılamak için 192 000 ABD 
Doları ödemesi ve uçakta bulunan beş görevlinin geride kalan aileleri için 2 000 000 ABD do
ları ödemesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuzca yukarıda amacı açıklanan Tasarı uygun görülerek aynen kabul edilmiş 
ve Suriye tarafının Protokolü onaylamış bulunduğu dikkate alınarak Komisyonumuzca Tasarı
nın İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Üye 

Baki Durmaz 
Afyon 

Üye 
Göksel Kalayctoğlu 

Ankara 
Üye 

Öner Miski 
Hatay 
Üye 

Ali Tanrtyar 
İstanbul 

Başkanvekili 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Üye 

İstemihan Talay 
İçel 
Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Abdulvahap Dizdaroğlu 
Mardin 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Düşürülen 
Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 16 Ekim 1990 tarihinde Şam'da imzalanan Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konu
sunda Türkiye Suriye Protokolünün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
M. Keçeciler ' 

Devlet Bakam 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 
-M. Taşar 

Devlet Bakam 
H. Örüç 

Millî Savunma Bakam 
H. Doğan 

Dışişleri Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerier 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet BaKanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve İskan Bakam 

C. Altmkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

/. A/cüzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 



— 5 — I 

DIŞÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETCİÖl METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Anınnda Düşürülen Türk Uça
ğının Tazmini Konutunda Türkiye •Suriye Protokolünün OnayUnmaanın Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Duana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 
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DÜŞÜRÜLEN TÜRK UÇAĞININ TAZMÎNt KONUSUNDA TÜRKİYE - SURİYE 
PROTOKOLÜ 

21 Ekim 1989 tarihinde düşürülen Türk Tapu Kadastro uçağı ile ilgili olaya ilişkin olarak 
Türk ve Suriye Arap Heyetleri arasında 4-7 Şubat 1990'da Şam'da ve 28-31 Mart 1990 tarihle
rinde Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmış
lardır. 

1. Suriye Arap Tarafı, düşürülen EN-2 A uçağına karşılık olmak üzere 1 238 000 (Bir-
milyonikiyüzotuzsekizbin) ABD Dolarını Türk Tarafına ödemeyi taahhüt eder. 

2. Suriye Arap Tarafı, zayi olan hava kamerası ile aynı tipte olan bir hava kamerasını (WILD-
RD-10) dört merceği ile birlikte, iyi ve kabul edilebilir bir durumda Türk Tarafına verecektir. 

3. Suriye Arap Tarafı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün uğradığı kayba karşılık 
olmak üzere 192 000 (Yüzdoksanikibin) ABD Doları tutarında bir meblağı Türk Tarafına öde
yecektir. 

4. Suriye Arap Tarafı, Türk Tarafına hayatını kaybeden beş kişi (Uçak mürettebatı) için 
tazminat olarak 250 000 (tkiyüzellibin) ABD Doları ödeyecektir ve buna ek olarak, yine haya
tını kaybedenlerin ailelerine bağış ve parasal yardım olarak 1 750 000 (Birmilyonyediyüzelli-
bin) ABD Doları ödeyecektir, ödemelerin toplamı 2 000 000 (tkimilyon) ABD Doları olacaktır. 

5. Türk Tarafı, Suriye Arap Tarafından yukarıda 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde kayıtlı 
bulunan meblağlar dışında hangi ad altında olursa olsun herhangi bir meblağ veya tazminatı 
talep etmemeyi taahhüt eder, 

6. Türk Tarafının, uçağın, hava kamerasının veya beş kişinin hayatının kaybı dolayısıyla 
ulusal veya uluslararası sigorta şirketlerinden hangi ad altında olursa olsun herhangi bir meb
lağ veya tazminat alması halinde, bu miktar, Suriye Arap Tarafının ödemesi gereken toplam
dan düşülecektir. Herhalûkârda, Türk Tarafı Suriye Arap Tarafının olayın beş kurbanının aile
lerine, yukarıda 4 üncü maddede kayıtlı olan meblağlar dışında herhangi bir tazminat veya 
meblağ ödemeyeceğini kabul ve garanti eder. 

7. Suriye Arap Tarafı ödemeyi taahhüt ettiği miktarları, ödemelerin işbu Protokolün hangi 
maddesi uyarınca yapıldığını da belirtecek şekilde ve her madde için ayrı ayrı olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
nın Ankara Şubesindeki hesabına ödeyecektir. 

8. ödemenin vade ve koşulları, konunun müstaceliyeti de göz önünde bulundurularak, 
Taraflar arasında diplomatik kanallardan varılacak mutabakata göre belirlenecektir. 

9. İşbu Protokol, her iki tarafın mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlanmasını ta
kiben yapılacak nota teatisi gününde yürürlüğe girecektir. 

10H îşbu Protokol Türkçe ve Arapça dillerinde ve her ikisi eşit geçerlikte olmak üzere 
iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Şam, 16 Ekim 1990 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Adına 

Erhan TUNÇEL Muhammed Munib Rifai 
Büyükelçi Büyükelçi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 542) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 421) 

İzmir MUletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 
Sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı îmar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştır

ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3194 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar JCanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte 
ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Işılay Saygın Avni Akkan 
İzmir Trabzon 

Kaya Opan Mehmet Yüzügiiler 
Sivas Aydın 

GENEL GEREKÇE 

9 Kasım 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3.5.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunu tüm 
yetki ve sorumlulukları merkezden yerel yönetimlere vermiştir. 

Yetkilerin yerel yönetimlere devrinden amaç, konuların ve sorunların zamanında ve en kı
sa sürede mahallinde sonuçlandırılması, beldenin ihtiyaçlarının çok daha kısa sürede karşıla
nabilmesi olarak özetlenebilir. 

İmar reformu niteliklerini haiz bu Kanun, ruhsat alınmaksızın veya ruhsat ve eklerine ay
kırı olarak inşaat yapılmasını önlemek amacıyla yüksek para cezalarını da öngörmektedir. 

Ancak, üç yılı aşkın bir süredir uygulanan bu Kanunun bazı maddelerinin uygulanmasın
da aksaklıklar olduğu görülmüş, bu aksaklıkları gidermek, uygulayıcılar ve vatandaşlar ara
sında ortaya çıkan ihtilafları önlemek amacıyla bu Kanunun bazı maddelerinde değişiklik ya
pılması zarureti doğmuştur. 

Kanunda çevre düzeni planlarının yapım ve onayı konusunda hükümlere yer verilmek su
retiyle yasal bir boşluk giderilmiş, planlama kademeleri belirlenmiştir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılarla ilgili yapılacak işlemlere açıklık 
getirmek suretiyle, uygulayıcılara kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, ruhsatsız veya ruhsat 
ve eklerine aykırı yapı yapanlara ve Kanunun yanlış uygulanmasına neden olanlara para, mes
lekten men cezaları verilmesi öngörülmüş, böylece Kanuna aykırı hareket edilmesi önlenmeye 
çalışılmıştır. 

Kanunda belirlenen iş ve istemlerle ilgili karar mercileri belirlenerek tereddütlerin gideril
mesi sağlanmış, belediyelerce yapılan işlemlerin teftiş ve tahkiki konusunda Bakanlık yetkili 
kılınmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinde, bölge planının yapımı konu
sunda hükümler yer almasına rağmen Kanunda yer alan terimlere ilişkin 5 inci maddede, böl
ge planı tanımı yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermek için bu maddeye, bölge planı tanımı ek
lenmiştir. 

Halen yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanununda yer alan çevre düzeni planı tanı
mı, yetersiz bir tanımdır. Bu tanımla çevre düzeni planı, sadece arazi kullanımı kararlarının 
belirlenmesiyle sınırlandırılmakta, sektörler arası özelliklere ve koruma-kullanma dengesi sağ
lama amaçlarına yer verilmemektedir. Bu nedenle tasarıda, çevre düzeni planı, özelliklerine 
açıklık getirmek üzere, yeniden tanımlanmıştır. 

Madde 2. — Yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanununun planlama kademelere iliş
kin 6 ncı maddesinde, bölge planı, nazım imar planı ve uygulama planı sayılmış, tanımlarda 
yer almasına rağmen çevre düzeni planına kademelenmede yer verilmemiştir. Kanunun 6 ncı 
maddesindeki bu eksikliği gidermek ve plan.kademelenmesindeki yerini belirlemek amacıyla 
madde metni yeniden düzenlenmiş, böylece planlama kademelerinde bütünlük sağlanmıştır. 

Madde 3. — 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci madde (a) bendine göre, halihazır haritası 
bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritalarının belediye veya valiliklerde yapılacağı ve
ya yaptırılacağı hükme bağlanmıştır. Ülkemizde planlamanın yapılaşmadan önce gerçekleşmesini 
sağlamanın önemi ise bilinmektedir. Herhangi bir alanın planlanması için, öncelikle halihazır 
haritasının yapılması gerekmekte, özellikle mevzii imar planlarında gayrimenkul sahiplerince 
harita yaptırılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Ancak mevcut madde metninde halihazır harita yapımı konusunda yeterli açıklık bulun
madığından, halihazır haritası bulunan yerlerde vatandaşça yeniden harita yaptırılması, ya da 
ilgili idarece yapılaşmaya açılması istenmeyen alanlarda vatandaşlarca harita yapımı yoluna 
gidilerek yapılaşma konusunda zorlayıcı bir uygulama olabilmektedir. Ayrıca, gereksiz yere va
tandaşın harcama yapması sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Madde metninde yapılan yeni düzenleme ile, ilgili idarenin izni koşuluna bağlanmak sure
tiyle ilgililerince de halihazır harita yaptırılmasının koşulları yaratılmış, böylece uygulamadaki 
tereddütler giderilmiştir. 

Madde 4. — Yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinde planların ha
zırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar belirlenmektedir. Ancak, maddede, tanım
larda yer almasına rağmen çevre düzeni planı yapımı ve onayına ilişkin hükümlere yer verilme
mekte, imar planlarının ve planlara yapılacak itirazların ilgili mercilere iletilmelerine dair süre
lere yer verilmemekte, üst ölçekte yapılan planlarla alt ölçekteki planlar arasındaki ilişkiler be
lirlenmemekte, bu eksiklikler de uygulayıcıların tereddütlerine yol açmaktadır. 

Ayrıca, Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan, çevre düzeni planını ilişkin hükümlerin, plan
ların yapımı ve onayına ilişkin bu maddede yer almaması yasal bir boşluk yaratmaktadır. 

Bu konulardaki tereddütlere son vermek ve planlama kademeleri arasındaki bütünlüğü 
de sağlamak amacıyla Kanunun 8 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 421) 
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Yeniden'düzenlenen 8 inci madde ile, çevre düzeni planlarının yapımı ve onayına ilişkin 
esaslar belirlenerek yürürlükte bulunan Kanundaki yasal boşluk giderilmiştir. 

Üst ölçekteki plan kararlarının bir bütünlük içinde alt ölçeklerdeki planlara yansıtılması
nı sağlamak, her ölçekteki planda daha önce alınan kararları geçerli kılmak ve planlamada 
istikrarı oluşturmak amacıyla, planların hazırlanmasında bir üst ölçekteki plan kararlarına uyul
ması zorunlu kılınmıştır. 

Nazım imar planları, bir kentin ve yerleşmenin gelecekteki yerleşim dokusunu belirleyen 
ana kararları içeren niteliktedir. Bu planlarda belirlenen yapı ve nüfus yoğunluğu, sosyal ve 
teknik donanım alanlarını yer seçimi, dağılımı ile ilgili esaslar yerleşmedeki halkın yaşamını 
da biçimlendirmekte dolayısıyla nazım imar planı, sağlıklı bir yaşam çevresi oluşturulması ama
cını sağlayacak ilk etaplardan birisi olmakta, daha sonra yapılacak uygulama imar planlarına 
ışık tutmaktadır. Nazım imar planlarının bu önemi dikkate alınarak, ayrıca planlarda ayrıl
ması gereken yeşil alan ve diğer sosyal altyapı alan miktarları ve bu alanlar ile diğer kentsel 
kullanım ve iskân alanları arasında sağlıklı bir dengenin kurulması amacıyla, nazım imar pla
nı aşamasında Bakanlığın olumlu görüşünün alınması doğrultusunda düzenleme yapılmıştır. 

Maddede ayrıca, planların onayı, planlara yapılacak itirazlar ve bunlarla ilgili süreler, te-
reddüte yol açmayacak şekilde belirlenmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 1, 2 ve 4 üncü maddelerine ilişkin gerekçelerde de açıklandığı gibi, 
yürürlükteki tmar Kanununda planlama kademeleri, planlanın yapımı ve onayı konusunda ya
sal boşluklar ve tereddüt yaratan hükümler yer almaktadır. Gerek bu yasal boşlukları ve tered
dütleri gidermek, gerekse özellikle kamu hizmeti için ayrılan alanlarda ve ülke kalkınması açı
sından önem ve özellik gösteren sektör ve alanlarda yapılacak planlamalarda Bakanlığın yetki
sinin net olarak belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 9 uncu maddede yapılan değişiklik bu ihtiya
cı karşılamayı amaçlamaktadır. 

Madde 6. — Yürürlükte bulunan tmar Kanununun tescil ve suyunun izalesi başlığı altın
daki 16 ncı maddesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında yer alan gayrimenkul-
lerin tevhit ve ifrazına ilişkin hükümleri de içermektedir. Ancak madde metninde ifraz veya 
tevhit işleminin belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile yapılacağı hükme bağlanma
sına rağmen belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda yapılacak ifraz ve tevhitler 
konu edilmemektedir. Maddenin ilk fıkrası yeniden düzenlenerek Kanundaki bu maddî hata 
düzeltilmiş ve uygulayıcıların tereddüte düşmeleri önlenmiştir. 

Madde 7. — tmar Kanununun 18 inci maddesi ile, imar planlarında yol, meydan, oto
park, park, yeşil saha, çocuk bahçesi, cami, karakol gibi umumî hizmetlere ve tesislerine ayrıl
mış alanların kamu eline geçmesinin sağlanması amacıyla düzenlemeye giden parsellerden en 
fazla % 35 oranında ve bedelsiz olmak üzere düzenleme ortaklık payı alınması öngörülmektedir. 

Nüfusu giderek artan Ülkemizde ilk ve orta öğrenim kurumları ile temel sağlık hizmeti 
veren sağlık ocaklarının kamulaştırma işlemlerinde ise sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle ilk 
ve orta öğrenim kurumları ile sağlık ocaklarının da düzenleme ortaklık payı kapsamında de
ğerlendirilerek, kamu eline geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan değişiklik yapılmıştır, tik ve or
ta öğrenim kurumları ile sağlık ocaklarının düzenleme Ortaklık payı hesabına dahil edildiğin
den düzenleme ortaklık payı oranı üst limiti % 40*a yükseltilmiştir. 
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Aynı maddenin son fıkrası ile, özel parselasyona dayalı ve hisseli satış işlemleri yasaklan
mış, bu yasak dışında kalan istisnalar belirlenmiştir. Ancak uygulayıcılar tarafından madde 
metninin hisseli satışların sadece imar planı olmayan yerlerde yasaklandığı sonucuna varıldığı 
da gözlenmektedir. Bu durum maddedeki diğer hükümlerle, örneğin, istisnalara ilişkin açıkla
malarla çelişmektedir. Bu nedenle madde metninden, "imar planı olmayan yerlerde" ifadesi 
çıkartılarak tereddütlere son verilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, hisseli satış işlemleri yasaklanmış olmasına rağmen, mahkemelerce, bu tür satış 
ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik kararlar alınmakta veya özel parselasyona dayalı 
olarak alınan tapusuz arazi gösterilerek tescil davası açılmaktadır. Bu durum da doğal olarak 
kaçak yapılaşmayı teşvik etmektedir. Bu tür uygulamaları önlemek amacıyla, maddeye, mah
kemelerce hisseli satış ve devir işlemi gerektiren karar alınamayacağı hükmü eklenmiştir. 

Madde 8. — 3194 sayılı tmar Kanununun 21 inci maddesi yapı ruhsatiyesi verilmesine iliş
kin hükümleri belirlerken, Kanunun 26 ncı maddesindeki istisna dışında kalan bütün yapıla
rın ruhsata tabi olduğunu hükme bağlamaktadır. Halbuki ruhsata tabi olmayan yapılar Kanu
nun 27 nci maddesinde belirlenmektedir. 

Maddede yapılan değişiklikle bu maddî hata düzeltilmiştir. 

Ayrıca, 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrası kapsamında kalan ve bu maddeye göre onaylanan 
planların kapsadığı alanlarda ruhsat düzenleme görevi valiliklere verilerek idarî işlemlerde bü
tünlük sağlanmıştır. 

Madde 9. — 3194 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin son fıkrasında, imar planlarında 
meskûn saha olarak belirlenen yerlerde pissu bağlantılarının yapımına ilişkin esaslar belirlen
miştir. Madde metninin son cümlesinde bağlantıların ilgililerince yapılmaması halinde beledi
yesince yapılacağı hükme bağlanmış ise de, metinde bir yanlışlık sonucu "yaptırılır" yerine 
"yıktırılır" kelimesi yer almıştır. Yeni değişiklik bu maddî hatayı düzeltme amacına yöneliktir. 

Madde 10. — Yürürlükteki 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde, ruhsat alınmadan 
yapılacak yapılarla ilgili hükümlere yer verilmekte belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
kalan köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli 
oturanlarca yapılacak konut, hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapılar için ruhsat alınmasının ge
rekmediği hükme bağlanmaktadır. Halbuki tmar Kanununda ve mevzuatında köy yerleşik alan
larının civarını belirleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum, Kanun hakkında uygulayı
cıların tereddüte düşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle madde metni, köy ihtiyar heyetinden 
izin alınmak suretiyle yapılacak yapıların sadece köy yerleşik alanlarında olacağı belirlenmek 
suretiyle yeniden düzenlenmiş, tereddütlerin ve uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlan
mıştır. 

Madde 11. — Yürürlükteki tmar Kanununun 28 inci maddesi ile, yapıların fenni mesuli
yetini üstlenen ilgili meslek mensuplarının (mimar, mühendis, fen adamı) sorumluluklarına 
dair hükümleri içermektedir. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde, yapıların fen kurallarına 
uygun olarak inşaası büyük bir önem taşımaktadır. Bu gereğin sağlanması ise, yapıların fennî 
mesuliyetini üstlenen kişilerin inşaatla ilgili gözetim ve denetimleri zamanında ve kurallara uy
gun olarak gerçekleştirmesi ile sağlanabileceği açıktır. Bu nedenle Tasarıda fennî mesullerin 
aynı anda sadece 5 yapının fennî mesuliyetini üstlenebileceği hükme bağlanmıştır. Bu duruma 
göre, bir mimar, mühendis veya fen adamı, aynı anda 5 yapının fennî mesuliyetini üstlenmiş 
ise, inşaatın birisi tamamlanmadan yeni bir inşaatın fennî mesuliyetini üstlenemeyecektir 
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Madde 12. — 3194 sayılı tmar Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan, yeminli serbest 
mimarlık ve mühendislik bürolarının yapı kullanma izni verilmesine ilişkin yetkileri, Anayasa 
Mahkemesinin 18.4.1987 tarih ve 19435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararı ile iptal edil
miştir. Bu iptal nedeniyle madde hükmünde tereddüte yol açacak ifadeler yer aldığından mad
denin ilk iki fıkrası tereddüt yaratmayacak bir biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Binalara kısmî yapı kullanma izni verilmesinde, binanın ortak kullanım alanlarının ta
mamlanması ve binanın kullanımında sağlık bakımından sakınca bulunmamasını sağlamak 
amacıyla tesisat bölümlerinin kullanıma hazır hale getirilmiş olması şartı hükme bağlanmıştır. 
örneğin, temiz ve pissu bağlantısı sağlanmayan binada kısmî kullanma izni de verilemeyecektir. 

Madde 13. — Yürürlükteki tmar Kanununun 32 nci maddesinde yer alan ruhsatsız veya 
ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapılarla ilgili olarak yapılacak işlemleri belirleyen 
hükümlerin tereddütlere yol açması ve aynı zamanda yeterince açıklayıcı olmaması nedeniyle 
madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni düzenlenen madde ile, yıkılması ve ıslah edilmesi gereken yapılar ile yürürlükteki Ka
nun, imar planı ve mevzuata uygun olarak ruhsata bağlanabilecek yapılar işlemlerle ilgili süre
lerle birlikte ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Yapının durdurulmasına ilişkin esaslar .belirlenerek durdurma kararı alınan yapılara de
vam edilmesi halinde ne şekilde tahliye edileceği hükme bağlanarak bu konudaki yasal eksik
lik giderilmiş, 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık fiilinin cezaî müeyyidesi bu maddede açıklan
mak suretiyle konuya netlik kazandırılmıştır. 

İlgili kanunlarına göre imarla ilgili harçlardan muaf olan yapıların ruhsatsız yapımı ha
linde harç alacağının doğacağına yönelik hüküm ile de 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
ile paralellik sağlanmıştır. 

Madde 14. — Kanunun yürürlükteki 33 üncü maddesinde, 10 yıl süre ile, muvakkat inşaat 
ruhsatı verilen yapının 10 yıl dolduktan sonra yıkılması halinde de bina bedelinin ödenmesi 
öngörülmektedir. Halbuki muvakkat ruhsat alan gayrimenkul sahibi, başlangıçta binasını sa
dece ve en fazla 10 yıl süre ile, sökülüp, takılabilir, kolaylıkla kaldırılabilir malzemeden inşa 
etmeyi kabul etmektedir. Bu nedenle binanın 10 yıllık süre dolunca yıkımı halinde de bina be
deli ödenmesi ilgili idareler için gereksiz bir masraf olmaktadır. 

Madde metni, muvakkat ruhsatlı binaların bedelinin ödenmesinin 10 yıllık süresi dolma
dan yıkılması halinde gerektiği, hükme bağlanmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. — tmar Kanununun yürürlükte bulunan 42 nci maddesinde, ruhsatsız veya 
ruhsat veya eklerine aykırı olarak inşa edilen binalara verilecek para cezalarının alt ve üst sı
nırları belirlenmiş, ceza miktarını belirleme yetkisi ise, belediye encümenleri ile en büyük mül
kî amire verilmiştir. Cezaların alt ve üst sınırlarının belirlenmesi, maddede ayrıca bu belirle
menin kriterlerine yer verilmemiş olması uygulamada farklılıklara neden olmakta, cezalara karşı 
yapılan itirazların, Mahallî Mahkemelerde, idare aleyhine sonuçlanması sonucunu yaratmak
tadır. Ayrıca maddede, ruhsatlı binalarda, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapımın
dan sorumlu olan fennî mesullere verilen cezalar çok düşük miktarlarda olmakta, bu da fennî 
mesuliyet kavramı ile bağdaşmamaktadır. 
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Diğer taraftan madde metninde, sağlıklı bir çevre oluşturulmasında en önemli araç duru
munda olan plan yapımındaki sorumlularla, kanun uygulayıcılarının bu sorumlulukları ile eş-
düzey bir ceza uygulaması bulunmamaktadır. 

Tasarıda yeniden düzenlenen 42 nci madde ile tüm bu sakıncaları gideren hükümlere yer 
verilmiş, mal sahibi, müteahhit, fennî mesul, ilgili idare sorumluları ve plan müelliflerinin so
rumlulukları ile eşdüzey cezalarla cezalandırılması sağlanmıştır. 

Ruhsata bağlanması mümkün olmayan ve sahibi tarafından yıkılan yapılara ilişkin ceza
ların ise alınmaması öngörülmek suretiyle 32 nci madde ile bütünlük sağlanmıştır. 

Madde 16. — Bu madde ile, Kanunun uygulanması ile ilgili karar mercileri açıklanmış, 
uygulamada karşılaşılan tereddütlere açıklık getirmek ve 5442 sayılı ti İdaresi Kanunu ile para
lellik sağlamak amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki imar uygulamalarının 
bayındırlık ve iskân müdürlükleri kanalıyla yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

3194 sayılı imar Kanunu ile yerel idarelere verilen yetkililerin geniş kapsamlı olduğu, Ka
nunun ülkemizde bu konuda yeni bir dönem açtığı bilinmektedir. Ancak yürürlükteki kanun
da, yerel idarelerin yaptıkları iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimine ilişkin hükümlerin bu
lunmayışı, pek çok sakıncayı da beraberinde getirmiştir. Bu sakıncayı gidermek amacıyla, Ba
kanlığın kontrol ve denetim yetkisini belirleyen bir ek maddeye tasarıda yer verilmiştir. 

Madde 17. — Yönetmelik maddesidir. 
Madde 18. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 19. — Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık-Imar- Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 10.5.1990 
Esas No. : 2/333 

Karar No. : 8 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

izmir Milletvekili Işılay Saygın ve arkadaşlarının; 3394 ve 3S42 sayılı Kanunlarla Değişik 
3194 sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna iki Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya'nın katılı
mıyla 3.5.1990 tarihli sekizinci Birleşimimizde incelenip görüşülmüştür. 

3194 sayılı imar Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasında, yerel yönetimlerin te
reddütlerini giderici ve uygulamada aksaklık yaratan maddeleri düzenleyici nitelikte olan bu 
Kanun Teklifinin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Teklifin başlığı, kanunlarda birlik ve beraberliği sağlamak için ve kanun tekniği yönünden 
"3194 sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi" olarak değiştirilmiş ve Komisyonca kabul edilmiştir. 

Teklifin 1,2,3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun bulunarak ayngn kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve dördüncü maddesiyle değiştirilen 3194 sayılı imar Kanununun 8 inci mad

desinin (d) bendinin dördüncü paragrafına "ve tadilatı" ibaresi eklenmiş madde bu haliyle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı imar Kanununun 9 uncu madde
sinin birinci fıkrasında yer alan "7269/1051 sayılı Afetler Kanunu" terimi yerine Kanunun tam 
adı yazılmış ve de organize ve küçük sanayi bölgelerinden sonra gelmek üzere "ticaret merkezleri" 
ibaresi.eklenmiş, madde bu haliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 ncı maddesi aynen, 7 nci maddesi ise verilen değişiklik önergesi dikkate alına
rak Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 8, 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 10 uncu madde ise; 3194 sayılı imar Kanununun 27 nci maddesinde değişiklik 

yapmaktadır. Maddenin başına madde 27 ibaresi eklenmiştir. Onuncu madde Komisyonumuzca 
bu haliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 12 nci maddesi ile 3194 sayılı imar Kanununun 30 uncu maddesinin sade
ce bir ve ikinci fıkraları değiştirilmiş maddenin tamamı değiştirilmemiştir. 

Teklif metninde yazılı olan 'madde 30' ibaresi metinden çıkarılmış ve madde bu maddî 
hata düzeltilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Teklifin çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
(b) ve (c) bentlerinde yer alan "yıkılır" ibaresi diğer bentlere uygunluk sağlamak açısından 
"yıktırılır" şeklinde düzeltilmiş ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 14 ve 15 inci maddeleri Komisyonumuzca uygun görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere kabul edilen yeni madde 16 ile, 3194 sa
yılı tmar Kanununun geçici 7 nci maddesi gereğince Boğaziçi tmar Müdürlüğünce verilen yapı 
izinleri, uygulamada Yargıtay 1 ve 5 inci daire ile Hukuk Genel Kurul kararlarına rağmen idarî 
mahkemelerce 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44 üncü maddesinin (a) bendi ile ilişkilen-
dirilmektedir. Bu yeni madde, Boğaziçi alanındaki mevcut çekme katların gabari içinde kalma 
kaydıyla tam kata iblağ edilmesine mani olunmasını ortadan kaldırmakta ve Kanuna açıklık 
getirmektedir, 

Teklifin 16 nci maddesi 17, 17 nci maddesi 18, 18 inci maddesi 19, 19 uncu maddesi 
20 nci madde olarak Komisyonumuzca uygun görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

İş bu rapor, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkanvekili 
Avni Akkan 

Trabzon 
Kâtip 

Kaya Opan 
Sivas 
Üye 

Cezmi Erat 
Ağrı 
Üye 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

Üye 
ibrahim özel 

Burdur 
(tmzada bulunamadı) 

Başkan 
Iştlay Saygın 

tzmir 
Sözcü 

Kâzım Çağlayan 
Kırşehir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 
Üye 

Mahmut Keçeli 
Adana 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Muhyettin Mutlu 
Bitlis 
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Üye 
Mehmet Ali Doğuşlu 

Bingöl 
Üye 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

(Muhalifim, muhalefet şerhim 
Üye 

Süleyman Şükrü Zeybek 
Muğla 

eklidir) 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 
Üye 

Fuat Kılcı 
tzmir 

Üye 
Ali Rıza Sirmen 

Kocaeli 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Yalçın Koçak 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 421) 



— 10 — 

MUHALEFET ŞERHt 

Bayındırhk-tmar-UIaştırma ve Turizm Komisyonunda 9.5.1990 tarihinde görüşülen 3194 
sayılı tmar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin özüne ve içeriğine tamamen karşıyız. 3194 sayılı Kanun T.B.M. Meclisinin 2.5.1985 
tarihinde 94 üncü birleşiminde görüşülürken Anavatan grubu sözcüsü bu kanunun tek amacı
nın yerel yönetimlere imar planlarını "yapma, yaptırma ve onama" yetkisi olduğunu ısrarla 
söylemişlerdir. Sayın sözcü mahallî idareleri ilgilendiren plan kararlarını o yöre halkının temsil 
edildiği belediye meclisi kararları ile kesinleşmesi ve sonuçlanması, netice olarak plan kararla
rına halkın katılımlarının sağlanması, demokratik uygulamanın ta kendisidir diyerek kanunu 
savunmuştur. 

Gerek Bayındırlık ve tskân Bakanı ve ANAP grup sözcüleri her türlü platformda (Yüce 
Meclis komisyonlar, seminerler, sempozyumlar vb.) 3194 sayılı tmar Kanunu anlatılırken bu 
kanunun en demokratik bir kanun olduğu, yerel yönetimlere bu hakkın verilerek demokrasi
nin yaşatıldığı ve bu iktidarın övündüğü çağdaş bir yasa yapıldığı, hatta şehir planlamasında 
reform yapıldığını söyleyerek hep dillerine dolamışlardı. 3194'deki amacın yerel yönetimlere 
plan yapma-yaptırma ve onama yetkisi verilmesi olduğunu söyleyip gelen ANAP iktidarı her 
nedense 26 Mart 1989 mahallî seçimlerin "Yenilgisinden sonra" büyük bir korkuya, endişeye 
kapılarak, yerel yönetimlere verilmiş bu hayatî hakkı parça parça kanun hükmündeki kararna
meler, bakanlar kuruüi kararları, kanun tasarılarında olduğu gibi bu kanun teklifi ile parça 
parça şimdi de tüm yetkileri yerel yönetimlerden geri alma girişiminde bulunmuştur. 

26 Mart seçimlerinde 3 üncü parti olan ve bütün il belediyelerini kaybeden iktidar yerel 
yönetimlerden aşağıda belirtilen usullerle yetkilerini almıştır; 

— 13.9.1989 tarih ve 14499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28 adet alanın turizm bölge 
ve turizm alanı ilan edilerek belediyelerden imar yetkilerinin geri alınması, 

— 9.11.1989 tarih ve 89/383 sayılı kanun hükmündeki kararname ile "özel Çevre Koru
ma Kurulu Başkanlığı" kurularak kuruma plan yapma yetkisi verilmesi ve imar yetkisinin be
lediyelerden geri alınması, 

— 5.3.1990 tarih ve 90/70 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "18 adet turizm plan ve tu
rizm merkezleri tespiti" yapılarak belediyelerden imar yetkisinin alınması, 

— Bayındırhk-tmar-UIaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülerek komisyondan geçen 
"Çevre koruma alanları ve çevre koruma fonu kurulması hakkındaki 1/645 esas nolu kanun 
tasarısı" ile de ayrıca imar yetkisinin belediyelerden geri alınması tasarlanmış ve kanun teklifi 
uzun süredir bütçe plan komisyonunda beklemektedir. 

tşte bu uygulamalar gösteriyor ki iktidar verdiği imar planı yetkilerini seçimleri kaybettik
ten sonra parça parça tekrar kendinde (Bayındırlık ve tskân Bakanlığı) toplamaya başlayarak 
yerel yönetimlerden geri alınmıştır. 

Şimdi de bu kanun teklifi ile yerel yönetimlere verilen imar planı yapma yetkisini tama
men almaktadır. Kanun teklifi her ne kadar genel gerekçede söylendiği gibi uygulamada ak
saklığı görülmüş bazı maddelerin düzeltilmesine imkân veriyorsa da, 17 maddeyi kapsayan 
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(Ek maddelerle beraber) bu kanun teklifinin esas amacının "Yalnız ve yalnız 3194 sayılı tmar 
Kanununun 8 inci maddesinde belediyelere verilen nazım imar planı ile uygulama planı yap
ma, yaptırma ve onama yetkisinin" Bayındırlık ve tskân Bakanlığına devredilmesidir. Deği
şikliğin 3194'deki mevcutla mukayesesi yapıldığında aşağıdaki gerçekleri görürüz : 

"3194 SAYILI KANUNUN 8 INCÎ MADDESİNİN (b) BENDÎ 
Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce 

yapılır veya yaptırılır. Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer." 
Derken bu kanun teklifinde 8 inci madde değiştirilerek aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 
"(c) Nazım imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce veya bu 

alanlar dışında valilikçe yapılır veya yaptırılır, bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görüşü alın
dıktan sonra belediye meclisince veya il idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. 

Görülüyor ki bu madde ile yerel yönetimlerin onama hakkı ve plan değişikliklerindeki 
onama hakları ellerinden alınmıştır ve tenkit edilen 1985 öncesi imar kanununa dönüşmüştür. 

—Netice olarak 6785 sayılı tmar Kanunu ile 1605 sayılı değişikliğindeki kanun bilindiği 
gibi belediyeler nazım imar ve uygulama imar planlarını yaptırıyorlardı. Yaptırılan bu planlar 
bakanlıkta ön inceleme ve paraftan sonra belediye meclisinin görüşü alınıyordu bakanlık son 
incelemeyi yaparak planı onaylıyordu bu işlem en çok tenkit edilen husus bakanlığın onayla
masının demokratik olmayışı ve uygulamayı çok geciktirmesiydi. 

— 3194 sayılı imar yasasında ise imar planlarının yapılması işleyişinde demokratik tutarlı 
ve uygulamada süratlilik vardı. Şöyle ki belediyesi imar planını yaptırıyor, görüşüyor ve onay
lıyor. Bu kadar süratli net ve olumlu olan teklif çok olumsuz hale getiriliyor. Bu teklifle 3194 
sayılı yasa değiştirilerek teklifte belediyesi imar planını yaptırıyor, belediye meclisinde inceli
yor ve bakanlığın görüşüne sunuyor. Bakanlık görüşünü belirttikten sonra belediye meclisi for
malite icabı onaylama yapıyor. 

Çünkü, bakanlık görüşü meclis tarafından değiştirilemiyor. Herhangi bir değişiklik ön
görülürse teklifte belirtildiği gibi yine bakanlık görüşüne başvurulacak. Anlaşılıyor ki sırf onay 
yetkisi belediyelerden alındı dedirtmemek için bakanlık görüşünden sonra göstermelik beledi
ye meclisi onayı getiriliyor. 

— tşte şehirleşmede çok büyük ve çağdaş bir hamle olan 3194 sayılı yasanın imar planla
rının yerel yönetimlere devri ülkemizde çok hayırlı sonuçlar doğuracağını umar iken iktidar 
sırf, yerel yönetimleri kaybettik diye bu yetkiyi kendinde toplamak için, bu kanun teklifini ge
tirmesini bir siyasî yanlışlık olarak görmekteyiz. Bu hatalı kanun teklifi ülkemizdeki hızlı şe
hirleşmedeki en önemli şart olan planlama zorunluluğunu geciktirerek çarpık şehirleşmeyi do
ğuracaktır. Nüfusumuzun 2000'li yıllarda 50 000 000'na varan kısmının şehirlerde yaşayacağı 
ve imar planlarının da bu nüfusa hizmette hayati önem arz ettiği ve bugünkü kadar imar planı 
üretilmesi bilinen bir gerçek iken ANAP iktidarının bu kanun teklifindeki partizanlığı milleti
mize çok pahalıya malolacagı kesindir. Yerel yönetimlere imar planlarını yapma, yaptırma ve 
onaylama yetkisini verme, en demokratik, en çağdaş ve en bilimsel bir gerçekken bu yetki ka
rarım bütün kamuoyu, üniversite, basın, meslek kuruluşları ve siyasî partiler gönülden destek
lerken, niçin ANAP iktidarınca bu kanun teklifiyle geri alınmak isteniyor? 

tşte bu tarihi hatalı karardan dolayı muhalefet şerhi koymayı bir vicdanî sorumluluk ola
rak kabul ediyorum." 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ IŞILAY SAYGIN VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesine mücavir alan tanımından 
sonra gelmek üzere bölge planı tanımı ilave edilmiş, çevre düzeni planı tanımı yeniden düzen
lenmiştir. 

''Bölge Planı: Bölgelerin tabii, beşeri, sosyal, kültürel ve ekonomik kaynak, imkân ve po
tansiyelini değerlendirmek üzere gelişme eğilimlerini, altyapı dağılımlarını, fiziki mekânların 
imarını üst ölçekli bir çerçevede belirleyerek, bu faaliyet ve hedeflere uygun politikaları oluş
turmak için hazırlanan ve raporu ile bir bütün olan plandır." 

"Çevre Düzeni Planı: Ülke düzeyinde kentsel gelişme, sanayi, tarım, turizm, doğal ve kül
türel değerler açısından seklörel özellik gösteren alanlarda, varsa bölge planlarına uygun ola
rak düzenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerinin belirlendiği, çeşitli sektörler arası bir 
koruma-kullanma dengesi sağlama amacı güden 1/2S 000 veya daha küçük ölçekli çizilen, na
zım ve uygulama imar planları için esas teşkil eden, idareler arası koordinasyon esaslarını be
lirleyen ve plan notları ile bir bütün olan plandır." 

MADDE 2. — 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Madde 6. — Planlar kapsadıkları alan ve amaçları, açısından; "bölge planları", "çevre 
düzeni planları" ve "imar planları" olup, imar planları; "nazım imar planları" ve "uygula
ma imar planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları gerektiğinde etaplar halinde de 
yapılabilir." 

MADDE 3. — 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Halihazır haritası bulunmayan yerlerin halihazır haritaları ilgili idarece yapılır veya 
yaptırılır. Ancak, ilgili idarenin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir. Yapılan haritalar ilgili 
idarelerce onaylanır. Onaylı haritaların birer nüshası Bakanlığa ve ilgili tapu dairesine gönde
rilir." 

MADDE 4. — 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

"Madde 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen 
esaslara uyulur. 

a) Bölge Planları: Bölge planlarını, Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır ve Ba
kanlığa gönderir. 

b) Çevre Düzeni Planları: Çevre düzeni planlarını, Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. 
Gerektiğinde ilgili idarelerle işbirliği yapar. Çevre düzeni planları, varsa bölge planlarına uy
gun olarak yapılır. 

(a) ve (b) bendlerinde yer alan planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Çev
re düzeni planı ilke ve kararlarına aykırı olarak nazım imar planı yapılamaz. 

c) Nazım İmar Planları: Varsa bölge ve çevre düzeni planı ilke ve kararlarına uygunluğu 
sağlanarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar dışında valilik
lerce yapılır veya yaptırılır, Bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra bele
diye meclisince veya il idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe guer. 
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BAYINDIRLIK - İMAR - ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

"Madde 8. — Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen 
esaslara uyulur. 

a) Bölge Planları: Bölge planlarını, Devlet Planlama Teşkilatı yapar ve yaptırır ve Ba
kanlığa gönderir. 

b) Çevre Düzeni Planları: Çevre düzeni planlarını, Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. 
Gerektiğinde ilgili idarelerle işbirliği yapar. Çevre düzeni planları, varsa bölge planlanna uy
gun olarak yapılır. 

(a) ve (b) bendlerinde yer alan planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Çev
re düzeni planı ilke ve kararlarına aykırı olarak nazım imar planı yapılamaz. 

c) Nazım İmar Planları: Varsa bölge ve çevre düzeni planı ilke ve kararlarına uygunlu
ğu sağlanarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar dışında vali
liklerce yapılır veya yaptırılır, Bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra 
belediye meclisince veya il idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 421) 



— 14 — 

(tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının Teklifi) 

d) Uygulama tmar Planları: Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırlan içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Planlar oturuma katılan meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren 
on gün içinde belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. 
Otuz günlük ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan 
süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi 
itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde toplanarak inceler ve kesin karara bağ
lar. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı, valilikçe yapılır veya yaptırılır. Ancak valiliğin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir, ti 
idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar, onay tarihinden itibaren on gün için
de, valilikçe tesbit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilân süresi 
içinde, valilik kanalı ile planlara itiraz edilebilir. 

İtirazlar valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde il idare kuruluna gön
derilir. ti idare kurulu itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde inceleyerek kesin 
karara bağlar. 

Nazım imar planlarına aykırı uygulama imar planı yapılamaz. 
İlgili idarelere verilen imar planı teklifleri engeç dört ay içinde sonuçlandırılır. 
Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, onbeş gün içinde müellif sicilleriyle birlikte Ba

kanlığa ve tiler Bankasına gönderilir. 
tmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlı

ğı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar ha
linde çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir." 

MADDE S. — 3194 sayılı tmar Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası iptal edilmiştir. 

"Bakanlık, gerekli görülen hallerde; 7269/1051 sayılı Afetler Kanunu, 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu, 3030 sayılı Büyükşe-
hir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun uygulandığı alanlarda, organize ve küçük 
sanayi bölgelerinde, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve bağlantıları açısından önem 
taşıyan yerlerde, bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla yapılacak kamu yapı veya tesisleri 
ile ilgili imar planında yer ayrılması veya değişiklik yapılması gerektiği takdirde her ölçekteki 
imar planlarını, revizyonlarını, ilavelerini, değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya ve re'sen onay
lamaya yetkilidir." 

MADDE 6. — 3194 sayılı tmar Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhit veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak 
hakkı tesisi veya bu hakların terkini, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encüme
ni, bu sınırlar dışında il idare kurulunca onaylanmak suretiyle yapılır." 

MADDE 7. — 3194 sayılı tmar Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümle
sinde yer alan "yüzdeotuzbeşini" ifadesi "yüzdekırkını" olarak, üçüncü ve son fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 421) 



— 15 — 

(Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Uygulama tmar Planları: Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Planlar oturuma katılan meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren 
on gün içinde belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. 
Otuz günlük ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan 
süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi 
itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde toplanarak inceler ve kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı, valilikçe yapılır veya yaptırılır. Ancak valiliğin müsaadesi ile ilgisince de yaptırılabilir, ti idare 
kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar, onay tarihinden itibaren on gün içinde, 
valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi için
de, valilik kanalı ile planlara itiraz edilebilir. 

itirazlar valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden onbeş gün içinde il idare kuruluna gön
derilir. ti idare kurulu itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde inceleyerek kesin 
karara bağlar. 

Nazım imar planlarına aykırı uygulama imar planı ve tadilatı yapılamaz. 
ilgili idarelere verilen imar planı teklifleri en geç dört ay içinde sonuçlandırılır. 
Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, onbeş gün içinde müellif sicilleriyle birlikte Ba

kanlığa ve tiler Bankası'na gönderilir. 

tmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlı
ğı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar ha
linde çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

MADDE 5. — 3194 sayılı tmar Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası iptal edilmiştir. 

"Bakanlık, gerekli görülen hallerde; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayı
sıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Bele
diyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun uygulandığı alanlarda, organize ve küçük sanayi 
bölgeleri ve ticaret merkezlerinde karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve bağlantıları açı
sından önem taşıyan yerlerde, bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla yapılacak kamu yapı 
veya tesisleri ile ilgili imar planında yer ayrılması veya değişiklik yapılması gerektiği takdirde 
her ölçekteki imar planlarını, revizyonlarını, ilavelerini, değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya 
ve re'sen onaylamaya yetkilidir." 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 3194 sayılı tmar Kanunu'nun 18 inci maddesine birinci fıkradan sonra gel
mek üzere iki fıkra eklenmiş, maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan 
"yüzdeotuzbeşini" ifadesi "yüzdekırkını" olarak, üçüncü ve son fıkraları aşağıdaki şekilde 
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"Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, mey
dan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ilk ve ortaöğretim, cami, karakol ve sağlık oca
ğı gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanıla
maz. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şuyulandırılan, Kat Mülkiyeti 
Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı ile yapılanlar 
ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç, her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere 
ayıracak özel parselasyon planları ve/veya satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. 

Mahkemelerce, yukarıdaki fıkrada sayılan istisnalar dışında hisse devir ve temlikini ge
rektiren kararlar alınamaz." 

MADDE 8. — 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde, üçüncü fıkrasının üçüncü satırındaki "belediyelerce" kelimesi "Bakanlıkça" olarak 
değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılar için 27 nci maddede belirtilen istisna dışında, 
yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Yapı ruhsatiyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
belediyelerce, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda ve 9 uncu maddeye göre 
planları Bakanlıkça onaylanan alanlarda yasal süresi içinde belediyesince verilmemesi halinde 
valiliklerce verilir." 

MADDE 9. — 3194 sayılı tmar Kanununun 23 üncü maddesinin son fıkrasının son cüm
lesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu bağlantılar, ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek süre içinde mal sahibi tarafın
dan yaptırılmadığı takdirde ilgili idarece yaptırılır." 

MADDE 10. — 3194 sayılı tmar Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki plansız yerlerde tespit edilmiş köy yerleşik 
alanlarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak veya yaptırılacak ko
nut ve müştemilatı için yapı ruhsatı ve kullanma izni aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık 
kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir. Aksi halde, 42 nci maddenin 
ikinci fıkra hükmü uygulanır ve yapının mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi, muhtar
lıkça sağlanır. 

MADDE 11. — 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesine, 2 nci fıkradan sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Fenni mesuliyet, aynı anda en fazla 5 yapı ruhsatiyesi için üstlenilebilir." 
MADDE 12. — 3194 sayılı tmar Kanununun 30 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları 

değiştirilmiş, ikinci fıkradan sonra bir fıkra eklenmiştir. 

"Madde 30. — Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün 
olan kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için, ilgili belediye veya 
valilikten izin alınması mecburidir. İlgili idareye izin için yapılan müracaatların karşılanması, 
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değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir." 

"1/1 000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanmasından sonra 5 yıllık imar progra
mına alınarak, program dönemi içersinde arazi ve arsa düzenleme işlemleri ve imar parseli ola
rak tapuya tescil işlemleri belediye ve valiliklerce re'sen yapılmak zorundadır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmayan yerlerde daimi inşaat ruhsatı verilemez. 
Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, 

park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ilk ve orta öğretim cami, karakol ve sağlık ocağı gibi 
umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şuyulandırılan, Kat Mülkiyeti 
Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı ile yapılanlar 
ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç, her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere 
ayıracak özel parselasyon planları ve/veya satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. 

Mahkemelerce,, yukarıdaki fıkrada sayılan istisnalar dışında hisse devir ve temlikini ge
rektiren kararlar alınamaz." 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 3194 sayılı imar Kanunu'nun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Madde 27. — Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki plansız yerlerde tespit edilmiş 
köy yerleşik alanlarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak veya yap
tırılacak konut ve müştemilatı için yapı ruhsatı ve kullanma izni aranmaz. Ancak yapının fen 
ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir. Aksi halde, 42 nci 
maddenin ikinci fıkra hükmü uygulanır ve yapının mevzuat hükümlerine uygun hale getiril
mesi, muhtarlıkça sağlanır. 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 3194 sayılı imar Kanunu'nun 30 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları 
değiştirilmiş, ikinci fıkradan sonra bir fıkra eklenmiştir. 

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün olan kısımları 
tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için, ilgili belediye veya valilikten izin 
alınması mecburidir, ilgili idareye izin için yapılan müracaatların karşılanması, yapının ruhsat 
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yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahzur 
görülmediğinin tespiti halinde mümkündür. 

- Belediyeler ve valilikler, mal sahiplerinin kullanma izni ile ilgili müracaatlarını, engeç otuz 
gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda, yapının ta
mamının veya biten kısımlarının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. 

Birden fazla bağımsız bölümü bulunan yapılara kısmi yapı kullanma izni verilebilmesi için, 
yapının tesisat ve ortak kullanımına ayrılmış bölümlerinin, kullanıma hazır hale gelmiş olması 
şartı aranır." 

MADDE 13. — 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan veya Yapılmakta Olan Yapılar 

' 'Madde 32. — Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya yapılmakta 
olan yapıların o andaki durumu, ilgili idarelerce tespit edilir, yapı tatil zaptı düzenlenir ve in
şaat mühürlenmek suretiyle durdurulur. İlgililer hakkında da 42 nci madde hükmü uygulanır. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 
Yapı tatil zaptının bir nüshası da muhtara teslim edilir. 

Tebligat tarihinden sonra inşaata devam edilmesi halinde, bu kısımlar herhangi bir karar 
alınmasına gerek kalmaksızın, belediye veya valilikçe derhal yıktırılır. Yıkım masrafları mal 
sahibinden tahsil edilir. 

Tebligat tarihinden itibaren on gün içinde ilgili idarece yapının, Kanun, imar planı ve yö
netmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanıp bağlanamayacağı veya ıslah edilmek suretiyle ay
kırılığının giderilip giderilemeyeceği tespit edilir. 

İlgili idarece yapılan bu tespite göre: 
a) Yapı ruhsatsız ve Kanun, imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlana-

mayacak durumda ise; belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile, ilgilisinden yapısını 
on gün içmde yıktırması istenir. Bu süre içinde yapı, sahibi tarafından yıktırılmadığı takdirde, 
on gün içinde belediye veya valilikçe yıktırılır. Yıkım masrafları yapı sahibinden tahsil edilir. 

b) Yapı ruhsatsız, ancak, ıslah edilmek suretiyle Kanun, imar planı ve yönetmelik hüküm
lerine uygun hale getirilebilecek durumda ise; ilgilisinden, yapının on gün içinde Kanun, imar 
planı ve yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi istenir, tlgilisince, yapının Kanun, imar 
planı ve yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi halinde, otuz gün içinde gerekli belge
lerle birlikte başvuruda bulunulur. İlgili idarece engeç on gün içinde yapı ruhsatı verilmek su
retiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde, yapı belediye encümeni 
veya il idare kurulu kararı ile on gün içinde yıkılır. Masrafları mal sahibinden tahsil edilir. 

c) Yapı ruhsatsız, ancak, Kanun, imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağ
lanabilecek durumda ise; mal sahibinden, gerekli belgelerle birlikte, engeç otuz gün içinde ilgi
li belediye veya valiliğe başvuruda bulunması istenir. Bu süre içinde gerekli belgelerle birlikte 
başvuruda bulunulması halinde, ilgili idarece engeç on gün içinde yapı ruhsatı verilmek sure
tiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde, yapı belediye encümeni veya 
il idare kurulu kararı ile on gün içinde yıkılır. Masrafları mal sahibinden tahsil edilir. 
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ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahzur görülmediği
nin tespiti halinde mümkündür. 

Belediyeler ve valilikler, mal sahiplerinin kullanma izni ile ilgili müracaatlarını engeç otuz 
gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda, yapının ta
mamının veya biten kısımlarının kullanılmasına izin verilmiş sayılır, 

Birden fazla bağımsız bölümü bulunan yapılara kısmi yapı kullanma izni verilebilmesi için, 
yapının tesisat ve ortak kullanıma ayrılmış bölümlerinin, kullanıma hazır hale gelmiş olması 
şartı aranır. 

MADDE 13.— 3194 sayılı tmar Kanunu'nun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine aykırı olarak yapılan veya yapılmakla olan yapılar 
"Maddde 32. — Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya yapılmakta 

olan yapıların o andaki durumu, ilgili idarelerce tespit edilir, yapı tatil zaptı düzenlenir ve in
şaat mühürlenmek suretiyle durdurulur. İlgililer hakkında da 42 nci madde hükmü uygulanır. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 
Yapı tatil zaptının bir nüshası da muhtara teslim edilir. 

Tebligat tarihinden sonra inşaata devam edilmesi halinde, bu kısımlar herhangi bir karar 
alınmasına gerek kalmaksızın, belediye veya valilikçe derhal yıktırılır. Yıkım masrafları mal 
sahibinden tahsil edilir. 

Tebligat tarihinden itibaren on gün içinde ilgili idarece yapının, Kanun, imar planı ve yö
netmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanıp bağlanamayacağı veya ıslah edilmek suretiyle ay
kırılığının giderilip giderilemeyeceği tespit edilir. 

İlgili idarece yapılan bu tespite göre : 

a) Yapı ruhsatsız ve Kanun, imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağla-
namayacak durumda ise; belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile, ilgilisinden yapısını 
on gün içinde yıktırması istenir. Bu süre içinde yapı, sahibi tarafından yıktırılmadığı takdirde, 
on gün içinde belediye veya valilikçe yıktırılır. Yıkım masrafları yapı sahibinden tahsil edilir. 

b) Yapı ruhsatsız, ancak, ıslah edilmek suretiyle Kanun, imar planı ve yönetmelik hü
kümlerine uygun hale getirilebilecek durumda ise; ilgilisinden, yapının on gün içinde Kanun, 
imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi istenir, tlgilisince, yapının Kanun, 
imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi halinde, otuz gün içinde gerekli 
belgelerle birlikte başvuruda bulunulur. İlgili idarece engeç on gün içinde yapı ruhsatı veril
mek suretiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde, yapı belediye encü
meni veya il idare Kurulu kararı ile on gün içinde yıktırılır. Masrafları mal sahibinden tahsil edilir. 

c) "Vapı ruhsatsız, ancak, Kanun, imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağ
lanabilecek durumda ise; mal sahibinden, gerekli belgelerle birlikte, engeç otuz gün içinde ilgi
li belediye veya valiliğe başvuruda bulunması istenir. Bu süre içinde gerekli belgelerle birlikte 
başvuruda bulunulması halinde, ilgili idarece engeç on gün içinde yapı ruhsatı verilmek sure
tiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde, yapı belediye encümeni veya 
il idare kurulu kararı ile on gün içinde yıktırılır. Masrafları mal sahibinden tahsil edilir. 
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d) Yapı ruhsat ve eklerine aykırı ve aykırılıkların, Kanun, imar planı ve yönetmelik hü
kümlerine göre tadilat projesi yapılmak suretiyle korunması mümkün değil ise; ilgilisinden on 
gün içinde giderilmesi istenir. Aykırılıkların giderilmesi halinde, yapının ruhsat ve eklerine uy
gun olarak devamına izin verilir. Aksi halde yapı ruhsatiyesi iptal edilir ve yapı belediye encü
meni veya il idare kurulu kararı ile ilgili idarece on gün içinde yıktırılır. Masrafları ilgilisinden 
tahsil edilir. 

e) Yapı ruhsat ve eklerine aykırı, ancak, bu aykırılıkların Kanun, imar planı ve yönetme
lik hükümlerine göre, tadilat projesi yapılmak suretiyle korunması mümkün ise; ilgilisinden 
otuz gün içinde gerekli belgelerle birlikte belediye veya valiliğe başvurması istenir, tlgilisince 
bu süre içinde başvuruda bulunulması halinde, engeç on gün içinde tadilat ruhsatı verilmek 
suretiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde, yapı ruhsatiyesi iptal 
edilir ve yapı belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile ilgili idarece on gün içinde yıktı
rılır. Masrafları ilgilisinden tahsil edilir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olup da yıkım kararı alınmış, ancak, iskân edil
miş yapıların tahliye kararı, o yerin mülki idare amirince alınır. Karar onbeş gün içinde zabıta 
veya kolluk kuvvetlerince yerine getirilir. 

Başkasının arsa veya arazisi üzerinde yapılan veya yaptırılan yapılar ile, hisseli arsa veya 
araziler üzerinde tüm hissedarların muvafakati alınmaksızın yapılan veya yaptırılan yapılar, 
ilgili idarenin tespiti veya arsa veya arazi sahibinin veya hissedarlardan birinin başvurusu üze
rine başka hiçbir karar gerekmeksizin, ilgili idare tarafından üç gün içinde yıktırılır. Yıkım masrafı 
inşaat sahibinden tahsil edilir. 

İlgili Kanunlarına göre imarla ilgili harçlardan muaf olan ancak, bu madde hükümlerine 
göre ruhsata bağlanan yapılar için muafiyet hükümleri uygulanmaz ve ilgili şahıs veya idare
den harçların tamamı tahsil olunur. 

MADDE 14. — 3194 sayılı İmar Kanununun 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Plan uygulamasına geçildiğinde muvakkat inşaat veya tesisler yıktırılır. On yıl dolduk
tan sonra yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine bedel ödenmez. On yıl dolmadan yıktı
rılan veya kamulaştırılan muvakkat bina ve tesislerin on yılı doldurmak için kalan müddet de 
gözönüne alınmak suretiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre tespit edile
cek bedeli sahiplerine ödenir." 

MADDE 15. — 3194 sayılı tmar Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Madde 42. — 32 nci madde kapsamında işleme tabi tutulan yapılarda, yapı sahibi, fenni 
mesul ve yapının müteahhidinden herbirine; ayrı ayrı aykırı olarak yapılan kısımların inşaat 
maliyet bedeli kadar para cezası uygulanır. Ancak, 32 nci maddede öngörülen süreler içinde 
yapısını yıkan veya ıslah eden yapı sahibinden, tahakkuk ettirilen para cezası alınmaz, müte
ahhit ve fenni mesulden tahakkuk ettirilen para cezasının yarısı tahsil edilir. 

Birinci fıkrada belirtilenler dışında, bu Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasında göste
rilen istisnalar dışında, hisse karşılığı belirli bir yer satana ve alana, 27, 28, 30, 34, 36 ve 40 
inci maddeleri ile 29 ve 37 nci maddelerinin üçüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri ye
rine getirmeyen mal sahibi, fenni mesul ile müteahhidinden herbirine, beş milyon TL'den elli 
milyon TL'ye kadar para cezası uygulanır. 
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d) Yapı ruhsat ve eklerine aykırı ve aykırılıkların, Kanun, imar planı ve yönetmelik hü
kümlerine göre tadilat projesi yapılmak suretiyle korunması mümkün değil ise; ilgilisinden on 
gün içinde giderilmesi istenir. Aykırılıkların giderilmesi halinde, yapının ruhsat ve eklerine uy
gun olarak devamına izin verilir. Aksi halde yapı ruhsatiyesi iptal edilir ve yapı belediye encü
meni veya il idare kurulu kararı ile ilgili idarece on gün içinde yıktırılır. Masrafları ilgilisinden 
tahsil edilir. 

e> Yapı ruhsat ve eklerine aykırı, ancak, bu aykırılıkların Kanun, imar planı ve yönet
melik hükümlerine göre, tadilat projesi yapılmak suretiyle korunması mümkün ise; ilgilisin
den otuz gün içinde gerekli belgelerle birlikte belediye veya valiliğe başvurması istenir, tlgili-
since bu süre içinde başvuruda bulunulması halinde, engeç on gün içinde tadilat ruhsatı veril
mek suretiyle mühür kaldırılır ve yapının devamına izin verilir. Aksi halde, yapı ruhsatiyesi 
iptal edilir ve yapı belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile ilgili idarece on gün içinde 
yıktırılır. Masrafları ilgilisinden tahsil edilir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olup da yıkım kararı alınmış, ancak, iskân edil
miş yapıların tahliye kararı, o yerin mülkî idare amirince alınır. Karar onbeş gün içinde zabıta 
veya kolluk kuvvetlerince yerine getirilir. 

Başkasının arsa veya arazisi üzerinde yapılan veya yaptırılan yapılar ile, hisseli arsa veya 
araziler üzerinde tüm hissedarların muvafakati alınmaksızın yapılan veya yaptırılan yapılar, 
ilgili idarenin tespiti veya arsa veya arazi sahibinin veya hissedarlardan birinin başvurusu üze
rine başka hiçbir karar gerekmeksizin, ilgili idare tarafından üç gün içinde yıktırılır. Yıkım masrafı 
inşaat sahibinden tahsil edilir. 

tlgili Kanunlarına göre imarla ilgili harçlardan muaf olan ancak, bu madde hükümlerine 
göre ruhsata bağlanan yapılar için muafiyet hükümleri uygulanmaz ve ilgili şahıs veya idare
den harçların tamamı tahsil olunur. 

MADDE 14. — Teklifin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde, para cezaları iki kat arttırılır. 
Para cezaları, yetki alanlarına göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile veri

lir. Tahsil olunan cezalar, belediye veya özel idare bütçesine, imar uygulamalarında kullanıl
mak üzere gelir kaydedilir. 

Bu cezalara karşı, cezanın tabliğinden itibaren engeç yedi gün içinde idare mahkemesine 
itiraz edilebilir. 

itiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
Para cezalarının ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak

kında Kanun hükümleri uygulanır. 
Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden ve yanlış tatbikine sebebiyet verecek şekilde 

plan veya plan değişikliklerini hazırlayan plan müelliflerinin fiilleri başka bir suçu oluştursa 
dahi, ayrıca, yeterlilik belgeleri Bakanlık tarafından bir ila üç yıl arasında iptal edilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden, yanlış tatbikine neden olan; Kanunda öngö
rülen iş ve işlemleri süresinde yapmayan veya geciktiren mahalli yöneticiler, belediye meclis üyeleri 
ve diğer mahalli görevliler hakkında fiilleri başka bir suçu oluştursa dahi, ayrıca, beş milyon 
TL'den elli milyon TL'ye kadar para cezası uygulanır. 

ilgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla, Sulh Ceza Mahkemesine başvurması üze
rine, birinci fıkraya göre para cezası uygulanan fenni mesuller ve müteahhitler hakkında, bir 
yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına hükmolunur. 

Bu husustaki mahkeme kararı, ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı ol
duğu meslek teşekkülüne bildirilir. 

MADDE 16. — 3194 sayılı imar Kanununa aşağıdaki iki ek madde ilave edilmiştir. 
"Ek Madde 1. — Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda; bu Kanun 

ile belediye meclisi ve belediye encümenine verilen yetkiler, il idare kurulunca kullanılır. Vali, 
bu Kanunun uygulamasını bayındırlık ve iskan müdürlükleri kanalı ile yürütür. 

"Ek Madde 2. — Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, belediyelerin fen ve imar konusuna gi
ren her türlü iş ve işlemlerini tetkik, teftiş, tahkik ve denetime yetkilidir." 

Yönetmelik 

MADDE 17. — 3194 sayılı imar Kanununa istinaden çıkarılan yönetmelikler bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç Uç ay içinde bu Kanunla getirilen değişikliklere 
göre Bakanlıkça yeniden düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 16. — 3194 sayılı tmar Kanunu'nun geçici 7 nci madde 2 fıkrasına aşağıdaki 
hükümler eklenmiştir. 

"Bu işlemler yeterli olup 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 44 üncü maddesinin a ve b bent
lerinde yazılı Kat Malikleri Kurulunun kararı gerekmez ve 634 sayılı Kanunun 44 üncü madde
sinin a - b fıkrasındaki izne ilişkin hükümler geçersiz sayılır." 

MADDE 17. — Teklifin 16 nci maddesi Komisyonumuzca 17 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 17 nci maddesi Komisyonumuzca 18 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Teklifin 18 inci maddesi Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Teklifin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca 20 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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