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MİLLUT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 23 . (1 . 1966 tarih ve 71-118/3702 sayılı yazımız.
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Ku
rulunca 29 . 11 . 1969 tarihimde kararlaştırılan, «6785 sayılı İmar Kanununda bâzı -değişiklikler
yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle -birlikte ilişik alarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman D emir el
(Başbakan

GEREKÇE
İmar nıevzuatıımız, yakın bir geçmişte yeniden ele alınmış olmasına rağmen, itiraf etmek lâzım
dır ki, 'bugünkü ihtiyaçlara dahi, tamamen cevap verebilecek bir durumda değildir.
İmar Kanununda yer alan bâzı hükümlerin yeni Anayasalınız (muvacehesinde yenibaştan ince
lenmesi gerekım elet e, tatbikat sırasında imlana n aksaklıkların giderilmesini temin -gayesiyle, bâzı
maddelerde lüzumlu değişikliklerin yapılması ve mevzuatta 'hissedilen 'boşlukların doldurulması bir
zaruret halini 'almış bulunmaktadır.
Buna paralel olarak imar tüzük \Q yönetmeliklerinin de etraflıca gözden geçirilmesi ve ıslahı
yoluna gidilmesi lâziımgelmektedir.
Yukarda da kısaca temas edildiği veçhile, İmar Kanunu ve -eklerinin ıslahı zarureti daha çok
tatbikat güçlüklerinden! doğmaktadır.
Şu halde, tatbikat hata ve aksaklıklarını gideırnek, daha kabili tatbik hükümler ge t irim ek ancak
kanun ve eklerini bilfiil tatbik eden belediyelerin ve bekle sakinlerinin bu konuda karşılaştıkları
güçlükleri tesbit ve tahlil etmekle mümkündür.
Yürürlükte bulunanı 6785 sayılı İmar Kanunu, 9 yıllık bir tatbikat küresi geçinmiş ve yeteri ka
dar tecrübeye imkân vermiştir.
Bu devre zarfında, maalesef imar işlerini lâyıkı veçhile düzene sokabildiği iddia olunanmız. Ak
sine, bir kısım hükümlerin realitelerle bağdaşamarması, bâzı maddelerin yeni Anayasalınız muva
cehesinde yeniden .gözden geçirilmesi lüzumu ve çok defa tatbikat sırasında vazifelerin çeşitli
anlam ve yorumlarla vücuda getirdikleri farklı ımuaımeleler veya iş sahiplerinin mevzuatta yer
alan elâstiki hükümlerin daima kendi lehlerine tecellisini talebeden davranışları bu düzensizliğin
başlıca, âmilleri -olmuştur.

_ 2—
1957 yılından ıbu yana şerek belediyelerin, ge tik belde sakinlerinin ve gerekse diğer ilgili şa
hıs veya müesseselerin çeşitli ımüracaat ve şikâyetleri, Bakanlığımız elemanlarının devamlı ola
rak yaptıkları incelelmeler, iınıar (mevzuatımın yeniden ve topyekûm ele alınmıası zaruretini ortaya
koymuştur.
Gerçekten 'bugün inıar işleriyle ilgili hükümler; tatbikatçıların taikibedemiyeceği kadar dağı
nık ve çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere serpiştirilmiş 'bir durumdadır. 'Bunların 'birbirleriyle
irtibatını temin etmek, hangi hükmün uygulanacağımı teslbit eyleımelk ibaşlıibaşıma 'bir problemi hailini
almıştır.
Ketsin hükümlere ihtiyaç duyulanı yerlerde elâstiki ve taımamıen aksine, elastikiyet istiyen yer
lerde de kesin hükümlere je.v verilmek suretiyle 'bâzı 'zorluklar vücuda getirilmiştir.
Bu anada .mevzuatta yer alan (bâzı lüzumsuz hükümlerin yanısıra, ıbâzı hususlarda da 'boşluk
larla, karşılaşılmakta ve hu yüzden ne şekilde ha *eket edileceğini tâyin etmek dahi mümkün olamaımaktadır.
'Belediye teşkilâtı 'bulunan, 'buna ımu'kabil çeşitli imkânsızlıklarla 'kıvranan Iküçük kasama ve
köylerle, her türlü imkâna fsahip höyük şehirleri ııizddki imar işlerinin aynı hükümlerle düzenlen
miş olması da aksaklıkları ımeydana getiren sebep'er arasında 'sayılabilir.
Özel olarak yukarda açıklandığı veçhile bugünkü anevzuatım; bünyemize uymııyan, realitelerle
bağdaştırılması ımümkün olmıyan ve hattâ yeni Anayasamızda yer alan prensipler muvacehesinde
tekrar gözden (geçirilmesi zaruri hulunan tarafla ı vardır.
Bu hakikatler kaı*şısmda, imar ımevzuatmı bir küllolarak yeniden ele almaık, bunun içinde imar
islerine ve bilhassa tatbikata vâkıf elemanlarla, hakanlıklar, üniversiteler, ilgili ımeslek toşekkülleri ve bâzı belediyelerin Ibu konuda hilgi ve tecrübe sahibi temsilcilerinden teşkil edilecek yetkili
bir komisyonu, her türlü imkânla teçhiz ederek derhal faaliyete geçirmek lâzı/mgelmektedir. Hiç
şüphe yek ki, çalışma uzun «süreli bir çalışma olacak ve 'belki senelerce (sürebilecektir.
Son yıllarda 'medeni memleketlerden bâzıları, değişen ve gelişen şartlar ve ihtiyaçları da göz
önüne alarak çalışmalarını ıbu vadide tamamlamışlar, imar iş'lerini daha 'düzenli, daha rasyonel
biı- fjcklo, sokabilmişlerdir.
Memleketimizde de başlanılmasını ızaruri gördüğümüz hu esaslı çalışımalarm sona erimesine ka
dar*, bugünkü hükümlerin tamamımın aynen tatbikine imkân 'bulunmamakta ve bunlardan bir
kısmının Kalkınma Plânımız icabı olarak, kısa 'bir zamanda değiştirilmesi lüzumu açıkça belir
mektedir.
İşte bu kanun tasarısı hu (maksat ve ihtiyaca dayanılarak hazırlaıunuştır.
Maddeler :
Tasarımım 1 nei mıaddesi 6785 sayılı Kanunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi hususunu derpiş
etmektedir.
Son yıllardaki tatbikat, birçok belediyelerin imar plânına ve mevzuat icaplarına güre normal
olarak yapı ruhsatı verilmesi mümkün olan yerlerde, bâzı endişelerle muvakkat ruhsat verme
yoluna gittiklerini ve âdeta daimî ruhsat müessesesini ortadan kaldırdıklarını göstermektedir.
Bâzı belediyeler ise diğer kanun, tüzük ve yönetıneliklerdeki kesin hükümleri bir tarafa bı
rakarak ve hattâ İmar Kanunundaki diğer hükümleri göz önüne almıyarak, yapı yapılması imkân
sız olan sahalara da 11 nei maddeyi uygulamakta ve muvakkat ruhsat vermek suretiyle yanlış.
tatbikata girişmektediıie r.
Her ne kadar İmar Tüzüğünün 8 nei maddesi, kanunun l i nei maddesinin nerelerde ve ne
şekilde uygulanacağını ifadeye çalışmakta ise de, kanunda sarih olarak bir hükmün bulunmama
sı hukukî problemlerin doğmasına sebebolınaktadır. Bu bakımdan 11 nei maddenin hangi saha
larda ve ne gibi yerlere uygulanacağının açıkça belirtilmesi zarureti görülmüştür.
Muvakkatlik şartını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bu şartı karara bağlıyaıı
belediye encümeninin yeni bir kararı ile, durumun ıslahı yoluna gidilecektir.
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26 neı madde hükümleri, nüfusu 10 000 den yukarı belediyelerin imar plânlarını nüfusu
5 000 den yukarı belediyelerin de yol istikâmet plânlarını yaptırmalarınm mecburi olduğu şek
linde, belediyeler lehine değiştirilmiş, ayrıea getirilen hükümlerle, nüfusu 10 000 den az olmakla
beraber il merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri bakımından planlanmasına İmar ve İskân
'•Bakanlığınca lüzum görülen belediyelerin imar plânlarını ve nüfusu ne olursa olsun ilce merkezi
olup da imar plânı bulunmıyan veya imar plânını yaptıramıyan belediyelerin de yol istikamet
plânlarını yaptırmaları, bu suretle, malı güçleri esasen kifayetsiz olan küçük belediyelerin, yüzbinleree lira harcayarak plân tanzim ettirmeleri yerine, tatbikat imkânlarının artırılması yoluna
gidilmiştir.
32 nci madde düzeltilmiş ve maddeye eklenen bir fıkra ile de imar plânlarının maksada uygun
şekilde tatbiki mümkün kılınmıştır.
33 ucu maddeye vuzuh verilmiş, belediyelerle diğer kamu tüzel kişilerinin program dâhilinde
işbirliği sağlanmıştır.
34 neti maddede sözü gecen irtifak hakkının, ancak kamu yararına olabileceği belirtilerek,
yanlış tatbiklerin önlenmesi yoluna gidilmiştir.
35 nci madde, vatandaş hak ve hukuku da göz önüne alınarak daha kabili tatbik bir hale ge
tirilmiştir.
Bu sayede belediyeler aşırı zorlamalar karşısında bırakılmıyaeak, buna mukabil vatandaş,
ödeme gücünün çok üstünde, adalet ölçüleriyle bağdaştı rılamıyan mükellefiyetlerle karşı karşıya
getirilmiyec.ek ve dolayısiyle nizami yollardan uzaklaştı rılmıyacaktır.
37 nci maddenin (d) fıkrası ile 57 nci maddenin yeni şekli arasındaki bu çelişme, bu fıkrada
yapılan küçük bir değişiklikle giderilmiştir.
Gerek imar plânları ve gerekse imar işlerini düzenliyeıı, kanun, tüzük ve yönetmelikler, Ana
yasamızla teminat altına alınmış olan mülkiyet haklarını da dikkate alarak, şehir ve kasabaları
mızın kamu yararına uygun şekilde gelişmesini ve bu gelişmeye esas olacak unsurların aynı şekilde
düzenlenmesini sağlıyan belgelerdir.
Yürürlükte bulunan 0785 sayılı İmar Kanununun, imar tatbikatını mümkün kılabilecek mad
delerinin başında ise, hiç şüphe yok ki, şehir ve kasabalardaki arazi ve arsaların, plân ve mev
zuat icaplarına göre, kullanılmaya müsait hale getirilmesini sağiıyan 42 nci madde gelmektedir.
Bu maddedeki hükümler imar mevzuatına yeni girmiş değildir. Halen bütün medeni memle
ketlerde ve buna benzer hükümler tatbik edilmekte olduğu gibi, memleketimizde de mülga Ebniye
Kanunu ile 1663 ve 2290 sayılı kanunlarda bu husus derpiş edilmiş bulunmaktadır.
Hakikatte bu madde, belediyelere her hangi bir yetki değil, imar imkânsızlıkları içinde kıv
ranan vatandaşlara bu imkânı sağlıyacak tedbirleri almak üzere, vazife yüklemekte;»ir,
Belediyelerin imar tatbikatı dolayısiyle yüklendiği bu hizmet ve külfetler bir yana, tatbikat
tan meydana gelen değer artışlarının, değeri artan gayrimenkullere de intikal ettirilmesinden
tabiî bir şey olamaz.
Bu değer artışlarıum, değerlenmeye iştirak suretiyle karşılanması, yukarda da açıklandığı, gi
bi, bütün medeni âlemin tatbik ettiği en isabetli ve en pratik bir hal tardıdır.
Halen yürürlükte bulunan maddede, bu husus gerektiği şekilde formüle edilememiş olduğun
dan tatbikatta bâzı aksaklıkların zuhuruna meydan verebildiği anlaşılmaktadır.
Mükerrer iştiraklerle vatandaş hak ve hukukunun ziyama uğratılmaması, bilhassa binalı
gayrimenkullerdeki çeşitli hal suretlerinin bir düzene sokulması ile, plân ve mevzuat icaplarına
göre esasen muhafazası mümkün olan binaların parçalanmasının önlenmesi lüzumu maddenin
yeniden tedvinini zaruri kılmıştır.
Her ne şekilde tertibedilirse edilsin, ayrı bir yönetmelikle açıklanmadığı ve çeşitli özel hal
ler bu yönetmelikte belirtilmediği müddetçe, kanun maddesinin, yine de işler hale getirilmesinin
mümkün olamıyacağı göz önünde bulundurularak, bu boşluğun doldurulması yoluna da gidilmiş
tir.
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Maddenin değişik şekli ile, belediyelerin kamu yararının gerektirdiği plânlama ve uygulama
.hizmetlerini yapabilme imkânları sağlanmış ve fakat her halde, vatandaşın mülkiyet haklarının,
Anayasamızın emrettiği şekilde, muhafazası esas alınmıştır.
Şehir dahilindeki arsaların bilhassa spekülatif gayelerle uzun zaman boş bırakılmalarını, ansa
fiyatlarının yükselmesini ve şehirlerin birer mezberelik halinde bırakılmasını önlemek ve kamu
hizmetlerinin en verimli şekilde dağılışını temin etmek üzere, kanunda yer almış olan 48 nci mad
dede yapılan değişikliklerle, bir taraftan bu maksadın tahakkukuna çalışılmış, diğer taraftan da
maksat dışına çıkıldığı takdirde vatandaşa geri alma hakkı tanınmıştır.
Bu gibi arsaların, kalkınma plânımızın esaslarına uygun olarak ayrıca vergilendirilmeleri ko
nusuna bu maddede yer verilmemiş ve bu hususun Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta olan vergi
kanunlarında yer alması uygun mütalâa olunmuştur.
57 nci maddede yapılan değişiklikle, tatbikatta rastlanan pek çok aksaklıkların giderilmesi,
imar işlerinin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde sorumlu Bakanlığın inisiyatifinin, kontrol ve
müessiriyetinin sağlanması mümkün olacaktır.
6785 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu, halen tü
zük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin hemen hepsini kanun maddesi halinde ihtiva etmek
te ve bütün belediyelerde aynı hükümler uygulanmakta idi.
Halbuki mahallî şart ve hususiyetler, yerine göre farklı hükümlere ihtiyaç göstermektedir.
6785 sayılı Kanunun hazırlanması sırasında, bu husus göz önünde bulundurulduğundan, bir
kısım hükümler tüzük ve yönetmeliklere bırakılmış, böylece değişen ve gelişen şartlar muvacehe
sinde bir elastikiyet de temin olunmuştur.
Bununla beraber, yönetmeliklerin hazırlanması belediyelere bırakılmış olduğundan, bir kısım
mahzurlar yine de ortadan kaldırılamamıştır.
Her şeyden önce, belediyelerimizin büyük bir kısmı, kendilerine gönderilmiş tiplere göre yö
netmelik hazırlıyacak, mahalli şartları göz önünde bulundurarak hükümler tcsbit edecek durumda
değildir. Büyük belediyelerimiz ise, formaliteler arasında bocalamakta, yönetmelikleri herkesin
anlayıp itibar edeceği, hizmeti basitleştirecek birer belge haline getirme çabasına iştirak etme
mektedirler. Bu yolda İmar ve İskân Bakanlığının talep ve telkinlerini de bir tarafa bırakarak,
vatandaşların çeşitli güçlükler içerisinde kalmalarını ve haklı şikâyetlerini önliyememişlerdir.
Bu şartlar altında imar yönetmeliklerinin hazırlanması ve bunlar üzerinde gereken değişiklik
lerin yapılması, diğer pek çok yönetmeliklerde olduğu gibi İmar ve İskân Bakanlığının görevi
olmalıdır.
Esasen imar yönetmeliklerindeki hükümlerin büyük bir kısmı konutlarla ilgilidir. Konutlarla
ilgili hükümleri ihtiva eden ve tabiî âfetler, gecekondu ve konut kanunları uyarınca yapılan ve
ya yapılması lâzımgelen yönetmeliklerin hazırlanması görev ve yetkisi de bu kanunlarda adı geçen
Bakanlığa verilmiştir.
'
Bu itibarla,, formalitelerin kolaylaştırılması, realitelere uygun hükümler getirilip geliştirilme
si ve imar işlerinin vatandaşlarımızı nizamsız yollara sevk etmiyeeek bir karakter taşıması, diğer
tedbirler yanında, 57 nci maddenin tasarıda yer alan şekilde düzeltilmesine bağlıdır.
Tasarının ikinci maddesiyle 41 nci maddeye bir fıkra ilâvesi suretiyle tatbikatta raslanan bâ
zı mahzurlar ortadan kaldırılmıştır.
Tasarının üçüncü maddesiyle İmar Kanununa eklenen maddeyle, imar sınırları dışındaki yapı
ve arazi kullanışlarının düzenlenmesi, bununla ilyili ihtiyaçların karşılanması ve boşlukların dol
durulması sağlanmaktadır.
Ülkemizin son yıllarda beliren önemli gelişmelerinden biri de şehirleşme olayında görülmekte
dir.
15 yıldır şehir nüfusumuzun hızla artması, konutların, ticari veya sınai yapıların, özellikle bü
yük şehirlerde, şehir sınırları dışına da taşmasına yol açmıştır.
.
6785 sayılı İmar Kanununun her türlü denetimi dışında, ortaya çıkan bu yerleşmeler, çoğu za
man şehircilik, turizm, bölge plânlaması ve hattâ millî plân ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.
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Şehirlerimizin hemen bitişiğinde fen, sağlık, güvenlik, estetik şartla riyle ve şehir ve bölge
plancılığı ilkeleriyle ilgisi bulımmıyan yapı ve arazi kullanışlarına sık sık raslanmaktadır.
Bu sebeple, imar sınırları dışındaki yapı ve arazi kullanışlarının düzenlenmesi kaçınılmaz bir
zorunluluk halini (almıştır. Özellikle sanayi ve turizm bölgelerinin şehirler dışında toplanma eğili
mi gösterdiği son yıllarda, kontrolsüz yapı ve arazi kullanışlarının önceden belirtilen ölçülere göre
sınırlandırılması plân uygulamasının anaşartlarından biri olmuştur.
Millî plân bölge plânlarında öngörülen organize sanayi bölgelerinin gerçekleşmemiş olması se
bebiyle imar sınırları dışında, genellikle ulaşım ağı üzerinde gelişigüzel yerleşen sınai tesisler ve
bunlar etrafında kümeleşen düzensiz, sağlığa aykırı yapılar ulaşım güvenliğini bozduğu gibi, ge
lecek yıllardaki gelişmeyi de şimdiden engellemektedir. Bu yerlerin imar plânlarının yapılması
ve bunların uygulanabilmesi, bugünkü mevzuatımıza göre mümkün olamamaktadır.
Turistik bölgelerde bulunan ve ülkenin tabiî güzellikleriyle özelliklerini kapsıyan yöreler, ge
nellikle imar sınırları dışında bulunmaktadır.
fton yıllardaki turizm akınının plânsız ve konttrolsuz yerleşmelere yol açmış olması ileride çö
zümü güç problemler doğuracaktır. Turizm bölgelerinin belirtilmesi ve plânlamasının geçirdiği
şu günlerde, kanunlarımızda istenilen kontrol sağlıyacak her hangi bir hüküm bulunmaması, tu
rizm konusunda harcanacak emeklerin başarıya ulaşmasını büyük ölçüde engelliyecek nitelikte
görülmektedir.
Orta - Cağdan bu yana şehirleşmelerin yol kavşaklarında kümeleştiği ve bu eğilimin günümüz
de de devam ettiği göz önünde tutulacak olursa, bu yerlerde daha uygun kontrol müeyyideleri
nin belirtilmesi lüzumu açıkça görülmektedir.
Diğer taraftan kara ulaşımının hızla gelişmesi, hem karayollarının ve hem de etrafındaki yer
leşmelerin karşılıklı güven ihtiyacını sağlıyacak bir kontrol sistemini zorunlu kılmaktadır.
İmar sınırları ve mücavir alanlar dışındaki arazi kullanışlarının sadece bâzı geleneksel usulle
re dayanmakta olması ve bunların çok defa millî plân ve bölge plânlarında yer alan ülke kalkınma
sı ile ilgili ilkelere aykırı düşmesi, yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Köy Kanunundaki hükümlerle önle.nememektcdir.
Yukarda belirtilen esaslar göz önünde tutularak İmar Kanununa eklenen bu maddenin uygu
lanmasını kolaylaştırmak amacı ile, konuya ilişkin olarak, İmar ve İskân Bakanlığınca bir yönet
melik düzenlenmesi de öngörülmüştür.
Tasarının 4 neti maddesiyle, 6785 sayılı Kanunun (35 nci maddenin tadili sebebiyle mevcudi
yetine lüzum kalmıyan) 36 ncı maddesinin ve esasen kanunun özüne aykırı olan, dolayısiyle tat
bik imkânı da bulunmıyan 38 ve 40 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüş
tür.
Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır.
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Geçici Komisyon Raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No: 1/161
Karar No: 2

7 . u . 1,970

Yüksek Başkanlığa
Hükümetçe hazırlanıp incelenmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan ((5785 sayılı İmar
Kanunundu bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun) tasarısı; Komisyonumuzca, Ffükümet
temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelendi.
Kanun tasarısının gerekçesi; bir taraftan nizamlara uyarak yapı yapmak istiyenlere gerekçi.
kolaylıkların gösterilmesini ve buna karşılık nizamlara, aykırı
davranışların önlenmesini, diğer
taraftan da tatbikatta raslanan aksaklıkların giderilmesini öngörmektedir. Bu itibarla, tasarının
tümünün bu 'espriye uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Gerçekten İmar Kanununun, bugünkü durumu ile ihtiyaçları tamamen karşıladığı, tatbikattaki
güçlükleri ve aksaklıkları önlediği iddia olunamaz. Bu sebeple Kanunda yurt gerçeklerine uygun
bâzı düzeltmelerin yapılması gereklidir.
Komisyonumuzca, tasarı bu anlayışla ele alınmış, bir Alt Komisyon da teşkil edilerek daha de
taylı incelemelere de girişilmiştir. Ayrıca, geçen devrelerde Yüksek Meclise intikal ettirilmiş bu
lunan. ve yine özel bir komisyonda incelenmesine rağmen kanunlaşması mümkün olamıyan nynı konudaki kanun tasarı ve teklifleri üzerine yapılan çalışmalardan da. geniş ölçüde faydalanılmıştıı\
Çalışmalarımız, Anayasamızın çizdiği çerçeve dâhilinde kalınmak ve Kalkınma Plânının şehirleş
me' ile ilgili ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle tamamlanmıştır.
Kanun tasarısı, yürürlükte bulunan bir Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesini ve bu ka
nuna yeni 'bâzı maddeler eklenmesini derpiş ettiği cihetle, ifade değişikliklerinin tatbikatta sebebolabileceği yanlış anlamaları ve muhtemel aksaklıkları önlemek maksadiyle, tasarıda kullanılan
kelimelerin kanunda yer alan kelimelerden farklı olmasına, bir başka tabirle yürürlükteki kanu
nun diline uyulmasına gayret sarf edilmiştir.
Yukarda arz ve izah olunan hususlar muvacehesinde; yapılan çeşitli düzeltmelerin yanı sıra,
tasarının birinci maddesijde değiştirilmek istenen maddeler, Komisyonumuzca 0785 sayılı Kanunun
diğer bâzı maddeleri ile yakından ilgili görülmüş ve bunların bir bütünlük arz ettiği müşahede olu
narak, 4, G, 7, 8, .İG, 18, 27, 29, :J0 'M, -59 ve 58 nci maddelerde de gerekli düzeltmeler yapılması yo
luna gidilmiş, tasarının ikinci maddesiyle 41 nci maddeye 'bir fıkra eklenmesi hususu birinci mad
de içerisinde mütalâa olunmuş ve yine tasarının üçüncü maddesiyle İmar Kanununa eklenmesi ge
reken maddelerin sayısı da aynı gerekçe ile dokuza çıkarılmıştır.
Bu suretle de, tasarının ikinci maddesi kaldırılmış olduğundan, İmar Kanununun bâzı maddeterini yürürlükten kaldıran üçüncü madde, ikinci maddenin yerine ikame olunmuş, 4 nen ve 5 nci
maddeler de yürürlük maddeleri olarak değiştirilmiştir.
Tasarıda yer alan maddeler, her şeyden önce Anayasamıza uygunluk yönünden incelemeye tabi
tutulduğundan, 42 nci madde ile ilgili değişiklik üzerinde özellike bu bakımdan durulmuştur. Bu
ınurddeye yeni 'bir şek il veren metin, esasen bundan önceki devrelerde» Parlâmentoya intikal etmiş ve
hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun oybirliğiyle verdiği, 8 . 1 2 . 19(54 gün ve 2/70(5
esas sayılı 'kararla Anayasamıza uygun görülen metinden alınmıştır.
i ncü maddede yapılmak istenen değişiklik, bilinci fi'kradan sonra maddeye (İstisna olarak,
nerelerde ve hangi hallerde tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edilmesi gerektiği nizam
namede belirtilir.) fıkrasının eklenmesinden ibaretti]".
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Bilindiği gibi, Medeni Kanunun ilgili maddelerinde tapu senedi veya muvafakati gerekti
ren çeşitli haller mevcuttur. Halbuki 1 nci maddesiyle yapıyı tarif eden ve genelleştiren G785 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi ise bu konuda zaman zaman tatbikine imkân bulunanııyaıı katı bir hü
küm getirmiştir. Bu katı hükmün çok yerde tatbik edilememesi, hem tatbikatçıları diğer madde
lerde de tereddütlere sevk etmekte, hem de izinsiz yapıyı teşvik eden güçlükler meydana getir
mektedir. 773 sayılı Kanun tatbikatı ile bu maddenin tatbikinde de çelişmeler bulunmaktadır. Bü
tün bunları ortadan kaldırmak, istisna hallerinde ve nerelerde, ne gibi vesikalara itibar olunabile
ceğinin nizamnamede belirtilmesiyle mümkün görülmüştür.
Nizamnamelerin ilgili Bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca kabul olunduktan
sonra, Danıştayca incelenmesi bahis konusu olduğuna ve kanunlara aykırı nizamname çıkarılması
bu sebeple mümkün olamıyaeağına göre, bu hususta nizamnamede daha uzun ve açık hükümler
getirilmesi kabil olacaktır.
6, 7, 8, ve 58 noi 'maddelerde yapılan düzeltmelerle, bu maddelerde yer alan cezaların
r.ormal hadlere çıkartılması ve nizamlara aykırı davranışların önlenmesi sağlanmak istenmiştir.
Ayrıca, 8, nci maddede Bakanlıkça (Yapı kontrol talimatnamesi) hazırlanacağı hususu belirti
lerek, yapı 'kontrol işlerinin belirli bir nizama 'bağlanması yoluna gidilmesi uygun
görülmüşt ivr.
Son yıllarda Kat .Mülkiyeti Kanununun çıkar id masiyle, yapılarda kullanma izni alınmasına
engel olabilecek ruhsatta aykırı tatbikatın ilgili olsun veya olmasın 'bütün daire veya işyeri sa
hiplerinin cezalandırılmasına sebebolan bugünkü aksaklığın ıgideriknesine çalışılırken 16 nci mad
deye de vuzuh verilmiştir.
18 nci maddenin genişletilmesiyle kullanma izni alınmadan kullanılan yapıların sahiplerine ce
za verilmesi ve İsrar halinde bu cezanın tekrarlanması hükmü getirilirken, buradaki ceza mik
tarlarının tesbitindc de 6, 7, 8, ve 58 nci maddelerdeki miktarlara paralel hadler kabul olunmuş
tur.
26 nci maddeye Komisyonumuzca, halihazır narita yerine, bugünkü santiar ve ihtiyaçlar
gûzönıüne alınarak, daha ekonomik ve süratli bir çalışma vasıtası olan hava fotoğraf lamım
da, ilıgili Bakanlık olan İmar ve tskân Bakanlığınca uygun görülen hallerde, adı geçen Bakanlı
ğın tâyin ve tesbit ettiği vasıflara uygun olmak snrtiyle kabul olunabileceği hususu eklemiş
tir.
. 27 nci ımaddeııin a 'bendi sonunda bulunan ve kamulaştırmaların münhasıran nâzım plânlara
göre yapılabileceği, tatbikat plânlarına dayanılarak böyle bir tatbikat yapılamıyacağı gibi yanlış
Mr anlama sebebolan ('İstimlâkler bu plâna göre yapılır) ibaresinin kaldırılması
uygun gorili
ni üş tür.
29 neu maddede yapılan değişiklikler; plânlama 'hizmetlerini yürütmek ve denetlemekle görev
li olan İmar ve İskân İBalkanlığmca yapılan veya saptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar plânları ile Ikamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken değişiklik
lerde 'engellemeleri ortadan kaldırmak ve yapılan veya buna göre yapılacak olan masrafların he
der (edilmemesini sağlamak istenmiştir.
30 neu madde; dörder yıllık imar tatbikat programlarının vatandaş hak ve hukukunun sebep
siz olarak kısıtlanması için değil, imar tatbikatının ıbelli bir programa göre yapılmasını hedef
tuttuğu gözönüne alınarak, bu programların sadece bir hudut tesbiti şeklinde kalmayıp, ilgili Ba
kanlığın kontrolunda 'gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 'maddede değişiklik yapılmıştır.
39 neu maddeye eklenen fıkra ite düzgün şehirleşmeyi önliyen, şehir ve kasabaların civarını
spekülâsyon metaı haline getiren tatbikatı önleme maksadı güdülmüş ve fakat istisnalar da gös
terilmiştir.
Tasarının üçüncü maddesiyle kanuna eklenmesi istenen ek madde (8 nci ek madde) olarak
ikinci 'madde içine alınmış, komisyonumuzca ek önen diğer ek maddelerin 7 si bu ek maddeden
önce, diğer biri de daha sonra yer alacak şekil "1 e sıralanmıştır.
Millet Meclisi
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Tasarının 2 nci maddesiyle .getirilen ek maduelerden birincisi; otopark ihtiyacının
gideril
mesi hususunu daha plânlama safhasından alarak tatbikatın sonuna kadar
değerlendirmekte
dir.
Özellikle büyük şehirlerimizin ıgiin geçtikçe artan 'motorlu taşıtlarına paralel olarak duyul'iıı otopark ihtiyacı zamanında karşılanmadığından, çeşitli problemler meydana
gelmektedir.
•Madde bu konunun ilgisi dolayısiyle İmar Kanunu içinde yer almasını da sağlamış olmakta
dır.
2 nci ilk madde, yukarıda sözü ;geçen 16 ve 118 nci maddelerle paralellik tesisi için geti
rilmiş, hu madde sayesinde kapıcı ve benzeri hizmetli vatandaşların da fen ve sağlık şartlarına
uygun- yerlerde yaşamaları lüzumu açıkça 'belirtilmiştir. Hangi şehirlerde, ne gibi binalarda ve
hangi -şartlar gerektirdiğinde kapıcı dairesi ayrılacağı hususunun mahallî şartlar
vesaire gözöininde bulundurularak, bahis konusu şehrin İmar' Talimatnamesinde açıklanması yerinde görül
müştür. '.Bâzı binalarda 'müşterek kapıcı kullanılabileceği ve bir 'kısım binaların kapıcılarının,
bu ıbinada iskân etmesine lüzum olmıyabileecği de izahtan varestedir, ki bu hususlar sözü geçen
t;Jımaıtnamede açıklanacaktır.
Tasarıdaki 3 ncü ek madde; kanunun 32 nci maddeciyle yakından ilgilidir. Sözü geçen .32 nci
lufdde (İmar ve yol istikâmet plânlarında gösterilen cephe hattından önde bina
yapılmaz.)
Hükmünü ihtiva etmektedir. Bilindiği üzere cephe hattı, yol kenarına kadar yaklaşabileceği gibi,
bir miktar bahçe bırakılmak suretiyle daha geride de tertiplenebilmektedir.
Birinci durumda cephe hattının önünde herhagiı.ir yapı yapıtmıyacağı aşikârdır. Ancak yol
dan daha geride tertiplenmiş olan cephe hattının önünde kalan sahalar çeşitli sebeplerle bırakıl
maktadır. Bu sahaların çok defa sonradan gereken yol genişletilmesi sırasında, yapıların yıktırıl
masına lüzum kalmadan kullanılabilmesi imkân ve ihtimali de gözden uzak tutulmaz.
Tatbikatta, özellikle büyük şehirlerimizde, yapı sırasında veya daha sonra bu sahaların kazı
larak ışıklı lık haline getirildiği ve bu suretle su "baskını gibi âfetlere mâruz kalahilecefk gayrisin hi ve gayrifemnî katların kazanılması yoluna gidildiği bir vakıadır.
Bu hatalı tatbikatın önlenmesi ve 32' nci maddenin bu yolda, da takviyesi yerinde görülmüş ve
3 ncü ok madde tasarıya bu maksatla elklerimiştir.
Değiştirilen 35 nci ve 'kaldırılan 36 nci madİçlerle ilgili olan 4 ncü ek .madde, yaya kaldırım
ları inşaasını, (5 nci ek madde ise, yaya kaldırımlarının nizamsız işgallerinin önlenmesini derpiş
etmektedir. Gerçekten, son yıllarda yaya Ikaldırml arının çeşitli şekillerde işıgal edilmesi suretiy
le yaya trafiği emıniyeti yok edilmektedir. Şehir'çi trafik kazalarının hüyük bir (kısmı, şehirlerde
yayaların kullanabileceği kaldırımLarm yürümeye 'müsait olmaması ve dolayısiyle vasıtaların [gelip
geçmesine aidolan yolların yayalar tarafından kullanılmasından meydana, gelmektedir. Bu itibar
la yaya 'kaldırımlarının gelip geçen yayaların kolaylıkla ve emniyetle kullanabileceği hattâ tercih
edeceği bir hale ^getirilmesi zaruridir. Bu iki ek /madde tasarıya hu maksatla eklenmiştir.
6. Ek madde, mevzuatta hir hoşluğu doldurmak ve heder olan tarihî eserlerimizin daha iyi
koranabilmesini sağlamak için getirilmiştir.
7. Ek madde ile yurdumuz için ayrı bir değer kaynağı olan deniz, göl ve nehir kenarların
daki sahaların bir nizama bağlanması yoluna gidilmektedir.
Halen yurdumuzda, yaklaşık olarak 7000 Kim deniz, 1350 Kim. göl ve 14 000 Kim. kadar da
nehir kıyısı mevcuttur. Kıyılarımızın bu kadar çok olması daihi, (gelecekteki ihtiyaçların ve geliş
melerin zamanında düşünülmesini, hunlarm şimdiden bir nizama bağlammasını ıgecik'tirmeımelidir.
Çeşitli ülkeler sahillerini farklı nizamlar getirmek; suretiyle, değerlendirme yoluna gitmişlerdir.
Turiztm endüstrisine ayrı bir yer ve önem veren memleketimizde de lüzumlu görülen sahil şerit
lerinin plânlaması yapılmalı, ıbelli bir nizamın dışında kulla nalım ası önlenmelidir. Getirilen ek. mad
de, konu ile ilgili olarak İmar Kanunu içerisinde yer alması 'gereken hükümleri ihtiva etmektedir.
9. Ek madde, Kalkınım a Plânının' icabı olarak ve diğer1 'maddelerin tatbikini sağlamak m ak
sa diyle tasarıya eklenmiştir.
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Kalkınma Plânımız, şehirleşme hareketlerinin ne şekilde düzene sokulacağını açıklamıştır.
6785 sayılı Kanun ise şehirleşmenin icaplarını yerine getirmek ve İmar İşlerini bir nizama sokmak
maksadiyle hazırlanmış, çıkartılmıştır. Yukarda sözü geçen ımaddelerin ve ıbu maddelerde yer
alan hükümlerin tatbik edilebilmesi İm ek maddenin "de tasarıya eklenmesi sayesinde .mümkün
olabilecektir.
İmar işlerini önçalışmalariyle, plânlama hizmetleriyle ve tatbikatı ile ıbir bütün olarak kabul
etımelk, -böylece ele almak lâzımıgelmektedir. Tatbikatı gerçekleştirilemiyen plânlama çalışmaları
nın beldelerimize hiçbir şey getiremiyeeeği açık bir hakikattir. Tatbikatı ımüımkün 'kılacak hü
kümler ise, çeşitli ımaddelerin yanı sıra 30 ncu maddede daha fazla ağırlık kazanmıştır. Bu mad
de ile ilgili olarak tasarıya eklenmesi derpiş olunan 9 ncu ek ımadde, h u konudaki lüzumlu diğer
hususları da getirdiği cihetle yukarda sözü geçen maddeleri tamamlamaktadır.
Anakaynağı, -Devlet Bütçesinden ayrılacak ödenek olan imar fonu, ilgisi dolayısiyle diğer bâzı
gelirlerle takviye olunmaktadır.
Madde usule ait hükümleri de getirmektedir.
Tasarının 3 n<cü maddesi yürürlükten kaldırılan maddelerf, 4 ve 5 nci maddeler ise yürürlük hü
kümlerini ihtiva etmektedir.
Yurdumuzun kalkınması; mahallî idarelerimizin, bu arada «belediyelerimizin kalkınmasiyle
mümkündür. Belediyelerimizin- kalkınması, her şeyden önce beldelerimizin imar nizamlarına uy
gun olarak gelişmesini gerektirmektedir. Bu ise İmar işlerini düzenliyen 6785 sayılı Kanunun tat
bikatı kolaylaştıracak, nizamsız davranışları önliyeceîk hükümlerle teçhiz edilmesine 'bağlıdır. Bu
da geçen devrelerde kanunlaşması mümkün olanı ı yan (6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişik
likler yapılması hakkındaki) kanun tasarısının biran önce kanunlaşmasını gerekli kılmaktır. Bu
sebeple Yüksek Meclisçe geçici -bir Komisyonda görüşülmesi tasvip buyrulan ve teşkil edilen Ko
misyonumuzca gerektiği şekilde incelenerek nihai «ekli verilen işbu kamun tasarısı, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi kaydiyle >arz olunur.
Geçici Komisyon Başkanı
Kütahya
/. Ersoy
Aydın
M. K. Yılmaz
İmzada bulunanı adı
İçel
T. öz r/ün er

Sözcü
Elâzığ
Ö. F. Sanae

Kâtip
Hakkâri
A. Z ey dan

Ankara
M. K. Yılmaz

Oamakkal e
.1/. //. önür

Çorum
A. Topcuba.p

Eskişehir
Ş. Asbuzoğlu

Kastamonu
O. Deniz

Kırşehir
.]/. Ak soy

Konya
M. K. İmer
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇI.Cİ KOMİSYONV X 1)EGİST 1R.1Sİ

6785 ısayılı imar Kanununda bâzı değişiklikler
yapılması hakkında kanun tasarısı

6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler
yapılması hakkında Kanun

MADDE 1. — 6785 ısayılı Kanunun 11, 26,
32, 33, 34, 35, 42, 48 ve 57 nci maddeleri ve
37 ned maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 1. — (5785 sayılı Kanunun 4, 6, 7,
8, 1.1, 16, 1.8, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,
39, 41, 42, 48, 57 ve 58 nci maddeleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :

«Madde 11. •—• İmar ve yol istikamet plân
larında iskân duhutları içinde bulunup da, mü
racaat gününde dört yıllık imar programına
dâhil olmıyan yerlerden:
Plâna göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri uygulanmadan normal şartlarla
yapı izni verileımiyen veya 33 ncü maddede be
lirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında
l)iı madde hükmünün uygulanması istenen par
sellerden üzerinde yönetmelik esaslarına uygun
yapı yapılması mümkün olanlarında, sahipleri
nin yazılı istekleri üzerine, belediye encümeni
karariyle imar plânı uygulamasına kadar geçi
ci inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna
dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.
Bu gibi hallerde, verilecek sürenin 10 yıl ol
ması, yapı izni verilmezden önce, belediye en
cümeni kararının gün ve sayısının, 10 yıllık
süre için geçici inşaat veya tesisat olduğunun,
lüzumlu ölçü ve şartlarla 'birlikte tapu kaydına
işaret edilmesi gereklidir. Geçicilik süresi tapu
kaydına işaret verildiği günden haşlar.
4>u gibi parsellerde, kullanılabilir bir bina
varsa yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına izin
verilmiyeeeği gibi, kadastral bir parselde dahi
lirden fazla geçici inşaata müsaade edilmez.
Geçici yapıların hangi yerlerde, hangi amaç
la IkullanılmaJk üzere ve ne şekilde yapılabile
ceği, ölçü ve niteliklerinin neler olacağı ve bu
maddenin uygulanmasiyle ilgili diğer hususlar
yönetmelikte belirtilir.
Plân uygulanırken, geçici inşaat veya tesis
le:"; 24 ncü madde gereğince yıktırılır. 10 yıllık
geçicilik süresi dolduktan sonra yıktırılan inşaat
ve tesisler için mal sahibine her hangi bir be
del ödenmez. 10 yıl dolmadan, yıktırılması veya
kamulaştırılması halinde, geçici bina ve tesis
lerin 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre tak
dir olunacak bedeli sahibine ödenir.
10 yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı uy
gulamasına geçilemiycceksc, belediye encümeni

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için bele
diyeye bir dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu
nun ve varsa çapın gösterilmesi ve dilekçeye bu
kanuna uygun olarak hazırlanmış mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje resim ve hesaplarından
gerekli olanlarının eklenmesi lâzımdır.
İstisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde
tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edil
mesi gerektiği nizamnamede belirtilir.
Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler
inşaatla ilgili dosyalarını kadastro ada ve .par
sel numaralarına göre tutmakla mükelleftirler.
Ruhsatiye alınmış yapılarda her hangi bir
değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden
izin alınmasına bağlıdır.
(Hu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje, resim ve hesapları an
laşılır.)

Millet Meclisi

Madde 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanan
yapılar belediyelerce derhal durdurulur.
A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar
ve istikamet plânlarına uygun ise, yetkili bir
fen adamının fennî mesuliyetini deruhde etmesi
ve 4 ncü madde hükümleri yerine getirilmesi
şartiyJe, harcı beş kat alınarak ruhsatiyesi ve
rilir.
Ayrıca bu yapıların sahiplerine, belediye en
cümenlerince 5 000 liraya kadar para cezası
takdir olunur.
Ruhsat harcından muaf olan yapılar bu ka
nun hükümlerine aykırı yapıldığı takdirde mu
afiyet hükümleri tatbik edilmez ve ilgili şahıs
veya idareden yukardaki hare ve cezaların ta
mamı tahsil olunur.
H) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar
ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkün
se düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde
yıktırılması, ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ gü
nünden itibaren mal sahibi yapısını düzeltme(S. Sayısı : 137)
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'karariyle, uygulamaya kadar süre uzatılabilir.
Ancak, uzatılan bu süre dmar plânı uygulama
sına geçilmesini durduramıyacağı gibi mal sahi
bine de her hangi bir halk .'kazandırmaz.
Bu madde uyarınca geçici bir süre için izin
•\ erikliği halde, sonradan yapılan plân değişik
likleri veya geçicilik şartının kaldırılmasını ge
rektiren diğer -kanuni sebeplerle, devamlı olaı a'k kalmasında sakı ıca görülmiyen yapıların
geçicilik 'kaydı, belediye encümeni (karariyle kal
dı rılaibilir.
Şanitiye binası ve benzeri gibi kısa bir za
man için yapılıp yıkılması bahis konusu olan
yapılar bu madde hükmüne bağlı değildir.»
Madde 26. — Tasdikli halihazır haritası
bulunmıyan belediyelerin
halihazır haritala
rını,
Nüfusu 10 000 den yukarı olan belediyeler
ile, nüfusu 10 000 den az olduğu halde, il mer
kezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri baKimmdan plâna ihtiyacı bulunduğu İmar ve İs
kân Balkanlığmca tesbit edilen
belediyelerin
imar plânlarını,
Nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfusu
ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediyeler
den imar plânı bulunmıyanlarmm, belediye
meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol
istikâmet plânlarını yaptırmaları mecburidir».
Plân ve haritalara ait nirengi, poligon, ııivelman ve sınır işaretlerine ait tesislerin -çıkarılması
ve tahribedilmesi yasaktır.
Bunlar çıkarıldığı, tahribedildiği veya yer
leri değiştirildiği taikdirde, belediyeler bunları
eski haline getirmelide 'mükelleftirler. Haritalaım alınmasına ve imar tatbikatına memur edi
len vazifeliler, vazifelerini yaparken, 2613 sa
l d ı Kanunun 7 nci maddesindeki salâhiyeti
li a izdirler.
Madde 32. — İmar ve yol istikâmet plânlaımda gösterilen cephe hattından önde bina ya
pılamaz, her hangi bir arsanın, cephe hattının
gerisinde kalan kısmı, plân ve yönetmelik esas
larına uygun bina inşaatına yetmiyorsa, dört
yıllık programa alınmış yerler içinde olup ol
madığına göre, 33 ncü ımaddenin iMnci fıkra
sında belirtilen süreler içerisinde, 41 nci mad
denin ikinci fııkrası veya 42 nci 'madde hüküm- j
Millet Meclisi

(tieçici Komisyonun değiştirişi)
den veya yıktırmadan inşaata devam ederse.
yapısının uygun görülmiyen kısımları belediye
encümeni karariyle 22 ve 23 ncü maddelere göre
yıktırılır.
C) Yapı, başkasının mülküne tecavüz sure
tiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adamla
rınca hazırlanacak rapor üzerine derhal durdu
rulur.
Yapı, kanım ve talimatnamelerin diğer hü
kümlerine, imar ve istikamet plânlarına uygun
ise mal sahibinin kanunen muteber muvafakati
alınıncaya veya mülkiyet durumu aidolduğu
resmî merci tarafından tâyin edilinceye kadar
inşaatın devamına müsaade edilmez. Kanun,
talimatname ve imar plânı ile istikamet plânla
rına uygun değilse bu maddenin (B) bendi hü
kümleri tatbik olunur.»
Madde 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine ay
kırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur.
Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edi
lerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşa
ata devam ettirilmez.
A) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, ka
nım ve talimatnamelere uygun olduğu veya bu
na göre düzeltilebildiği takdirde;
Yapının iç hacını ve ebadında projesine ay
kırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrıyan ka
tın ruhsat harcının dörtte biri,
Yapıda projesine aykırı olarak bir genişle
me yapılmış ise genişliyen her kısım ruhsat har
cı beş misli alınır.
Ayrıca, her iki halde de belediye encümeni
tarafından 5 000 liraya kadar para cezası tak
dir olunur.
B) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak
yapılan tadilât imar ve istikamet plânlarına, ka
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi müm
kün değilse bu gibi yerler hakkında 6 nci mad
denin (B) bendi ile 8 nci madde hükümleri tat
bik olunur.
C) Yapıda projesine aykırı olarak yapılan
genişleme başkasının mülküne tecavüz suretiyle
yapıldığı takdirde 6 nci maddenin (C) bendi ile
yukarda ki fıkralar ve 8 nci madde hükümleri
tatbik olunur.»
(S. Sayısı : J37)
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İri'i uygulanmadığı veya başka .bir çözüm yolu
bulunmadığı takdirde imal sahibinin yazılı iste
ği üzerine, bu arsanın bütünü belediyelerce
kamulaştırılır.
Genel olarak her hangi bir saha, (imar ve yol
istikâmet plânı esaslarına, bulunduğu bölge
nin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine ay
kırı amaçlarda kullanılamaz.

Madde 8. — Belediyelere karşı yapının fen
nî mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları
yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptır
maya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri hilâ
fına yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile bele
diyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde
bu gibi meslek mensupları için belediye encü
menleri 500 liradan 5 000 liraya kadar para ce
zasına ve aynı belediye hududu içinde bir ay
dan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve ala
cakları fennî mesuliyetleri kabul etmemeye ka
rar verirler.

(Madde 33. — imar ve yol istikamet plânla
rında yol, meydan, otopark, yeşil saha, park,
coculk bahçesi, pazaryeri, hal, mezbaha, elek
trik santralı, trafo ve itfaiye binası gibi kamu
hizmet ve tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata
ve 'mevcut binalarda ise esaslı değişiklik ve ilâ
veler yapılmasına izin verilmez.
Ancak, ıbu gibi yerlerin iskân hudutları
içinde bulunanlarından, dört yıllık imar progı anıma dâhil edilmiş olan yerler süresi içerisin
de, dört yıllık programa dâhil bulunımıyan yer
ler ise sahip! eninin yazılı .müracaat gününden
itibaren 5 yıl içerisinde kamulaştırılmadığı tak
dirde, yönetmelik hükümlerine uygun inşaat ya
pılmasına izin verilir. Yönetmelik hükümlerine
uygun yapı yapıl ara ıy an yerlerde bu fıkra hük
mü uygulanmaz.
'Bunlardan dört yıllık program dışında bu
lunan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu
madde uygulanmayıp, 5 yıllık süre beklenmek
sizin, 11 nci madde hükümleri uygulanabilir.
İskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ucu
madde hükümleri uygulanır.
Resmî yapılara veya tesislere ayrılmış olan
sahalar ile okul cami ve benzeri -genel hizmet
lere ayrılan sahalar da bu madde hükümleri
ne tabidir.»
;Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol isti
kâmet plânlarının tatbikatında bir taşınmaz
nı alın tamamını kamulaştırmaksızm o yerin
ı iuayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerinde,
kamu yararına idari irtifak hakkı da tesis ede
bilirler.
ıMadde 35.. — İskân hudutları içinde olup
d.ı, imar plânında beldenin gelişmesine ayrıliinış bulunan sahalarda, her ne şekilde olursa
olsun, yapı izni verilebilmesi için:
Millet Meclisi

Bu maddeye göre alınan kararlara karşı teb
liğ tarifinden itibaren 7 gün içinde mahallî mah
kemeler nezdinde dâva açılarak itiraz-olunabi
lir.
Müddetinde itiraz olunmıyan kararlar katîleşir.
Bu maddenin tatbiki ile ilgili hususlar İmar
ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak Yapı Kon
trol Talimatnamesinde belirtilir.
Madde 11. — İmar ve yol istikamet plânla
rında iskân hudutları içinde bulunup da, müra
caat gününde dört yıllık İmar programına dâ
hil olmıyan yerlerden :
Plâna göre kapanması gereken yol ve çık
maz sokak üzerinde bulunan veya 42 nci mad
de hükümleri tatbik olunmadan normal şartlar
la. yapı izni verilemiyen veya 33 ncü maddede
belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve hakların
da bu madde hükmünün tatbiki istenen parsel
lerden üzerinde talimatname esaslarına uygun
yapı yapılması mümkün olanların da, sahipleri
nin yazılı istekleri üzerine belediye encümeni
karariyle imar plânı tatbikatına kadar muvak
kat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna
dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.
Bu gibi hallerde verilecek müddetin 1 yıl ol
ması, yapı izni verilmezden önce, belediye encü
meni kararının gün ve sayısının, 10 yıllık müd
det için muvakkat inşaat veya tesisat olduğu
nun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kay
dına işaret edilmesi gereklidir. Muvakkattik
müddeti tapu kaydına işaret verildiği günden
başlar.
(S. Sayısı : 137)

13 —
(Hükümetin Teklifi)

((îeçici Komisyonun değiştirişi)

a) Bu sahaların imar plânı esaslarına ve
yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselas
yon plânlarının yapılıp onanmış bulunması,
ib) Plâna ve bulunduğu 'bölgenin şartları
na göre yolu ve lâğımının yapılmış olması
şarttır.
Ancak, 'bunlardan sadece yolu ve lâğımı
heijüz yapılmamış olan yerlerde,
belediyenin
izni halinde ve belediyece hazırlanacak keşif ve
plânlamaya uygun lOİaraik yol ve lâğımını yap
tıranlara veya parselleri hizasına raslıyan ve
yönetmelikte 'belirtilen hissesine düşen yol ve
lâğım bedelini peşin olarak belediyelere veren
lere veya bu bedel yerine banka kefalet mek
tubu ibraz edenlere de yapı izni verilir.

Bu gibi parsellerde, kullanılabilir bir bina
varsa yeniden inşaat ve ilâveler yapılmasına izin
verilmiyeeeği gibi, kadastral bir parselde dahi
birden fazla muvakkat inşaata müsaade edilmez.
Muvakkat yapıların hangi yerlerde, hangi
maksat için kullanılmak üzere ve ne şekilde ya
pılabileceği, ölçü ve vasıflarının neler olacağı
ve bu maddenin tatbiki ile ilgili diğer hususlar
talimatnamede belirtilir.
Plân tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve
ya, tesisler, 24 neti madde gereğince yıktırılır.
10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan sonra
yıktırılan inşaat ve tesisler için mal sahibine
her hangi bir bedel- ödenmez. ]() yıl dolmadan
yıktırılması veya istimlâki halinde, muvakkat
bina ve tesislerin 6830 sayılı Kanun hükümleri
ne göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir.

Yol ve lâğım .belediyece yaptırıldığı takdirae verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, efcsilirse tahsil olunur.
Toplu konut sahalarında, ilgili kişi veya
'kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve
ikmal edilen yol ve lâğımın iıki
tarafındaki
aiğer parsellerin sahiplerinden, kendi parselle
rine isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadık
ça. kendilerine yapı izni verilmez, alman bu pa
lalar yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meb
lâğı 'önceden belediyeye ödeyenlere aynen geriverilir.
Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün
parsel sahipleri bahis konusu yol .bedellerini ve
kir kanalizasyon şebekesinden istifade eden vey ı etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğım
bedellerinin tamamını belediyeler vermedikçe,
belediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali zorun
lu ğıı yoktur. Tamamının ödenmesi halinde, tek7 ik zaruretler olmadıkça, belediyeler bu hizmet
li ı-i yerine getirirler. Teknik zaruretlerin tak
diri İmar ve İskân Bakanlığına aittir.
Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ekle
rdeler yapılması da bu madde
hükümlerine
bağlı olmakla beraber, bunların onarımları için
Yukarıdaki şartlar aranmaz.
Bu maddenin uygulanmasiyle ilgili diğer hu
suslar yönetmelikte belirtilir.
Madde 37. — d) İmar Plânlarında iskân
bölgesi dışında kalan kısımlarda tüzük ve yö;.»(meliklerde tâyin edilecek miktarlardan kü
çük ifrazlara izin verilmez.
Millet Meclisi

İÜ yılın sonunda, bu yerlerde imar plânı tat
bikine geçilmiyecekse, belediye encümeni karariyle tatbikata, kadar müddet uzatılabilir. An
cak, uzatılan bu müddet imar plânı tatbikatına
geçilmesini durduramıyaeağı gibi, mal sahibine
de her hangi bir hak kazandırmaz.
Bu madde gereğince muvakkat bir' müddet
için izin verildiği halde, sonradan yapılan plân
değişiklikleri veya muvakkatlık şartının kaldı
rılmasını gerektiren diğer kanuni sebeplerle,
devamlı olarak kalmasında mahzur görülnıiyen
yapıların muvakkatlık kaydı, belediye encüme
ni. karariyle kaldırılabilir.
Şantiye binası ve benzeri gibi kısa bir za
man için yapılıp yıkılması bahis konusu olan
yapılar bu madde hükümlerine bağlı değildir.
Madde IG. — Yapı tamamen bittiği takdir
de tamamının, kısmen kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının
kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması
mecburidir. Yapı, mal. sahibinin yazılı isteği
üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene
edilerek, ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve
kullanımasmda fen ve sağlık bakımlarından
mahzur görülmediği takdirde, kullanma izni ve
rili.'.
Belediyeler mal sahiplerinin müracaatlarını
en geç 30 gün içinde neticelendirmek mecburi
yetindedirler. Aksi halde bu müddetin sonuııI da yapının tamamının veya biten ksımının kııl(S. Sayısı : J37)

14 —
('Hükümetin Teklifi)

I

(Geçici Komisyonun değiştirici)

.Madde 42. — a) İmar -sıııırı içindeki binalı
lanılmasma izin verilmiş sayılır. Şu kadar ki,
ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mevzuata
bu salâhiyet mal sahibini, kanuna, ruhsatiye ve
uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş olan
eklerine riayetsiz hareketinden doğacak mesuli
<:ıiğer 'kullanma şekillerine elverişli duruma ge
yetten kurtaramaz.
tirilmesi, yani düzenlenmesi için, bunları sahip
Yapı tamamen veya kısmen ruhsatsız veya.
lerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleriyle,
ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bitirilmişse,
yol fazlalariylc ve belediyeye, kaımü tüzel kişi
G ve 7 nc-i maddelerdeki hükümler yerine ge
lerine, kamu kurumlarına ait yerlerle birleşti
tirilmedikçe, kullanılmasına izin verilmez. An
rerek, plân ve mevzuat icaplarına 'göre hisseli
cak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan
veya hissesiz -olarak yeniden parsellere ayrımabinalarda, aykırılığın gerek bu durumu ile, ge
ya ve bu parselleri ilgililere dağıtmaya beledi
rekse giderilmesi sırasında diğer kısımlara za
yeler yetkilidir.
rar Vermiyeceği ve kullanılmasına da mâni teş
kil etmiyeceği tesbit olunursa, bu binaların ruh
b) Belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan
sat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve
arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bunla
müstakil daire veya işyeri halinde kullanılması
rın yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, dü
mümkün olan kısımlarına, belediye encümeni ka
zenleme dolayısiyle meydana gelen değer artış
ra riyl e kullanma izni verilebilir.
ları karşılığında «düzenleme ortaklık payı» ola
rak düşülebilir.
I
Madde 18. — İnşaatın bitme günü, kullan
Ancak, ıbu maddeye göre alınacak düzenma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni vei"me ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan
rilmiyen veya alınmıyan yapılar, izin alınınca
c.razi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerin
çümlerinin yüzde yirmi ıbeşini geçemez.
den faydalanamazlar. I>u hizmetlerin yapılnıaDüzenleme ortaklık paylarının toplam yüz
I ması mal sahiplerini kanuni mükellefiyetlerin
( 'çümıüne tekaMil eden saha, düzenlemeye tabi
den kurtaramaz.
tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan,
iti ncı madde gereğince kullanma izni alın
park:, otopaılk, çocuk tbahçesi ve yeşil saha gibi
madan
kullanılan veya kullanılmak üzere kira
genel hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili te
ya
verilen
yapıların sahiplerinden, müstakil her
sislerden başka maksatlarda kullanılamaz.
bir daire veya işyeri için, belediye encümenince
Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yu
I 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası tak
fkanda sözü geçen genel hizmetler için yeniden
dir olunur.
ayrılması ıgereken yerlerin toplam yüzölçüKullanma izni alınmadan kullanılmaya de
•münden az olduğu takdirde, eksik kalan miktar
vam olunduğu takdirde bu ceza tekrarlanabi
belediyece kamulaştırma yolu ile tamamlanır.
lir.
İler hangi bir parselden bir miktar sahanın
Madde 2(5. — Tasdikli halihazır haritası bukamulaştırılmasının gerekmesi halinde, düzen I
leme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta ka I lunmıyan belediyelerin halihazır haritalarını ve
ya İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen
lan saha üzerinden ayrılır.
hallerde, bu Bakanlığın tâyin ve tesbit ettiği
Bu madde hükümlerine ıglöre, her hangi İbir
parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık i vasıflara uygun olmak şartiyle hava fotoğrafla
rını, nüfusu 5 000 den yukarı olan veya nüfu
payı alınamaz.
su
ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediye
Bu madde ıgerteğince, düzenlemeye tajbi tutu
lerden imar plânı bulunmıyanlarının belediye
lan arazi ve arsaların düzenleme ortalklılk payı
meclislerince tesbit edilecek belirli yolların yol
alınanlarından, Ibü düzenleme 'sdbelbiyle ayrıca
istikamet plânlarını, nüfusu 10 000 den yukarı
değerlendirme resmi .alınamaz.
olan belediyeler ile, nüfusu 10 000 den az oldu
c) Üzerinde bina (bulunan kişiseli parseller
ğu
halde, il merkezi olan veya müstakbel imar
de, soyulanıma sadece cemine aidolup, şüyuun
faaliyetleri
bakımından plâna ihtiyacı bulundugiderilmesinde (bina 'bedeli ayrıca dikkate alı
| ğu İmar ve İskân liakanlığmca tesbit edilen benır.
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Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata 'göre
mubafazasında Sakınca bulummıyan bir yapı,
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Ta
mamının veya Ibir kısmının plân ve mevzuat
icaplarına ıgöre muhafazası mümlkün görülemiyen yapılar ise, biriden fazla imar parseline de
raslıyabilir. Hisseli 'bir veya birkaç parsel üze
rinde kalan yapıların (bedelleri, ilgili parsel sa
hiplerince yapı saihilbine ödenmedikçe veya ara
larında başka bir anlatma sağlammadı'kça veya
ş'üiyu giderilmedikçe, bu yapıların eski sahipleri
tarafından kullanılımasına devam olunur.
Bu 'maddenin (Ih) 'bendinde ibalisi gecen ge
nel hizmetlere ayrılan yerlere ra si uyan yapılar,
(belediyece ka'mulaştırılımadıkça yıkılamaz.

I

I
I

I
I

(fJeçici Komisyonun değiştirişi)
tediyelerin imar plânlarını yaptırmaları meeburidir.
Ayrıca, İmar vv İskân Bakanlığı da lüzumlu
gördüğü hallerde, birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren metropoliten imar plânlarının ve içer
sinden veya civarından karayolu veya demiryo
lu geçen veya havayolu veya denizyolu bağlan
tısı bulunan belediye veya köy hudutları içindeki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin imar
veya yerleşme plânlarının tamamını veya bir
kısmını, ilgili idarelerin bu yolda kararma lü
zum kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya sa
lahiyetlidir.

Plân ve haritalara ait nirengi poligon, nivelmaıı ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıkarıl
ması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar çıkarıl
Düzenlenmiş arsalarda 'bulunan 'yapılara, il
dığı, tahribedildiği veya yerleri değiştirildiği
gili parsel sahiplerinin kanunen muteber muva
I
takdirde,
belediyeler bunları eski haline getir
fakatleri olmadığı veya plân <vie mevzuat icap
mekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve
larına •göre sakınca bulunduğu takdirde, 'küçük
ölçüdeki kaçınılmaz onarımlar dışında, ekleme, I imar plânlarının tatbikatına memur edilen va
zifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanu
değişiklik ve kökten onarma, izni Verilemez.
nun 7 nci maddesindeki salâhiyeti haizdirler.
-d) Bu maddenin uygulan'masmda (belediye
ler, ödiyecekleri kamulaştırma bedeli yerine il
Madde '2'7. — İmar ve yol istikamet plânları
gililerin nııııvafalkati (halinde kaımulaştırılması
«Nâzım plân» ve «tatbikat plânı* olmak üzere
gereken yerlerine ikarşılılk, miülk sahiplerine,
iki nevidir :
plân ve mevzuat icaplarına göre yapı yapılması
a) Nâzım plânlar balihazir .'haritalar 'üze
mümlkün olan'belediyeye ait sabalardan yer ver
rinde çizilen ve arazi parçalarının 'kullanılış şe
meye yetkilidirler.
killerini ve başlıca bölge tiplerini 'gösteren plân
e) Bu maddenin nerelerde ve ne şekilde uy
lardır.
gulanacağı ve lüzumlu diğer 'hususlar İmar ve
b) Tatbikat plânlan da'hali llıazır haritalar
î.-lkân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte
üzerine çizilmekle beraber, bunlara mevcutsa
(belirtilir.»*
kadastro vaziyeti 'de işlenir. !Bu plânlar 'da tat
bikat için lüzumlu bütün fennî bususatı ihtiva
Madde 48, — iskân sınırları içinde, esasen
alın'.
kanalizasyonu (bulunan veya fennî şekilde fos
İler iki nevi plânda Hm 'kanunun 'bütün hü
septik yapılması miüm'kün, yol, su, elektrik gibi
kümleri
tafbik olunur.
'belediye tesisleri tamamlanmış ve (bekle hizmet
leri götürülmüş (bulunan yerlerde, plân ve mev'zuat icaplarına göre /müstakilleri yapı yapılması
mümkün 'olduğu halde, (boş duran arazi ve arsa
larla, içerisinde bir 'kısmı 'veya tamamı yanmış,
yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş 'bulu
nan yerlerden, (belediye meclislerince te'sbit edi
lenlerin sahiplerine, bu 'yerlerde imar plânında
ve yönetmelilkte belirtilmiş esaslara uygun in
şaat yapması tebliğ 'edilir ve durum siciline iş
lenmek üzere Tapu 'Sicil Muhafızlığına bildiri
lir. Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içinde plâ- I
Millet Meclisi "

Madde 29. — imar ve yol istikamet plânları
belediye meclisince kabul edildikten sonra imar
ve Isfkân Bakanlığına 'gönderilir. Adı geçen ba
kanlık bunları aynen 'veya değiştirerek tasdik
etmeye veya. değiştirilmek 'üzere iadeye salâlhiyetlidir.
İmar ve iskân 'Bakanlığınca yapılan veya
yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar plânlarının hazırlanmasında ve kabu
lünde ayrıca belediye 'meclislerinden1 karar alrnmasına lüzum yoktur.
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na uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yerler
ibelediyeleree kamulaştırılalbilir. 33u yerlerin sa
tışı 'halinde, yeni taalilk aynı şartları kabul et
miş sayılır.
Beş yıllı/k müddet (geçtiği halde, belediyeler
ce kamulaştırılmamış olan yerlerde mal sahi
bince plân ve mevzuata uygun inşaat yapılıp
ilkmal edildiği takdirde, »belediyelerin kamulaş
tırma hakkı ortadan kalkar. Yukardaki fıkra
.hükmüne 'göre kamulaştırılan bu yerlerde ka
mulaştırma tarihinden itibaren 'en geç iki yıl
içinde başlamak ve beş yıl içinde bitirilmek par
tiyle, belediyelenee, ya plân 've mevzuat icapla
rına uygun bina inşa 'edilir veya bunlar aynı
şartlar yerine ^getirilmek 'üzere satılabilir.
Belediyenin veya belediyeden bu yerleri satınalanların, bu şartları yerine getirmemeleri
halinde, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisi
ne ödenmiş olan kamulaştırma (bedelini ve yapı
lan diğer bütün masrafları ödiyerek taşınmaz
malı 'geri alabilir. Doğmasından itibaren 'bir se
ne içinde kullanılmıyan (geri alma kakkı düşer.

İmar ve yol istikamet plânları İmar ve İskân
(Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe
'girer.
Tasdik edilmiş plânlar 'üzerimde yapılacak
değişiklikler de yukardaki usullere tâibidir. An
cak, Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetmeye
'de salahiyetlidir.
Bir âmme 'hizmetinin 'görülmesi makisadiyle
resmî bina ve tesisler için imar plânlarında yer
ayrılması veya bu maksatla değişiklik yapılması
gerektiği takdirde, durum valilik kanaliyle ilgili
belediyeye yazı ile bildirilir.

Madde $7. — İmar ve İskân Bakanlığı bu
kanunun tatbik şeklini (gösteren tüzüğü ve bel
delerin inkişafı, mahallî özellikleri igilbi husus
ları göz önünde bulundurarak belediyelerin imar
yönetmeliklerini hazırlamakla 'görevli ve tatbi
katta görülecek lüzum üzerine bunlarda deği
şiklik yapmaya yetkilidir.
Belediyeler, kendi beldeleriyle ilgili yönet
melik hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle, Ibakan1 ıktan istiyebilirler.
imar ve İskân Bakanlığı bu talepleri olduğu
gibi veya 'değiştirerek kafimle veya redde yetki
lidir:;

Belediye meclisinin Ibu tebligattan sonra ya
pacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve emgeç
3 ay içerisinde karara (bağlanır.'Bu müddet zar
fında gereken karar a Ummadığı takdirde, bele
diye meclisi kararma lüzu'm kalmaksızın, İmar
ve iskân Bakanlığının uygun 'görüp tasdik etti
ği plân Veya değişiklik teklifi katileşir.
İmar ive İskân Bakanlığınca tasdik edilerek
kesinleşen plânlar (belideyeye geldiği günden iti
baren en geç 15 gün içinde (belediye dairesinde
herkesin görebileceği bir yere bir ay müddetle
asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân olunur.
13(51 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara
İmar İdare Heyetince alınacak imar plânlariyle
ilgili kararlar da bu madde bükümlerine tâbidi r.
Madde 30. — Belediyeler imar plânının tas
dikinden sonra, bu plânı tatibilk etmek üzere,
kendi malî imkânlarına göre, dörder yılhk imar
programları hazırlarlar. Bu programlar, beledi
ye meclislerince kabul edildikten sonra İmar ve
İskân Bakanlığınca tasdiki halinde kesinleşir.
Belediyeler, adı geçen bakanlığın mütalâasına
uıygun olarak, imar programının tatbiki için lü'zumlu tahsisatı, programı tatbik edecek ve bel
denin imar faaliyetine göre hâsıl olacak ihtiyacı
karşılıyacak fen adamı veya fen heyeti kadro
sunu her yıl bütçelerine koymakla mükelleftir
ler.
Madde 3>2. —• İmar ve yol istikamet plânla
rında gösterilen ceplhe hattından önde bina ya
pılamaz. Her hangi bir arsanın, cephe hattının
penisinde kalan kısmı, plâna ve talimatname
esaslarına uygun (bina inşaatına yetmiyorsa,
dört yıllık programa alınmış yerler içinde olup
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olmadığına göre, '33 neü maddenin İkinci fıkra
sında (belirtilen müddetler içerisinde, 4 i nci
maddenin İkinci fıkrası ve 4!2 nci madde nükü>mleri tatbik edilmediği v e y a (başta (bir şekilde
halli kn(kânı (bulunmadığı takdirde mal saüıiibinin yazılı müracaatı üzerine, (bu arsanın tama
mı 'belediyelerce istimlâk olunur.
Genel olarak her hangi ibir saha, imar ve yol
istikamet plânı esaslarına, (bulunduğu [bölgenin
ışartlarma ve talimatname hükümlerine aykırı
maksatlar için (kullanılamaz ve üzerine bu mak
satlara aykırı yapı yapılamaz.
Madde '3(3. — İmar ve yol istikamet plânla
rında yol, meydan, otopark yeşil saha, park, ço
cuk bahçesi, pazar yeri, hâl, mezbaha, 'elektrik
santralı, trafo ve itfaiye binası (gibi âmme hiz
met ve tesislerine ayrılmış yerlerde inşaata ve
mevcut (binalarda ise esaslı değişiklik ve ilâve
ler yapılmasına izin verilmez.
Ancak, Ibu 'gilbi yerlerin iskân (hudutları için
de (bulunanlarından dört yıllık imar programıma
dâhil edilmiş olan yerler müddeti içerisinde,
dört yıllık programa dâhil Ibulunmıyan yerler
ise sahiplerinin yazılı müracaat ıgününden itiba
ren 5 yıl içerisinde istimlâk 'edilmediği takdirde,
talimatname hükümlerine uygun inşaat yapıl
masına izin verilir. Talimatname hükümlerine
uygun yapı yapılamıyan yerlerde bu fıkra hük
mü uygulanmaz.
Bunlardan dört yıllık program dışında (bulu
nan yerlerde sahiplerinin isteği halinde bu mad
de tatbik olunmayıp, 6 yıllık müddet (beklen
meksizin, 11 nci madde hükümleri tatbik edile
bilir.
İskân hudutları dışındaki yerlerde 49 ncu
madde hükümleri tatbik olunur.
Eesmî yapılara veya tesislere ayrılmış
olan sahalar ile okul, cami ve* benzeri gibi
hizmetlere ayrılan sahalar da bu madde hü
kümlerine tâbidir.»
Madde 34. — Belediyeler, imar ve yol istikâ
met plânlarının tatbikatında bir gayrimenku
lun tamamını istimlâk etmeksizin o yerin
•muayyen saha ve yükseklikteki kısmı üzerin
de, âmme menfaatine irtifak hakkı da tesis
edebilirler.
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Belediyeler müm'kün olan yer ve hallerde
mal sahibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak
hakkı verme karşılığında bedelsizi irtifak hak
kı tesisine de salahiyetlidirler.
Madde 35. — İskân hudutları içinde olup
da, imar plânında beldenin inkişafına 'ayrıl
mış bulunanı sahalarda her ne şekilde olursa
olsun, yapı izni verilebilmesi için :
a) Bu sahaların imar plânı esaslarına
ve talimatnam'e hükümlerine uygun
olarak
parselasyon plânlarının 1 belediye encümenince
tasdik edilmiş bulunması,
b) Plâna ve bulunduğu bölgenin şartla
rına göre yolunum ve lâğımın yapılmış olması
şarttır.
Ancak, bunlardan parselasyon plânları tas
dik edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğı
mı henüz yapılmamış olan yerlerde, beledi
yenin izni halinde ve belediyece hazırlanacak
'keşif ve plânlamaya uygun olarak yol ve
lâğımı yaptıranlara veya parselleri hizasına
raslıyan ve talimatnamede belirtildiği şekilde
hissesine düşen yol ve lâğım bedelini p'eşiıı
olarak belediyelere verenlere veya bu bedel1
yerine banka kefalet mektubu ibraz edenlere
de yapı izni verilebilir.
Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı t ak
dinde, verilen paradan artarsa fazlaısı ilgiliye
ödenir, eksilirse tahsil olunur.
Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs ve-'
ya kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa
ve ikmal edilen yol ve lâğımın iki tarafın
daki1 diğer parsellerin sahiplerinden', kemdi
parsellerine isabet eden yol ve lâğım bedeli
alınmadıkça, kendilerine yapı izni verilmez.
Alman bu paralar yol ve lâğımı yaptıranlara
veya bu meblâğı öncelden belediyeye ödiyeınlere aynen geriverilir.
Şu kadar İd, bir yolun iki tarafındaki bü
tün parsel sahipleri bahis konusu yol bedel
lerini ve bir kanalizasyon şebekesinden isti
fade edem veya etmesi gereken bütün parsel
sahipleri lâğım bedellerinin t amamı m beledi
yelere vermedikçe belediyelerim bu tesisleri
inşa ve ikmali ımecburliyeti yoktur.
Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaru
retler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri ye-
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rine getirirler. 'Teknik zaruretlerin takdiri İmar
ve İskân Bakanlığına aittir.
Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâve
ler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı
olmakla beraber, bunların tamirleri için yukardaki şartlar aranmaz.
Bu maddenin tatbikatı ile ilgili diğer husus
lar talimatnamede belirtilir.
Madde 37. — İmar ve yol istikamet plânla
rına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve oto
park gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere
raslıyan gayrimenkullerin bu kısımlarımın ifra
zına izin verilmez.
İmar parselasyon plânı tamamlanmış olan
yerlerde yapılacak ifrazların bu plânlara uygun
olması şarttır.
İmar plânlarında parsel cepheleri tâyin edilmiyen yerlerde yapılacak' ifrazların, içerisinde
inşa edilecek binanın cephesinden dar olmamak
üzere, asgari cephe genişlikleri ve büyüklükle
ri talimatnamelerde tesbit edilir.
İmar plânlarında iskân bölgesi dışında ka
lan kısımlarda nizamname ve talimatnamelerde
tâyin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara
izin verilmez.
Madde 39. — Belediye hudutları ve varsa
mücavir sahalar içinde gayrimenkullerin tevhit
ve ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi
veya bu hakların kaldırılması bu kanun ve ta
limatnameler hükümlerine uygunluğu belediye
encümenlerince (Ankara'da İmar ve İdare He
yetince) kabul ve tasdik edilmedikçe tapuca
tescil olunmaz.
Tarafların rızası veya mahkeme karariyle
şuyııun izalesi ve arazi taksimi de yukardaki
hükümlere tabidir.
Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi
ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseli ta
puya bağlanamaz. Veraset yoluyla intikallerde
veya bu kanunun 41 ve 42 nci maddelerinin
tatbikinde veya imar nizamlarına uygun olarak
yapılan apartmanların kat mülkiyeti esaslarına
göre hisselendirilmesinde bu fıkra hükmüne
bağlı kalınmaz.
Madde 41. — Belediyeler esasen belediye
malı olan veya imar ve yol istikamet plânları-
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nııı tatbiki dolayısiyle istimlâkten artara, parça
larla istikameti değiştirilen veya kapanan yol
ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil
inşaata elverişli olmıyan parçaları, bitişiğinde
ki arsa veya bina sahibine bedel takdiri sure
tiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola gi
den yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkakla
rı ile ve bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve
komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle
«atı mil maktan imtina ederse, şüyulandırıp sattır
mak suretiyle imar plânına uygunluğu temin
ile vazifelidir.
Bunlardan müstakil inşaata elverişli olan
ları, gayrimenkullerinden umumi hizmet için,
belediyece yeri alınan şahısların muvafakatleri
halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel
takdiri ve icabında teadül temini suretiyle de
ğiştirmeye belediyeler salahiyetlidir.
Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirle
ri ve bu bedellere itiraz şekilleri 6830 sayılı İs
timlâk Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 42. — a) İmar hududu içindeki bi
nalı ve binasız arazi ve arsaların, plân ve mev
zuata uygun şekilde inşaata veya tesbit edilmiş
olan diğer kullanma şekillerine elverişli duru
ma getirilmesi maksadiyle düzenlenmesi için,
bunları sahiplerinin muvafakati aranmaksızın,
birbirleriyle, yol fazlalariyle ve belediyeye, ka
mu tüzel kişilerine, kamu kurumlarına ait yer
lerle birleştirerek, plân ve mevzuat icaplarına
göre hisseli veya hissesiz olarak yeniden par
selleri ilgililere dağıtmaya belediyeler salahi
yetlidir.
b) (Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutu
lan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, bun
ların mesahalarından yeteri kadar saha, düzen
leme dolayısiyle meydana gelen değer artışları
karşılığında «düzenleme ortaklık payı» olarak
düşülebilir.
Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenle
me ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan
arazi ve arsaların düzenlemeden önceki mesa
halarının yüzde yirmibeşini geçemez.
Düzenleme ortaklık paylarının sahaları mecmuuna tekabül eden saha, düzenlemeye tabi tu
tulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park,
otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umu-
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mi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesis
lerden başka maksatlarda kullanılamaz.
Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yu
karda sözü geçen umumi hizmetler için yeniden
ayrılması gereken yerlerin mesahaları topla
mından az olduğu takdirde, eksik kalan mik
tar belediyece istimlâk yolu ile tamamlanır.
Her hangi bir parselden bir miktar sahanın is
timlâkinin gerekmesi halinde, düzenleme ortak
lık payı, istimlâkten arta kalan saha üzerinden
ayrılır.
Bu madde hükümlerine göre, her hangi bir
parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık
payı alınmaz.
Bu madde gereğince, düzenlemeye tabi tu
tulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık pa
yı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrı
ca değerlendirme resmi alınmaz.
e) Üzerinde bina bulunan hisseli parsel
lerde, şüyulanma sadece zemine aidolup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikka
te alınır.
Düzenleme sırasında, plân ve mevzuata göre
muhafazasında mahzur bulunmıyan bir yapı
ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Ta
mamının veya bir kısmının plân ve mevzuat
icaplarına göre muhafazası mümkün görülemiyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de
rastlıyabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel
üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel
sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe veya
aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe
veya şüyu giderilmedikçe, bu yapıların eski
sahipleri tarafından kullanılmasına devam olu
nur.
Bu maddenin (b) bendinde bahsi geçen umu
mi hizmetlere ayrılan yerlere rastlıyan yapı
lar, belediyece istimlâk edilmedikçe yıktırıla
lım z.
Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, il
gili parsel sahiplerinin kanunen muteber mu
vafakatleri olmadığı veya plân ve mevzuat icap
larına göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük
ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilâve, değişik
lik ve esaslı tamir izni verilemez.
d) Bu maddenin tatbikinde belediyeler, ödiyecekleri istimlâk bedeli yerine ilgililerin mu
vafakati halinde istimlâki gereken yerlerine
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karşılık, plân ve mevzuat icaplarına göre yapı
yapılması mümkün olan belediyeye ait sahalar
dan yer vermeye salahiyetlidirler.
e) Bu maddenin nerelerde ne şekilde tatbik
olunacağı ve lüzumlu diğer hususlar İmar ve İs
kân 'Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede
belirtilir.
Madde 48. — İskân hudutları içinde, esasen
kanalizasyonu bulunan veya fennî şekilde fos
septik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, gibi
belediye tesisleri tamamlanmış ve belde hizmet
leri götürülmüş bulunan yerlerde, plân ve mev
zuat icaplarına göre müstakillen yapı yapılma
sı mümkün olduğu halde, boş duran arazi ve
arsalarla, içerisinde bir kısmı veya tamamı yan
mış, yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş
bulunan yerlerden, belediye meclislerince tcsbit edilenlerin sahiplerine, be yerlerde imar
plânından ve talimatnamede belirtilmiş esaslara
uygun inşaat yapması tebliğ edilir ve durum si
ciline işlenmek üzere Tapu Sicil Muhafızlığına
bildirilir. 'Tebliğ tarihinden itibaren beş yıl
içinde plâna uygun inşaat yapılmadığı takdir
de bu yerler belediyelerce istimlâk edilebilir.
Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı şart
ları kabul etmiş sayılır.
Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyeler
ce istimlâk edilmiyen yerlerde mal sahibince
plân ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmâl
edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı
ortadan kalkar. Yutardaki fıkra hükmüne gö
re istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihin
den itibaren en geç iki yıl içinde başlamak ve
beş yıl içinde bitirmek şartı ile, belediyelerce,
yapılan ve mevzuat icaplarına uygun bina in
şa edilir veya bunlar şartlar yerine getirilmek
üzere satılabilir.
Belediyenin veya belediyeden bu yerleri satınalanlarm, bu şartları yerine getirmemeleri
halinde, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisi
ne ödenmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan di
ğer bütün masrafları ödiyerek gayrimenkulu
geri alabilir. Doğmasından itibaren bir sene
içinde kullanılmıyan geri alma hakkı düşer.
Madde 57. —- İmar ve İskân Bakanlığı bu
kanunun" tatbik şeklini gösteren nizamnameyi
ve beldelerin inkişafı, mahallî özellikleri gibi
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hususları göz önünde bulundurarak belediyele
rin imar talimatnamelerini hazırlamakla vazife
li ve tatbikatta görülecek lüzum üzerine bun
larda değişiklik yapmaya salahiyetlidir.
Belediyeler, kendi beldeleriyle ilgili talimat
name hükümlerinde değişiklik yapılmasını, ge
rekçesiyle birlikte bildirmek suretiyle Bakan
lıktan istiyebilirler.
İmar ve İskân Bakanlığı bu talepleri oldu
ğu gibi veya değiştirerek kabule veya redde sa
lahiyetlidir.
Madde 58. — Bu kanun hükümlerine aykı
rı hareket eden, imar plânına ve yapı ruhsati
yesi ile eklerine riayet etmiyen ve bunların
yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reis
leri ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza
Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrıca her
hâdise için 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır
para cezası hükmolunur.

MADDE 2. — 10785 sayılı Kanunun 41 nei
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :

MADDE 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıda
ki 9 madde eklenmiştir.

«Bu maddeye göre yapılacak Ibedel takdir
leri ve (bu 'bedellere itiraz şekilleri 'ÖSSO sayılı
İstimlâk Kanunu (hükümlerine tâlbildir.»,

EK MADDE 1. — İmar plânlarının tanzi
minde, plânlanan beldenin ve bölgenin şartları
ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak
lüzumlu otopark yerleri ayrılır.
Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesis
lerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar,
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tesbit olunup giderileceği imar talimatnamelerinde
belirtilir.
İmar talimatnamelerinde bulunması gereken
bu konu ile ilgili esaslar, İçişleri, Bayındırlık
ve Ulaştırma bakanlıklarının mütalâaları alın
mak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit olunur.
Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere
lüzumlu lotopark yeri tefrik edilmedikçe yapı
izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni
verilmez.
Kullanma izni alındıktan ıs'onra otopark
yeri, plâna ve talimatname hükümlerine aykırı
olarak başka maksatlara tahsis edilemeız. Bu
fıkra hükmüne aykırı hareket edildiği takdir
de, belediyelerce yapılacak tebligat üzerine en
geç üç ay içerisinde bu 'aykırılık ıgiderMir. Mal
sahibi, tebligata nağmen müddeti içerisinde ge
rekli düzeltmeyi yapmazsa, (belediye encümeni
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kai'ariylç bu 'hizmet /belediyece yapılır ve kar
şılığı '54 ncü ımaddeye göre tahsil olunur.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 'kullanma izni alınıp, ruhsatname ve ekleri
ne aykırı olarak başjka 'maksatlara tahsis edil
miş bulunan otopark yerlerinden, bu maddede
sözü geçen 'talimatnameye ıgöre (otoparka tah
sisi gerekenleri hakkında da yukardalki fı'kra
hüküm leri uygulanır.
EK MADDE '2. — Kapıcı dairesi ayrılması
'mecburiyeti olan (binalarda, ıbu dairelerin fen
ve sağlık şartlarına uygun 'olması, talimatname
de belirtilen şart ve ölçüleri havi 'bulunması lâ
zımdır.
Kapıcı daireleri anabiaıa içinde olabileceği
gibi, nizamlara aykırı yapılm'aımak şartiyle bah
çenin her ıhanigi bir yerinde veya müştemilât bi
naları içerisinde de tertip!enefbilir.
Bu madde bükümlerine uymadığı (belediyece
teslbit olunan binaların sahipleri, bu kanunun
yürürlüğe girdiği (günden itibaren iki yıl için
de yukardaki şartları yerine 'getirmeye mecbur
durlar.
Bekçi, bahçıvan, kaloriferci (gibi müstahde
min ikametine yer 'ayrılma'sı ıhalinde, (bu yerler
de de aynı şartlar aranır.
16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu
maddede sözü geçen daireler hakkında da tat
bik olunur.
Nerelerde ve hamgi binalarda kapıcı dairesi
ayrılması
(gerektiği imar talimatnamelerinde
'gösterilir.
EK MADDE 3. — Binaların zemin seviyesi
altında kat kazanmak maks'adiyle, (bina cephe
hattından yola kadar 'olan kısımda zeıminin ka
zılarak yaya kaldırımı seviyesinin altına düşü
rülmesine izin verilmez.
Her ne sebeple 'olursa 'olsun evvelce ön bah
çeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0,50 metre
den daha aşağıda teşekkül etımiş 'bulunan bina
larla bu gibi arsaların sahipleri, (gelip .geçenle
rin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına
talimatnamede (belirtilen veya civarın karakte
rine ıgöre belediyece t es/b it edilen şekilde bahçe
duvarı veya parmaklık yapmaya ve 'gereken em
niyet tedbirlerini almaya meoburdurlair.
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EK MADDE 4. — Yolu yapılmış ve bordürleri döşenmiş bulunan meydan, cadde ve sokak
lar üzerindeki binalı ve binasız arsa sahipleri,
kendi gayrimenfculleri önündeki yaya kaldırı
mını teslbit 'olunan kota, bulunduğu şehir, böl
ge, mahal ve yolun şartlarına uygun olarak be
lediyece teslbit olunacak şekle ve malzeme cin
sine göre yaptırmaya mecburdurlar. Trotuvar
genişliği 3 metreyi geçen yerlerde bu mecburi
yet 3 metrelik şerit için tatbik olunur.
Yukardaki fıkra hükmü, bu hizmetin lüzum
görülen hallerde belediyelerce talimatnamede
belirtilen şekil ve şartlar dâhilinde yerine ge
tirilmesine mâni teşkil etmez.
EK MADDE 5. — Yaya kaldırımların gerek
'bu ıkanunda, gerekse ilgili diğer kanunlarda yer
alaın istisnalar dışında, işgaline izin verilmez.
Yaya kaldırımları istisna hallerinde dahi gere
ken şartlar yerine getirilmedikçe ve belediye
den izin alınmadıkça işgal olunamaz.
İşyerleri ve benzerlerinde her ine sebeple
olursa olsun, belediyece tente yapılmasına izin
verilen yerlerde, bunların bordur hizasının dışı
na taşmaması ve en alçak: kısmı ile yaya kal
dırım üst seviyesi arasındaki mesafenin 2,25
metreden aşağı düşmemesi şarttır.
EK MADDE 6. — Tarihî veya mimari değe
ri bulunan han, hamam, kervansaray, konak,
yalı, ev, imarethane, ibadetyeri ve benzeri gibi
eski eser veya tarihî sanat yapılarının ve bun
larla bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafa
zası gerekli çeşme, eski .sokak ve meydancıkla
rın ımuhafazasma dair esaslar, Gayrimenkul Es
k i Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâa
sı da alınarak, Millî Eğitim, Turkım ve Tanıt
ma, İmar ve İskân ve Maliye İBakanlıklariyle
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından müştere
ken teslbit olunur. Adı geçen Genel Müdürlük
ve ilgili Bakanlıklar bu yerlerden lüzumlu gö
rülenlerini istimlâke veya istimlâk etmeksizin
bakım ve onarımını temin etmek üzere sahip
lerine veya diğer ilgililere gereken hallerde be
del ödemeye veya bu hizmeti bizzat yapmaya sa
lahiyetlidirler.
Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında,
imar plânlarında gösterilen veya plânı olmıyan
yerlerde imar nizamnamesinde belirtilen veya

Millet Meclisi

(S. (Sayısı : 137)

-26
(Hükümetin Teklifi)

(Geçici Komisyonun değiştirişi)
Gayrimenkul Eski Eiserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulunca teslbit edilen koruma mesafesi için
de bulunan ve istimlâki .gereken özel (mülkiyet
teki binalı ve binasız gayrimenkulleriın istimlâ
ki, bu eserlere bakmakla vazifeli âmme müesse
selerine aittir.
Her .hangi bir belediyenin 'hududu veya mü
cavir sahası içinde kalan ve yukardaki fıkrada
sözü geçen koruma mesafesine rastlayan âmme
müesseselerine (Vakıflar İdaresi dâhil) ait ara
zi ve arsalar hakkında da 31 nci madde hüküm
leri tatbik olunur.
EK MADDE 7. — Deniz, göl ve nehir kenar
larında, bölgenin şartlarına ve mahallin özel
liklerine göre, imar ve iskân Bakanlığınca tek
lif ve Bakanlar Kurulu kararı ile teslbit ve ilân
olunan sahalara ait imar plânları öncelikle ha
zırlanır.
Bu saha şeriti içerisinde kalan 'bilûmum ara
zi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi,
bunlar 'üzerinde her türlü yapı yapılması, mev
cutların genişletilmesi, bunlara kat ilâve ve bu
binaların kullanıma şekillerine dair esaslar imar
ve iskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatna
mede belirtilir.
Bıu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda
sözü geçen imar plânı esaslarına ve talimatna
me bükümlerine aykırı 'tatbikat yapılamaz,
Bu şerit içinde bulunan âmmeye ait binalı
ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete inti
kal ettirilemiyeceği (gibi, bu yerlerde denizden
doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel
mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanılamaz.
EK MADDE 8. — Belediye hudutları ve mü
cavir isa'halar dışında bulunup da bölge plân-<
laması veya sınai veya turistik ehemmiyeti bakı
mından veya ulaştım yolları ve 'bunların lemniyeti veya civarının yerleşme nizamı dolayısiyle
imar ve iskân Bakanlığının teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile belli edilecek yerlerde, adı .ge
çen bakanlıkça hazırlanacak talimatname esas
ları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olu
nur.
a)l Bu yerlerde talimatnamede belirtilen
şartlara uymayan ifraz ve tevhit muameleleri
yapılamaz ve tapuya tescil edilemez.
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b)î Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve ya
pılar, varsa plânda, yoksa talimatnamede belli
edilen maksatlar dışında kullanılamaz,
c) Bu yenlerde yapılacak yapıların, plân
da veya talimatnamede belirtilen ölçü ve şart
lara uyması mecburidir.
d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için
ilgili valiliğe hir dilekçe ile müracaat edilmesi
ve bu dilekçeye talimatnamede 'belirtilen vesi
kaların eklenmesi suretiyle izin alınması lâzım
dır. Valiler bu müracaatları plân ve talimatna'me esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisin
de cevaplandırılmasını temin ederler.
Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görülen
veya 'bu kanunun yürürlüğe girdiği 'günden son
ra yapılıp da yukarda âözü geçen plân ve tali
matname hükümlerime uynrayan yapılar, vali
liklerce yapılacak tebligat üzerine, sahipleri'
tarafından en geç !bir ay içinde mümkünse dü
zeltilir, değilse yıktırılır.
e) İkmal olunan yapıların kullanılabilmesi
için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması ve
kullanma izni alınması lâzımdır.
f)' Valiler bu sahalar içinde tali'matname
esaslarına uygunluğu temine, müddetti içeri
sinde sahiplerince düzeltilmiyen tatbikatı veya
yıktırılmıyan yapıları, düzeltme veya yıkım ıgideri Sonradan yüzde 'on fa'zlasiyle sahibinden
alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya
ve 'hu maksatla yapılacak harcamaları özel ida
re bütçesinden karşılamaya salahiyetlidirler.
g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442
sayılı il iîdaresi Kanununun kendilerine ver
miş olduğu salâhiyetlerden faydalanırlar.
h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket
edenler '6785 sayılı Kanunun ilgili maddele
rine 'mütenazır (olarak cezalandırılırlar.!»
EK MADDE 9. — İmar ve iskân Bakanlı
ğınca tesbit edilecek ihtiyaç ve önceliklere gö
re, belediyelerin imar plânı tatbikatı için gerek
li istimlâk, inşa, tanzim ve bu işlerle ilgili tek
nik hizmet giderlerini borçlandırarak karşıla
mak maksadiylc, İller Bankasında ve adı geçen
Bakanlık emrinde bar imar fonu kurulmuştur.
Her yıl Genci Bütçeden imar ve İskân Ba
kanlığı 'bütçesinin ilgili maddesine
konula
cak ödenek bu fonun anakaynağmı teşkil eder.
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Ayrıca, ('5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 40 ncı maddesi gereğince İller Banfcasm*da toplanan ve yüzde sekseni belediyelere dağı-.
tılan 'meblâğın) yüzde ,onu ile (23 Şubat 1963
gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Tanıtıları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İller
Bankasında tesis olunan ve İçişleri Bakanlığı
eımrinde 'bulunan trafik fonunun) tamamı bu
fona intikal eder.' Bu fon, çeşitli kanunlarla
bu fona aktarılan diğer meblâğlar, her türlü ba
ğış ve yardımlar ve fonda toplanan paraların.
faizleriyle takviye lolumır.
Fondan yapılan yardımlar, belediyelere ve
rildikleri tarihi tafcibeden ikinci malî yıl başın
dan itibaren 10 yılda ve 10 müsavi taksitle
faizsiz lolarak geri alınır.
İller Bankasındaki hisselerinden alacağı bu
lunan belediyelerin bu taksitleri öncelikle his
selerinden kesilir.
Fondan yapılacak yardımların sarf ve tahsis
şekli ve sair 'hususlar, Maliye Bakanlığı ile
İmar ve İskân Bakanlığınca müştereken hazır
lanacak talimatnamede gösterilir. Bu fondan
yapılacak 'harcamaların murakabesi, Sayıştayca
yukarda sözü geçen talimatname hükümleri de
dikkate alınarak yapılır.

MADDE 3. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki
-madde 'eklenmiştir :
EK (MADDE — [Belediye Ihudutları ve mü
cavir alanlar dışında (bulunup da, tbiölıge plânla
ması veya sınai veya turistik önemi Ibaikımmdan
veya ulaşım yolları ve Ibunlarun (güvenliği veya
civarının yerleşme düzeni dolayısiyle İmar ve
İskân Bakanlığının teklifi ve (Balkanlar İKurulu
kararı ile (belli edilecek yerlerde, adı igeçen ba
kanlıkça 'hazırlanacak yönetmelik esasları dai
resinde aşağıdaki hükümler ulyigulanır.
Bu gibi yerlerde yapı yapılalbilmesıi için ilgili
valiliğe ıbir dilekçe ile müracaat edilmesi Ve bu
dilekçeye yöne tm ellikte 'belirtilen (belgelerin eklenmeisi suretiyle izan alınması iger'eklidir. Vali
ler !bu müracaatları yönetmelik esaslarına igöre
incelettirip, 30 ıgün içerisinde cevaplandırılma
sını sağlarlar.
Fen ve sağlık bakımından sakınca anz eden
veya ibu kanunun yürürlüğe (girdiği günden son
ra yapılıp da yukarda sözü igeçen yöAetmelik
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^üfktümlerine uymıyan yapılar, il idare *kurulu
"kararma dayanılarak valiliklerce yapılacalk (bil
diri (üzerine, saHıipleri ıtarafmdan en geç Ibir ay
içinde miimlkünse (düzeltilir, 'değilse yıktırılır.
Valiler ibu alanlar içinde yönetmelik <esaslarıL
na uıygunluğu »ağlamaya, süresi içerisinde sa
hiplerince dlüzeltilmiyen veya yılktırılımıyan uy'igulamaları, düzeltme veya yılkıım »gideri sonra
d a n yüzde on f azlasiyle sahibinden alınmak: üze
rle, düzelttirmeye veya yılktırmaya ve bu amaç
la yapılacak harcamaları özel idare (bütçesinden
^karşılanmaya yetkilidirler.
MADDE 4. — 6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve
-40 nıcı maddeleri ile gerelk İbu 'kanunun, 'gerekse
-diğer 'kanunların Jbu kanuna aykırı hükümleri
. yürürlükten kaldırılmiştır.
MA1>DE 5. — Bu Ikanun yayılmı
yürürlüğe »girer.

tarihinde

MADDE 6. — Bu Ikanunun hüîkümlerini Ba
lkanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — 6785 sayılı İmar Kanonunun
3£>, 38 ve 40» ncı maddeleri ile gerek bu kanu
nun, gerekse diğer kanunların bu kamuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

m . m. mm
Başbakan
8. Demirel
Devlet Bakanı
H. Atabeyli

D«vlet Bakanı
R. Sezgin
Devlet Bakanı
T. Bilgin

Devlet Bakanı
G. Titrek
Millî Savunuma Balkanı
A. Topaloğlu

Adale* Bakanı
Y. Z. Önder
İçişleri Balkanı
H. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakanı
t. S. Çağlayangil

Maliye Bakanı
M. Erez

İMillî Eğitim Bakanı
O. Oğuz
Ticaret Bakanı
A. Ballı

Bayındırlık Bakanı
T. Oülez
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan
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Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu

Tanm Bakanı
t. Ertem

Ulaştırma Balkanı
N. Menteşe

Çalışma Bakanı
S. öztürk

Sanayi Bakanı
S. K%bç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
8. O. Ave%

Turizm ve Ta. Bakanı
İV. Cevheri

İmar ve takan Bakanı
H, Nakiboğlu

Köy işleri Bakanı
T. Kapanlt

Orman Bakanı
H. ö$alp

Gençlik ve Spor Bakanı
1. Sezgin
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