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6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Kanun
(Resmî
No.
1605

Gazete ile yayımı

: 20 . 7 . 1972 - Sayı : 14251)
Kaibul tarihi
11 . 7 . 1972

MADDE 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,
41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapunun
ve varsa çapın gösıter'ihnesi ve dilekçeye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mimarî, statik ve te
sisat plân, proje, resim ve hesaplarından gerekli olanlarının eklenmesi ? asımdır.
îstisna eıarak, nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yemine ne gibi vesikaların ibraz edilme
si gerektiği nizamnamede belirtilir.
'Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler ünişaatla ilgili dosyalarım, kadastro ada ve parsel nu
maralarına göre tutmakla mükelleftirler.
Rufhsatıijye alınmış yapıklarda herhangi bir değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden izin
alınmasına bağlıdır.
(iBu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tabirinden, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve ruhsa
tiye ile birlikte tasdik edilen mimarî, statik ve tesisat plân, proje, resim ve hesapları anlaşılır).
Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanan yapsilar belediyelerce derhal durdurulur.
A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar ve istikâmet plânlarına uygun ilse, yetkili bir fen
adamının fennî mesuliyetini derühde etmesi ve 4 nc!ü madde hükümleri yerine getirilmesi saatiy
le, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi verilir.
Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye encümenlerince 5 000 liraya kadar para cezası tak
dir olunur.
Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu kanun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde muafi
yet hükümleri tatbik edilmez ve ilgili şahıs veya idareden yukardaki harç ve cezaların tamamı
tahsil olunur.
B) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar ve istikâmet plânlarına uygun değilse mümkünse
düzeltilmesi, bu mümkün almadığı takdirde yıktırılması, ilgiliye telbliğ solunur. Tebliğ gününden
itibaren mal sahibi yapısını düzeltime den veya yıktırmadan inşaata devam ederse, yapısının uygun
görülmeyen kısımları belediye encümeni kararıyle 22 ve 23 ncü maddelere göre yıktırılır.
C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz suretiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adamların
ca hazırlanacak rapor üzerine derthal durdurulur.
Yapı, kanun ve talimatnamelerin diğer hükümlerine, imar ve istikâmet plânlarına uygun ise mal
sahibinin kanunen muteber mUvafakabi alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu resmî merci
tarafından tayin edilinceye kadar inşaatın devamına müsaade edilimez. Kanun, talimatname ve
imar plânı ile istikâmet plânlarına uygun değilse (bu maddenin (B) bendi hükümleri tatbik olu
nur.
Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine aykırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur.
Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edilerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşaata
devam ettirilmez,
A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar ve istikâmet plânlarına, ka
nun ve talimatnamelere uygun olduğu veya buna göre düzelilefoildiği takdirde;
Yapının iç hacim ebadında projesine aykırı bir tadilât yapıllmış ise taldillâta uğrayan katın
ruhsat harcının dörtte biri,
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Yapıda projesine aykırı alarak bir genişleme yapılmış ise genişleyen her kısım ruhsat harcı beş
misli alınır.
Aynıca, her iki halde de belediye encümeni tarafından 5 OOO liraya kadar para cezası takdir
olunur.
B) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilât imar ve istikâmet plânlarına, ka
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi mümkün değilse bu gilbji yerler hakkında 6 nci madde
nin (B) bendi ile 8 nci madde hükümleri tatbik olunur.
C) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiyle
yapıldığı takdirde 6 nci maddenin (C) bendi ile yukardaki fıkralar ve 8 nci madde hükümleri tat
bik olunur.
Madde 8. — Belediyelere karşı yapının fensıî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları ya
pıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya ve mal salhilbinin ruhsatiye ve ekleri hilâfına
yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı- ile belediyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdjirde bu ğiibi
meslek mensupları için belediye encümenleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezasına ve aynı
belediye hududu içinde bir aydan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve alacaklan fennî mesu
liyetleri kaibul etmemeye karar verirler.
Bu maddeye göre alınan kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahallî mah
kemeler nezdinde dava aşılarak itiraz olunaıbiilir.
Müddetinde itiraz olunmayan kararlar ka'fcîleşir.
Bu maddenin, tatbiki ile ilgili 'hususlar İmar ve takan Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kont
rol Talimatnamesinde belirtilir.
Madde 11. — îmar ve yol istikâmet plânlarında iskân hudütll'an içinde bulunup da, müracaat
gününde dört yıllık imar programına dâhil olmayan yerlerden:
Plâna göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sakak üzerimde bulunan veya 42 nci madde hü
kümleri tatlbik olunmadan normal şartlarla y a p . izni verilmeyen veya 33 ncü maddede belirtilen
hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün taitibiki istenen parsellerden üzerinde
talimatname esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olaıüaırın'dia saMplerİnin yazılı istekleri üze
rine belediye encümeni kararıyle imar plânı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata
müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.
Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl olması, yapı izni verilmezden önce, belediye encü
meni, kararının gün ve sayısının 10 yıllık müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğu
nun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkatlık müd
deti tapu kaydına işaret verildiği günden başlar.
Muvakkat yapıtların hangi yerlerde, hangi maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde yapıla
bileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı ve bu madden'in tatbiki ile ilgili diğer hususlar tali
matnamede belirtilir.
Bu maddenin birinci fıkrasında sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa
bu parsele yeniden inşaat ve ilâveler yapılımasına izm verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat
yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yukardaki fıkrada gösterilen mik
tarları geçelmıez. Bu maddenin tatbikinde kadaslt rai parseller de bir parsel itibar olunur.
Plân tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler, 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 10
yıllık muvak&alüık müddeti dolduktan sonra yrktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine her
hangi bir bedel ödenmez. 10 yıl dolmadan yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat bina ve
tesislerin 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 10 yıh doldurmak için kalan müddet de gözönüne
alınmak suretiyle takdir olunacak bedeli sahibine ödenir.
10 yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı talibi kine gegilmeyecekse belediye encümeni kararıyle
tatbikata kadaır müddet uzatılabilir. Ancak uzatılan .bu müddet imar plânı tatbikatına geçilme
sini durduramayacağı gibi, mal sâhüb'ine de her hangi bir hak kazandırmaz.
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Bu macMe gereğince muvakkat bir müddet için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân
değişiklikleri veya muvakkatlik şaftımın kaldı rılmasını gerektiren diğer kanunî sebeplerle, de
vamdı olarak kalmasında mahzur görülmeyen yapıların muvakkatlik kaydı, belediye encümeni
karariyle kaMlrılahil'ir.
Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir zaman için yapılıp yıkılması bahis konusu olan yapı
lar bu madde hükümlerine bağlı değildir.
Madde 16. — Yapı tamamen bittiği takdirde 'tamamının, küsmen kullanılması mümkün kısım
ları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının kul lanılalbilmesi için belediyeden izin alınması mec
buridir. Yapı, mal sahibinin yazılı isteği üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilerek,
ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılma sm!da fen ve sağlık bakımlarından mahzur görül
mediği takdirde, kullanma izni verilir.
Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 30 gün İçinde neticelendirmek mecburi
yetindedirler. Alkn halde bu müddetin. sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kulla
nılmasına izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki, bu salâlhijyet mal sahibini kanuna,, ruhsatiye ve ek
lerine riayetsiz hareketinden doğacak mesuliyett'sn kurtaramaz.
Yapı tamamen veya kısmen ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine aykın olarak bitkülmişse, 6
ve 7 nci maddelerdeki hükümler yerine get'lril medilkçe, kullanılmasına izin verilmez. Ancak, ruh
sat ve eklerine aykırı cılarak yapılan binalarda, aykırılığın gerek bıı durumu ile, gerekse gide
rilmesi sırasında 'diğer kısımlara zarar vermeye ceği vs kullanılmasına da mâni teşkil etmeyeceği
tespit olunursa, bu binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve müstakil daire ve
ya işyeri halimde kullanılması mümkün olan kısımlarına, belediye encümeni karariyle kullanma
izni verilefeilîr.
Madde 18. — İnşaatın bitme günü, kullanıma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni veril
meyen veya alınmayan yapılar, izm alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden
faydalanamazlar. Bu hizmetlerin yapılmaması mal sahiplerini kanunî mükellefiyetlerinden kurta
ramaz.
16 nci madde gereğince kullanma izni alın madan kulılanılan veya kullanılmak üzere kiraya
verilen yapıların sahiplerinden, müstakil her daire veya işyeri için, belediye encümeni karan
ile 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası alınır.
Ayrıca, yeniden verilen müddet içinde kullanma izni alınmadan kullanılmaya devam okunduk
ça bu ce&a tekrarlanabilir.
Maidıde 25. — Yapılacak bina, tesis ve bunlara ait müştemilâtın:
a) Fen, sağlık, içtimaî emniyet, mahallî hususiyet ve kullanılacak malzeme bakımından ne
gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıfları haiz bulunacağı,
b) Kat aliedli, yüksekliği, derinliği, baihçe iç inde veya dışmıdaiki çıkma ve çılkınJtılliarı,
c) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarların a, karayolu ve demiryolu mihverlerine, tarihî ve
bediî kıymeti 'bulunan eski eserlere ve arkeolu fiik sahalara olan mesafeleri,
d) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu parsel 1er iiçerisindle yapılacak binalara verilecek azamî
inşaat sahası,
e) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, bahçe duvarlarının şekli ve ebadı,
f) Kanalizasyon tesisleri, yapıların bu tesis lerden hangi şekil ve şartlarla fay dallanacakları,
g) Bina ve teslislere alt diğer hususat,
h) Kooperatiflerce yaptırılan, kat karşılığı ve sair şekillerde müteahhit eliyle yapılan veya
yapitırılan veya 2 . 7 . 1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre inşa edi
len yapılarda belediye, mal sahipleri, fennî mesul, müteahhit ve her ne suretle olursa olsun yapının
'bâzı kısımlarını veya bir miktar hissesini alan di ğer ilgililer arasında gerek 6785 sayılı Kanun, ge
rekse diğer kanunların icabı olarak bulunması gereken belli başlı münasebetler,
Hazırlanacak nizamname ve talimatnamelerde belirtilir.
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Yukardaki a, b, c, d, e, f ve g bentlerinde be lirtilen hususlarda, üouur plânlarımda 'aksine
açıklatma bulunduğu t&kdfcıde plândaki esaslara uyulur.

bir

Madde 26. — a) Tasdikli halihazır haritası (bulunmayan belediyelerin halihazır haritalarını
veya İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen hallerde, Ibu Bakanlığın tayin ve tespit edeceği
vasıflara uygun olmak şar tiyle hava fotoğrafları ıı,
Nüfusu 5 000U aşan veya nüfusu ne olursa olsun üçe merkezi olan belediyelerden imar plânı
bulunmayanlarınım, belediye mecliislerimce tespit edilecek belirli yolların yol istikamet plânlarını,
Nüfusu 10 OOO'i aşan belediyeler ile nüfusu bu miktardan az olduğu halde il merkezi olan ve
ya müstakbel imar faaliyetleri bakımımdan 'plâna ihtiyacı bulunduğu İmar ve İskân Bakanlığınca
tespilt edilen belediyelerin imar plânlarını ve kanalizasyon projelerini yaptırtmaları mecburidir.
b) İmar ve İskân Bakanlığı lüzumlu gör düğü hallerde, umumî hayata müessir âfetler dölalsîiyle veya gecekondu Kanununun tatîibiiki maksadıyle yapılması gereken plânların ve plân
değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar plânlarının veya içeri
sinden veya civarındam demiryolu veya karayolu geçen veya hava yolu veya denizyolu bağlan
tısı bulunan belediye veya köy hudutları içindeki veya dışındaki veya sair yerlerdeki iskân üni
telerinin veya diğer sahaların imar ve yerleşme plânlarının tamamını veya bir kıslmmı, ilgili be
lediyelerin veya diğer idarelerin bu yolda kararlarına lüzum kalmaksızın yapmaya veya yaptır
maya selâhiyetlidir.
e) Bina ve haritalara ait nirengi, poligon, niveîman ve sınır işaretlerine ait tesalsSiöerin çıkarıl
ması veya tahrübedilirnesi yasaktır. Bunlar çıkarıldığı, tahribediMiği veya yerleri değiştirildiği
takdirde, beledlijyeler bunları eski haline getirmekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve imar
plânlarınım tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanunun 7 nci
(maddesindeki salâhiyeti haizdirler.
Madde 27. — İmar ve yol istikamet plânları «Nâzım plân» ve «Tatbikat plânı» olmak üzere
iki nevidir :
a) Nâzım plânlar halihazır haritalar üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kullanılış şekille
rini ve başlıca bölge tiplerini gösteren plânlarıdır,
ıb) tafâbükalt plânları da hali hazır haritalar üzerinde çizilmekle beraber, bunlara mevcutsa
kadastro vaziyeti de işlenir. Bu plânlar tatbikat 'için lüzumlu bütün fennî husulsatı ihtiva eder.
Her iki nevi plânda bu kanunun bütün hükümleri taltibik olunur.
Madde 28. — Halihazır haritalarının, İmar ve istikamet plânlarının yaptırılması işleri; Arttır
ma, Eksiltme ve İhale Kanununa taibi değildir. .Bunların tamızliim tarzları ve teknik şartları ve bu
işleri yapacak mütehassıslarda aranacak ehliyet İmar ve İskân Bakanlığınca tespit olunur.
İmar ve İskân Bakanhğı, gerekirse şehirleri gruplara ayırtmağa, bunlara göre plânlama esas
larını tsslbilte, imar plânlarında yer verilecek çeşitli bölgelerin, utanımı hizmetlere ayrılan veya
âmme hizmet ve tesislerine ayrılması gereken yerlerin asgarî miktarlarım veya planlanan sahanın
yüzle musibetlerimi, yapılacak hertüirlü bina veya 'Besisin azamî yüksekliklerini, inşaat saha veya
hacimlerini ve yolların azamî meyillerini, imar plânlarının tanzimine dair esasları gösteren tali
matnamede ve bunlardan mahallî hususiyetlere göre farklı miktarlar tespiti icap eden hallerde
ise, lüzumlu gördüklerini rakam veya nispet olanak imar talimatnamelerinde göstîeınmeye sala
hiyetli ve iilgiiiler de bunlara uymaya meobımdıurlar. Şu kadarki bu tespitler sırasında, yeşil sahahaların tamamı plânlamaya esas alınan nüfus başına 7 metrekareden aşağı düşürülemez.
Madde 29. — İmar ve yol istikamet plânlan belediye meclisince kabul edildikten sonra İmar
ve laktan Bakanlığına göajderilir. Adı geçen bakanhk; bunları aynen vejya değiştirerek tasdik
etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye salâhiyet lidiir.
İmar ve İskân Bıakanlığınca yapılan veya yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilendiren
imar plânlannm hazırlanmasında ve kabulünde ayrıca belediye meclislerinden karar alınmasına
lüzum yoktur.
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İmar ve yol istikamet plânlan İmar ve İskân Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe
girer.
Tasdik edilmiş plânlar üzerinde yapılacak değişiklikler de yukardaki usullere tabidir. Ancak,
Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetmeye de salahiyetlidir.
Bir âmme hikmetinin görülmesi maksachyle resmî bina ve tesisler için imar plânlarında yer
ayrılması veya bu ımâksatla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, durum valilik kanalı ile ilgi
li belediyeye yazı ile bildirilir.
Belediye meclisinin bu tebligattan sonra yapacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en geç
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bıu müddet zarfında gereken karar alınmadığı takdirde, beledi
ye meclisi kararma lüzum kalmaksızın, İmar ve İs kân 'Bakanlığının uygun görüp tasdik ettiği plân
veya değişiklik teklifi kesinlefir.
İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilerek kesinleşen plânlar belediyeye Igeldiği günden
itibaren en geç 15 gün içinde belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yere bir ay müddetle
asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur.
İmar ve yol istikamet plânlarının ve bunlar üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde
hazırlanacağı, plânların aleniyetini temin etmek ve her ne sebeple olursa olsun hatalı karar alın
masını önlemek maksadıyle, gerekli kararlar alınmazdan önce ve allandıktan sonra belediyesince
yerine getirilmesi lüzumlu diğer hususların neler olacağı ve bakanlıkça yapulaoak tetkik ve tas
diklerin esasları talimatnamede belirtilir.
24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara İmar İdare Heyetince alına
cak imar plânlarıyle ilgili kararlar da bu madde hükümlerine 'tabidir.
Madde 30. — Belediyeler imar plânının tasdikinden sonra, bu plânı tatbik etmek üzere, kendi
malî imkânlarına göre, dörder yıllık imar programları hasırlarlar. Bu programlar, belediye mec
lislerince kalbul edildikten sonra İmar ve J&kân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir. Beledi
yeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına uygun olarak, imar programının tatbiki için lüzumlu
tahsisatı, programı tatbik edecek ve beldenin imar faaliyetine göre hâsıl, olacak ihtiyacı karşılaya
cak fen adaimı veya fen heyeti kadrosunu her yılbütçelerine koymakla mükelleftirler.
Madde 32. — îmar ve yol istikâmet plânlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz. Herhangi bir arsanın, cephe hattının gerilisinde kalan kısmı, plâna ve talimatname esaslanna uygun bina inşaaltına yetmiyorsa, dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup olmadığına
göre, 33 ncü maddenin ikindi fıkrasında belirti len nîüdıdeföler içerisinde, 41 nci maddenin ikinci
fıkrası ve 42 nci madde hükümleri tatbik edilmediği veya başlka bir şekilde halli imkânı bulunma
dığı takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı belediyelerce istimlâk
olunur.
Genel olarak herhangi bir saha, imar ve yoıl istikâmet plânı esaslaıına, bulunduğu bölgenin
şartlarına ve talimatname hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu maksatlara
aykın yapı yapıiajmaz.
Madide 33. — İmar ve yol istikâmet plânların da yol, meydan, otopark, yeşil saha, park, çocuk
bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha, elektrik santralı, trafo ve itfaiye binası gibi âmme hizmet ve
tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata ve mevcut binalarda ise e&aJsh değişiklik ve ilâveler yapılma
sına izin verilmez.
Ancak, bu gibi yerlerin iskân hudutları içinde Ibutaantandian dört yılhk imar programına
dahil eidüimiş olan yerler müddeti içerisinde, dört yıllık programa dahil bulunmayan yerler ise sa
hiplerinin yazıh müracaat gününden itibaren 5 yıl içerisinde istimlâk edilmediği takdirde, tali
matname hükümlerine uygun inşaat yapılmasına izin verilir. Talimatname hükümlerine uygun
yapı yapılamayan yerlerde bu fıkra hükmü tatbik olunmaz.
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Banlardan dlcatt yıllık program dışımda bulunan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu madde
tatbik olumfmayıp, 5 yılhjk müddet beMemmıefksiz in, 11 nci madde hükümleri tatbik edilebilir.
İskân hujdutıları dapndaki yerlerde 49 ncu mıa'Me hükümleri tatbik olunur.
Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış elan s abalar ile okul, cami ve benzeri gibi hizmetlere
ayrılan sahalar da bu madde hükümlerine tabidir.
Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol istikâmet plânlarının tatbikatında bir gayrimenkulun
tamamını istimlak etmeksizin o yerin muayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerinde, âmirne men
faatine irtifak hakkı da tesis edebilirler.
Belediyeler mümkün olan yer ve hallerde mal sahi/tinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı
verme karşılığında bedelsiz irtifak hakkı tesisine de salahiyetlidirler.
Madde 35. — l i k a n hudutları içinde olup da, imâr plânında beldenin inkişafına ayrılmış bu
lunan sahalarda her ne sekilide olursa olsun, yapı izni verileibilmesiiçin:
a) Bu sahaların imar plânı esaslarına ve lialiimatmame hükümlerine uygun olarak parse
lasyon plânlarının belediye encümenince tasdik edilmiş bulunması,
b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartlarına igöre yolunun ve lâğımın yapılmış olması,
Sait'tir.
Ancak, bunlardan parselasyon plânlan tasdik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı he
nüz yaıpilmamiş olan yerlerde, belediyenin izni halinde ve belediyece hazırlanacak keşif ve plân
lamaya uygun olarak yoû ve lâğımı yaptıranlara veya parselleri hizasına rasltlıyan ve talimatna
mede belirtildiği şekilde hissesine düşen yol ve lâğım bedelini peşin olarak belediyelere veren
lere vejya bu bedel yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlere de yapı 'izni verilebilir. Kanali
zasyon tesisinin yapı bitirilip Inıliamlmaya başlanacağı tarihe kadar yapılamaması halinde, fos
septik veya benzeri geçici bir tesis yaptınlm ?m yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapı
ya kullanma izni verilemez. Amatesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını bu
tesise bağlatmaya mecburdurlar.
Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdir de, verilen paradan artarsa fazlan ilgiliye ödenir,
eksilirse tahsil olunur.
Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs veya (kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve
ikmal edilen yol ve llağaanın iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine
isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, kendi kirine yapı izni verilmez. Alınan bu paralar yol
ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı önceden belediyeye ödeyenlere aynen geri verilir.
Şu kaldar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini
ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğım
bedellerinin tamamını belediyelere vermedikçe belediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburi
yeti yoktur.
Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruretler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri yerine
getirirler, Teknik zaruretlerin takdiri İmar ve İskân Bakanlığıma aittir.
Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı ol
makla berajber, bunların tamirleri için yukardaki şartlar aranmaz.
Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hü
kümleri tatbik olunur. Taitibikatla ilgili diğer hususlar talimafSmamede beıliır'MHr.
Madde 37. — İmar ve yol istikâmet plânlarım a göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark
gibi umumî hizmetlere ayrılan yerlere rasthyan g aıyrimenkullerin bu tasımlarımın ifrazına izin ve
rilmez.
îmar parselasyon plânı tamamlanmış pilan yerlerde yapılacak ifrazlann bu plânlara ulygun
olması şarttır.
.
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İmar plânlarında parsel cepheleri tâyin ©dilin eyen yerlerde yapılacak ifrazların, içerisinde inşa
edilecek binanın cephesinden dar olmamak üzere, asgarî cephe genişlikleri ve büyüklükleri talimat
namelerde tespit edilir.
İmar plânlarında iskân bölgesi dışında kalan kısımlarda nizamname ve tahmatnamelerde ta
yin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izlin verilmez.
Madde 41. — Belediyeler esasen belediye malı olan vöya imar ve yol istikamet plânlarının tat
biki dolayısiyle istimlâkten artan parçalarla isti kameti değiştirilen veya kapanan yol Ve meydan
larda hâsıl olan saikalardan müstakil inşaata elverişli oilmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya
bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dola
yı tahakkuk eden istihkakları ile ve bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul
sabübi takdir edilen bedelle saltınalimaktan imtina ederse, şüyulamdırıp sattırmak suretiyle imar
plânına uygunluğu temin ile vazifelidir.
Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, gayr*men'kullerinden umumî hizmet için, bele
diyece yeri alınan şahısların muvafakatleri halin de istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri
ve icabında teadül temini suretiyle değiştirmeye belediyeler salahiyetlidir.
Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 6830 sayılı İstim
lâk Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 42, — a) İmar hududu içindeki binalı ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mevzua
ta uygun şekilde inşaata veya tespit edilmiş olan diğer kullanma şekillerine elverişli duruma ge
tirilmesi maksadıyla düzenlenmesi için, bunları sahiplerimin muvafakati aranmaksızın, birbir
leriyle, yol fazlalariyle ve belediyeye, kamu tüzel kişilerine, kamu kurumlanma ait yerlerle bir
leştirerek, plân ve mevzuat icaplarına göre hisseli veya hissesiz olarak yeniden parsellere ayırmaya
ve bu parselleri ilgililere dağıtmaya belediyeler salahiyetlidir.
b) Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bunlann mesahalarından yeteri kadar saha, düzenleme dolayısiyle meydana gelen değer artışları
karşılığımda «Düzenleme ortaklık payı» olarak düşülebilir.
Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık paylan, düzenlemeye tabi tutulan ara
zi ve arsaların düzenlemeden lömıceki mesahalarının yüzde yirmibeışimi geçemez.
Düzenleme ortaklık paylarının sahaları mec muuma tekabül eden saha, düzenlemeye tabi tu
tulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umulmî
hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlara kullamlamaz.
Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarda sözü geçen umumî hizmetler İçim yeniden
ayrılması gereken yerlerin mesahalan toplamı nidan az olduğu takdirde, eksik kalan miktar be
lediyece istimlâk yolu ile tamamlanır. Herhangi bir parselden bir miktar sahamın istimlâki
nin gerekmesi halinde, düzenleme ortaklık, payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden ayrıiır.
Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parseMen bir defadan fazla düzenleme ortaklık pa
yı alınmaz.
Bu madde gereğince, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaiîann düzenleme ortaklık payı alınanlanndan, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değer leııdirme resmi alınmaz.
e) üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulamma sadece zemine aidolup, şüyuun gi
derilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.
Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı,
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tama minim veya bir kısmının plân ve mevzuat icaplanna göre muhafazası mümkün görülmeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir.
Hisseli bir veya birkaç parsel üzerimde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı
sahibine ödenmedikçe veya aralarımda başka bir bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyu gideril
medikçe, bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.
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Bu maddenin (ıb) bendinde bahsi geçen umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan yapıla;?, bele
diyece istimlâk edilmedikçe yıktırılâmaz.
Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapıtlara, ilgili parsel sahiplerinin kanunen muteber muvafa
katleri olmadığı veya plân ve mevzuat icaplarına göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki
zaruri tamirler dışında ilâve, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez.
d) Bu maddenin tatbikinde belediyeler, öıd eyecekleri istimlâk bedeli yerine ilgililerin muva
fakati hallinde istimlâki gereken yerlerine karşılık, plân ve mevzuat icaplarına göre yapı yapıl
ması mürnikün olan belediyeye ait sahalardan yer vermeye salahiyetlidirler.
e) Bu maddenin nerelerde ne şekilde tatbik olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar İmar ve
İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir.
Madde 45. — İmar ve yotl istikamet plânlarına göre hazırlanan parselasyon planlan yapı
lıp, belediye encümeninin (Ankara'da İmar İdare Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddetle
belediye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tashih edi
lecek plânlar da aynı hükme tabidir.
Bu plânlara askı müddetinin hitamından iti çaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti için
de yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encümenin (An
kara'da İmar İdare Heyetinin) tasdikine sunulur.
Katileşen parselasyon plânlan tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler
alâkalıların muvafakatini aramaksızın, sicillerini bu plânlara göre retsen tanzim ve tesis ederler.
Madde 47. — Belediye hudutlarına mücavir bulunan ve beldemin müstakbel inkişafı bakı
mından lüzumlu görülen ve belediyenin teklifi üzerine vilâyet idare heyetinim karan ve İmar
ve Iskam Bakanlığının tasdiki ile kabul edilen sahalarda da bu Kanun hükümleri tatbik olu
nur.
Mücavir sahalarım ilgili belediye hududuna bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu sahalar köy
leri de ihtiva edebilir.
Madde 48. — İskân hudutlan içinde, esasen kanalizasyonu mevcut olan veya fennî şekilde fos
septik yapılması mümkün, yol, su, elektrik gilbi belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmet
leri götürülmüş bulumam yerlerde; plân ve mevzuat icaplarına göre müst&killen yapı yapılması
mümkün olduğu halde, boş duran arazi ve arsalarla, içerisinde bir kısmı veya tamamı yanmış,
yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş bulunan yerlerden, belediye meclislerince tespit edi
lenlerin sahiplerine, bu yerlerde imar plânında ve talimatnamede belirtilmiş esaslara uygum in
şaat yapması tebliğ edilir ve durum siciline işlen mek üzere tapu dairesine bildirilir. Tebliğ tari
hinden itibaren beş yıl içimde plâna uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yerler belediyelerce is
timlâk edilebilir. Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şartları kaibul etmiş sayılır.
Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyelerce istimlâk edilmeyen yerlerde mal sahibince plân
ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı ortadan
kalkar. Yukardaki fıkra hükmüne göre istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihimden itibaren
em geç iki yıl içinde başlamak ve beş yıl içimde bitirmek şartı ile, belediyelerce, ya plâm ve mev
zuat icaplanna uygum bina inşa edilir veya bunlar aynı şartlar yerine getirilmek üzere satılabi
lir.
Belediyenin: veya belediyeden bu yerleri satmalanlann, bu şartlan yerine getirmemeleri ha
linde, esM mal sahibi veya mirasçısı kendisine öd enmiş alam, istimlâk bedelini ve yapılan diğer bü
tün masraflan ödeyerek gayrimenkulu geri ala'bilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde kul
lanılmayan geri alma hakkı düşer.
Madde 57. — İmar ve İskân.Bakanlığı bu kanunum tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve
beldelerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi hususları gözöuümde bulundurarak belediyelerin
imar talimatnamelerini hazırlamakla vazlif eli ve tatbikatta görülecek lüzum üzerine bunlarda de
ğişiklik yapmaya salahiyetlidir.
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Öslediyeler, kendi beldeleriyim ilgili taJimaitaa ime hükümlerinde değişiklik yapılmasını, gerek
çesiyle birlikte bildirmek suretiyle Bakanlıktan isteyebilirler.
imar ve İskân Bakanlığı bu talepleri olduğa gilbi veya değişitirerek kabule ve<ya redde sala
hiyetlidir.
Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden, imar plânına ve yapı ruhsatiyesi ile
eklerine riayet etmeyen ve bunların yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reisleri ile diğer
vazifeliler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrıca her hâdise için
'500 İkadan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmoiumır.
MADDE 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler aklenmiştir :
EK MADDE 1. — imar plânlarının tanziminde, .plânlanan beldenin ve bölgenin şartları ile
müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır.
Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar,
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderileceği ise imar talimatnamelerinde
behrıtilir.
İmar talimatnamelerinde buluniması gereken bu konu ile ilgili esaslar, İçişleri, Bayındırlık
ve Ulaştırma bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığımca tespit
olunur.
Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni,
Otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez.
Kullanıma izni alındıktan sonra otopark yeri, plâna ve talimatname hükümlerine aykın olarak
başka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykın hareket edildiği takdirde, belediye
lerce yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykınhik giderilir. Mal sahibi, tebli
gata rağmen müddeti içeriîsimde gerekli düzelt meyi yapmazsa, belediye encümeni karariyle bu
hizmet belediyece yapılır ve karşılığı 54 ncü mad deye göre tahsil olunur.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanma izni alınıp, ruhsatname ve eklerine ay
lan olarak başka maksatlara tahsis edilmiş bulunan otopark yerlerinden, bu maddede sözü ge
çen talimatnameye göre otoparka tahsisi gereke nleri hakkında da yukardaki fıkra hükümleri uy
gulanır.
EK MADDE 2. — Kapıcı dairesi ayrılması me cburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen ve sağ
lık şartlarına uygun olması, talimatnamede belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunması lâzımdır.
Kapıcı daireleri anahima içinde olabileceği g'ibi, nizamlara aykırı yapılmamak şartiyle bah
çenin herhangi bir yerinde veya müştemilât bin alan içerisinde de tertiplenebilir.
'Bekçi, bahç'iivan, kaloriferci gibi müstahdemin ikâmetine yer ayrılması halinde, bu yerlerde de
aynı şartlar aranır.
16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu mad dede siözü geçen daireler hakkında da tatbik olu
nur.
Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde gös
terilir.
EiK MADDE 3. — Binaların zemin seviyesi altoda kât kazanmak maksadıyle, bina cephe hat
tından yola kadar olan kısımda zeminin kazılara'k yaya kaldınmı seviyesinin altoma düşür ül mesine izin verilmez.
Her ne sebeple olursa olsun evvelce önbahçele ri yaya kaldırımı seviyesinden 0,50 metre dem da
ha aşağıda teşekkül etmiş bulunan binalarla bu gilbi arsaların sahipleri, gelip geçenlerin emni
yetini temin eitimek üzere, yol kenarına ^aUmaitn amade belirtilen veya civarın karakterine göre
belediyece tespit edilen şekilde bahçe duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken emniyet ted
birlerini almaya mecburdurlar.
)
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EK MADDE 4. — Yolu yapılmış ve bordürle ri döşenmiş bulunan meydan, cadde ve sokaklar
üzerindeki binalı ve binasız arsa sahipleri, kendi g-ayrimenkulleri önündeki yaya kaldırımını tes
pit olunan kota, bulunduğu şehir, böıllge, mahal ve yolun şartlarına uymuşa olarak belediyece tes
pit olunacak şekle ve malzeme cinsine göre yaptırmaya mecburdurlar. Trotuvar genişliği 3 met
reyi geçen yerlerde bu mecburiyet 3 metrelik şerit için taitlbik olunur.
Yulkardaki fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum görülen hallerde belediyelerce talimatnamede be
lirtilen şekil ve şartlar dahilinde yerine getirilmesine mâni teşkil etmez.
EK MADDE 5. — Yaya kaldırımların gere k bu kanımda, gerekse ilgili diğer kanunlarda yer
alan istisnalar dışında, işgaline izin verilmez. Yaya kaldırımları is'tisna hallerinde daM gereken
şartlar yerime getirilmedikçe ve belediyeden izin alınmadıkça işgal olunamaz.
İşyerleri ve benzerlerinde her ne sebeple olur sa olsun, belediyece tente yapılmasına izin verilen
yerlerde, bunların bordur hizasının dışına taşma ması ve en alçak kısmı ile yaya kaldırım üst sevi
yesi arasındaki mesafenin 2,25 metreden aşağı düşmemesi şarttır.
EK MADDE 6. — Tarihî veya mimarî değeri bulunan han, hamam, kervansaray, konak, yah,
ev, imarethane, ibadet yeri ve benzerleri gibi eski eser veya tarihî sanat yapılarının ve bunlarla
bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafazası gerekli çeşme, eski sokak ve meydancıkların muha
fazasına dair esaslar, Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası da alına
rak, Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma, İmar ve î s kân ve Maliye bakanlıklarıyle Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından müştereken tespit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük ve ilgili bakanlık
lar bu yerlerden lüzumlu görülenlerini istimlâke veya istimlâk etmeksizin bakım ve onarımını te
min etmek üzere sahiplerine veya diğer ilgililere gereken hallerde bedel ödemeye veya bu hizme
ti bizzat yapmaya salahiyetlidirler.
Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında imar plânında gösterilen veya plânı olmayan
yerlerde İmar Nizamnamesinde veya talimatnamede belirtilen veya Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anltlar Yüksek Kurulunca tespit edilen mesafe içimde bulunup da istimlâki gereken özel mül
kiyetteki binalı ve binasız arazi ve arsaların istimlâki, belediye hudutları içinde veya mücavir
sahalarda ise ilgili belediyelere, bu sahaların dış mda ise özel idarelere veya ilgili bakanlıklara ve
ya Vakıflar İdaresine, eski eserlerin altında, içinde veya bitişiğimde olup da, omlarım bakım ve
onarımı için alınması gereken veya eski eserle bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafazası istemen
gayrimenlkullerim istimlâki ise, bu eserlere balam akla vazifeli âmme müesseselerime aittir. Bu fıkra
şümulüne giren yerlerdeki âmme müesseselerine ait gaJyrimenkülîer veya bu müesseselerin idare
sinde bulunan yerler özel mülkiyete intikâl ettirilemez.
Herhangi bir belediyemin hududu veya mücavir sahası içinde kalan ve yukardaki fıkrada sö
zü geçen koruma mesafesine raisthjyan âmme ımües şoselerine ait arazi ve arsalar hakkında da 31 nci
madde hükümleri tatbik olunur.
EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenarla rımda 10 metreden az olmamak üzere İmar ve İs
kân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahilinde hususî şahıslarca umumun istifadesine ayrıl
mayan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâve yapılamaz.
Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin şartlarına ve mahallin özelliğine göre, îmar ve İs
kân Bakanlığınca teklif ve Balkanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilân olunan sahalara ait imar
plânları öncelikle hazırlanır.
Bu saha şeriti içerisinde kalan bilûmum arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, bun
lar üzerimde her türlü yapı yapılması, mevcutlarım genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu bina
ların kullanma şekillerine dair esaslar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede
belirtilir.
Bu şerit içerisinde kalam yerlerde, yukarda sözü geçen İmar plânı esaslarıma ve talimatname
hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz.
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Bu şerit içinıde bulunan âmnıeye ait binalı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete intikâl
ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde denizden doldurma ve baltaklık kurutma suretiyle özel mülki
yet adına arazi ve arsa da kazanılamaz.
EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mıüc avir sahalar dışında bulunup da bölge plânlama
sı veya sınaî veya turistik ehemmiyeti bakımın dan veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti veya
civarının yerleşme nizamı dolayusıyle İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
ran ile belli edilecek yerlerde, adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esaslan dairesinlde
aşağıdaki hükümler tatbik olunur.
a) Bu yerlerde talimatnamede belirtilen şartlara uymayan ifraz ve tevhit muameleleri yapıla
maz ve tapuya tescil edilemez.
b) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve yapılar, varsa plânda, yoksa talimatnamede belli edi
len maksatlar dışında kullanılamaz.
0) Bu yerlerde yapılacak yapıların, plânda veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şartlara
uyması mecburidir.
d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için ilgili valiliğe dilekçe ile müracaat edilmesi ve bu
dilekçeye talimatnamede belirtilen vasikalarm eklenmesi suretiyle izin alrnfması lâzımdır. Valiler
bu müracaatlan plân ve talimatname esaslarıma göre incelettirip, 30 gün içerisinde cevaplandı
rılmasını temin ederler.
Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen veya bu kanunun yürürlüğe girdiği gündem sonra
yapılıp da yukarda sözü geçen plân ve talimatname hükümlerine uymayan yapılar, valiliklerce ya
pılacak tebligat üzerine, sahipleri tarafından en geç bir ay içimde mümkünse düzeltilir, değilse
yıktırılır.
e) İkmal olunan yapıların kuUanılalbilmesi iç in, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve kul
lanıma izni alınması lâzımdır.
f) Valiler bu sahalar içinde talima'tname esa slanna uygunluğu temine, müddeti içerisinde sahipleriince düzeltilmeyen tatbikatı veya yıktmlm ayan yapılan, düzeltme veya yıkım gideri sonra
dan yüzde on f azlasıyle sahibinden alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya ve bu maksatla
yapılacak hareamalan özel idare bütçesinden karşılamaya salahiyetlidir.
g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun kendilerine vermiş ol
duğa salâhiyetlerden faydalanırlar.
h) Bu madde hükümlerine aykm hareket edenler hakkında 6785 sayılı İmar Kanununun il
gili ceza hükümleri uygulanır.
1) YükardalM bentlerde belirtilen hususlar; belediye huldütlan içerisinde yapılan tatbikat sı
rasında 6785 sayılı Kanunum ilgili hükümlerine göre belediye enoümemi karan alınmasını gerek
tiriyorsa, bu maddenin tatbik edildiği yerlerde b u karar; il idare kurullarınca ahmır.
j) Ek madde 7'de sözü geçen yerlerden belediye hududu ve mücavir sahalar 'dışımda bulunan
ları hakkımda da bu madde hükümleri uygulanır.
EK MADDE 9. — Belediye hudutları veya m ücavir sahalar içinde olup da, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar tamamen muntafî ve münhediim olarak varhkllannı kayfbetmemiş bulu
nan gedik ve zeminler; 11 Ocak 1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun hükümleri gereğince tasfiye olu
nurlar.
Şu kadar ki, bu maddeye göre yapılacak tasfiyelerde tayin edilecek zemin hakla bedeli; taal
lûk ettiği gayrimenkulun son umıulmî vergi taihri rimdeki kıymetinin yirlmi mislidir.
MADDE 3. — 28 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sa yıh Kanunum 9 mcu maddesinin Vakıflara ait ara
zi ve arsalarla ilgili hükmü ile 9 . 7 . 1956 tarihli ve 6785 sayuıi Kanunum 36, 38 ve 40 nci madde
leri Ve gerek bu, gerekse diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldınlmsıştır.

No. 1605

— 365 —

20 . 7 . 1972

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet MeclM
CiHt Birleşim Sayfa
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81
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731
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Cumhuriyet Senatosu
Cilt BMeşirn Sayfa
9
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688 :720

Millet Meclisi
Cilt BıMeşıim Sayfa
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I. - Gerekçeli 137, 137'ye 1 nci tek, 137'ye 2 nci ek ve 137'ye 3 ncü ek S. -Sayılı basmayazıiar
M 311 et Meclisimin 10, 84 ve 124 ncü Birleşimlerin e, 70 ve 70-1 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Se
natosunun 38 ve 39 ncu Birleşim 'tutanağına 'bağlıdır.
II. - Bu kamumu; Millet Mec/iisi İmar ve İska n, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan kurulan Ge
çici, Cuımhurfilyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş tırma. ve İmar - iskân, İçişleri ve Bütçe ve
Plân Komisyonlarından kurulan Geçici Komisyon l a n ile Karma Komisyon görüşmüştür.
III. - Esas No. 1/161, 16, 2/294

