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Belediye yapı ve yollar kanununun bazı maddelerinin
ve Ebniye kanununun 4 3 ncü ve Belediye kanununun
114 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
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5 . II..' 1944
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

2290 sayılı Belediye yapı ve Yollar Kanununun bazı maddelerinin ve Ebniye kanununun 43 ncü
ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında Nafia Vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Yekilleri Heyetince 1 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunufmuş olduğunu arzcdermı.
Başvekil
• "- i
• ' . , . . ' '
Ş. Saraçoğlu

Yapı ve Yollar kanununun tadiline ait esbabı mucibe lâyihası
Dört senedenberi arka arkaya vukua gelen yer depremleri yurdumuzun hemen her 'tarafının bu
afetle tehdit edilmekte olduğunu göstermiştir.
Buna karşı alınması lâzım gel en tedbirler meyaınnda, betonarme ve kârgir inşaatta, gerekli şartla
rın temininden başka, bu tarzın tatbik edilemiyeceği bir çok yerlerde yer depremine karşı oldukea
mukavim bir yapı sistemi olan ahşap karkas yani ahşap iskelet sisteminin kullanılması da bulun
maktadır.
.
•
'
Halbuki hâlen mer'i olan ve belediye yapı ve yollar kanunu ile de hükmü ilga edilmemiş bulunan
1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddesinde, itfaiye teşkilâtını yapan belediyelerin, bu
teşkilâtın idame masraflarına sigorta şirketlerini de iştirak ettirebilmesi salâhiyetine mukabil, mün
ferit bağ ve bahçe içindekiler müstesna olmak üzere, bülün yapıların yanmaz malzemeden yapılması
meşrut bulunmaktadır.
Sigorta şirketlerinin bu iştirakleri büyük bir kıymet ifade etmediği halde, bü maddeye göre bü
tün şehir ve; kasabalarda belediyeler, kârgirden gayri inşaatı tamamen men etmekte bulunduğundan
bu hal şehir ve kasabalarımızın imarını güçleştirmektedir. Zira, taş, tuğla ve beton gibi yanmaz mad
deler yurdumuzun her tarafında kolaylıkla temin edilememekte ve hâttâ bazı yerlerde hiç buluna
mam aktadır.
Buna binaen, esasen zelzele bakımından da oldukça, emniyetli bulunan ahşap iskeletli binaların,
yangına karşı gerekli tedbirler de alınmak kaydiyle, yapılması imkânını temin edecek hükümlerin
konulması için bu kanun lâyihası hazırlanmıştır.
Lâyihada- kabul olunan ikinci esas, yapıların ancak ehliyetleri tevsik edilmiş kimselerin mesuliyeti
altılıda yaptırılmasını mecburi kılmaktır.
Filhakika, inşaat yaptıranların, yaptıkları inşaatın ehemmiyeti ile mütenasip ehliyet sahibi olma-

malarından dolayı çok defa can ve mal kaybı olmaktadır. Yurdumuzun hemen hor tarafı zelzele böl
gesi olduğuna göre bu hususun ehemmiyeti daha fazladır. Bunun önüne geçilmek için, yapı mes
uliyetini üzerine alacak olanları tasnife tabi tutmak ve bunların ancak iktidarı »dahilindeki inşaa- *
tın mesuliyetini alabilmesini temin etmek tedbirleri düşünülmüş ve bu tasnifin, teşkilât kanununa da
yanarak çıkacağı talimatnamelere göre, Nafia Vekâletince yapılması derpiş edilmiştir.
Diğer taraftan şehir ve kasabaların imar plânlarının tasdik salâhiyeti 3611 No. lı Teşkilât kanunu ile
Nafia Vekâletine verilmiş bulunduğuna göre, mücbir sebep olmadıkça imar plânlarının tanziminde
riayet edilmesi lâzımgelen esaslara ait mücbir sebeplerin takdiri salâhiyetinin de Nafia Vekâletine
verilmesi ve ev nizamnamelerinin tanziminde Nafia Vekâletinin de iştirakinin daha muvafık olacağı
düşüncesiyle kanunda bu hususları da temin edecek şekilde tadilât derpiş edilmiştir.
1. 2290 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde imar plânlarına gör-e açılacak veya tevsi ve tanzim edi
lecek yol ve meydanların yanlarında yeniden yapılacak binaların yalnız yüksekliği, cephelerinin
inşa tarzı ve arsa genişliği hakkında Belediye meclislerinin karar ittihazına salâhiyet verilmektedir.
Halbuki yeni madde ile, müsaade edilecek muhtelif nevi yapılardan hangilerinin şehirlerin hangi
mmtakalarında, ne gibi şartlarla inşa edileceği, bundan başka binaların asgari cephe genişliklerinin
tesbitinc ve binaların derinlik nispetine dair maddede bir sarahat olmadığından, ne plâna, ne de
sıhhat kaidelerine uygun olmayan yapılar için talepler karşısında bulunulmakta ve buna mâni
olacak bir hüküm bulunmadığından bir çok hallerde taleplere uygun maddeler verilmek mecburiyeti
hâsıl olduğu tatbikatta görülmektedir.
Maddenin yeni şekli bu tarzda inşaat yapılmasına tamamiyle mâni olacak şekilde hazırlanmıştır.
2. 2290 sayılı kanunun 18 nci maddesinde, mühendis, mimar ye inşaat kalfası bulunan yerler
de inşaata nezaret ile mesuliyetini deruhte etmiş olan bu kimselerin inşaattan çekildiklerinde bele
diyeyi tahriren haberdar etmesi ve aksi takdirde inşaatın sonuna kadar kanuni mesuliyetlerinin de
vam edeceği ye yeniden gösterilecek mühendis, mimar ve kalfaların dahi, mesuliyeti deruhte etme
den inşaata devam edemiyeceği yazılıdır. Maddenin yeni şekli ile, her nevi inşaatın muhakkak bir
fennî mesuliyet altında yaptırılması ve mesuliyeti alacak olanların da Nafia Vekâletince alınmış ve
sikalara sahip olması mecbur; tutulmuştur.
3. . 2290 sayılı kanunun 20 nci maddesinde yalnız münferit binaların yanlarında komşu hudutla
rından itibaren bırakılacak boş sahaların miktarı bildirilmekte, ve böyle şartları haiz olamıyacak ar
saların şuyulandırılması salâhiyeti verilmekte ve müştemilâtı bu şartlara tabi olmayacağı gösteril
mektedir.
2290 sayılı kanun gereğince imar tatbikatı için belediyeler, malî kudretlerine göre, beşer senelik
mesai programları tanzim ve tatbik etmekle mükelleftir. Bu itibarla, şehirlerin- imarı ve bir imarın
icabettirdiği istimlâk işleri de şehir veya kasabanın muayyen kısımlarına inhisar etmektedir.
Halbuki tatbikatta şehrin bütün mmtakalarında dağrnıka bir şekilde hususi inşaat talepleri vâki
olmaktadır.
Bir taraftan bu talepleri karşılamak üzere şehirlerin biran evvel imar plânı esasları dâhilinde ku
rulmasını sağlamak, diğer taraftan beledilere tahammülleri fevkinde külfet yüklememek üzere yeni
yapılacak binaların geri çekilmesi için, önde kalacak ve plâna göre yola gidecek olan kısım
ların, yol yapılıncaya kadar istimlâke tabi tutulnuyarak sahipleri uhdesinde bırakılmasını teinin
edecek hükümler konulmuştur.
.
4. 2290 sayılı kanunun 28 nci maddesi binaları tam kârgir, yarım kârgii', ahşap olarak üç
snııfa ayşrmış ve hımış, bağdadi ve tahta kaplamalı veya tel üzerine sıvalı binaları da ahşap
sınıfına sokmuş bulunmaktadır.
Diğer taraftan Belediye Kanununun 114 ncü maddesi ise, ahşap bina yapılmasını tamamiyle
menettiğiııdeıı zelzeleye m u k a v i m ve mahallî malzeme ile de kolayca -inşası m ü m k ü n bulunan
hımış binaların dahi yapılması menedilmektedir.
İşte bu düşünceye göre, yapılar yeniden tasnife tabi tutulmuş ve yangın ve mukavemet ba
kımından bunların tabi olacağı şartlar zikredilmiş ve ahşap inşaata da imkân verilmiştir.
Katî bir zaruret görülmeyen ve mimari bakımdan da çirkin bir manzara hâsıl eden. yangın
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duvarlarının çatıdan 8Ü santim yukarı çıkarılması mecburiyeti 30 santime indirilmiştir.
' '"
5. 2290 sayılı kanunun 4 ncü maddesi, imar plânlarının tabi olacağı teknik esasları bildir
mekte ve 'bunlara riayet imkânsızlığı hakkındaki mücbir sebeplerin'» takdirini de Dahiliye Ve
kâletine ait olduğunu göstermektedir.
Halbuki, imar plânlarının tasdiki salâhiyeti ıVafia Vekâletine ait bulunduğundan, mücbir se
beplerin takdirinin de Nai'ia Vekâletine ait olması'icabettiğinden maddede buna göre değişik
lik yapılmıştır.
•
6. 2290 sayılı kanunun 50 nci maddesinde bu kanun hükümlerinin tatbikini gösterir nizam
namelerin Dahiliye Vekâletince tanzim edileceği bildirilmektedir.
Halbuki, imar işleriyle Nafia Vekâleti yakından alâkadar bulunduğundan bu nizamnamelerin
de müştereken yapılması muvafık görülmekte ve madde ona göre değiştirilmiş bulunmaktadır.
7. 2290 sayılı kanunun 51 nci maddesinde keza, fırınların ve gıdai maddelerin bulunacak
ları diğer mahallerin yapılarına ve sair hususlarına ait şartların Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâletleri tarafından tanzim olunacak bir nizamname ile tesbit edileceği yazılıdrr.
Bu işlerin de Nafia Vekâleti ile ilgisi derkâr bulunduğundan, nizamname tanzimine Nafıa
Vekâletinin de iştirakini temin için maddede değişiklik yapılmıştır. .
.
8. Ebniye Kanununun halen mer'i olan üçüncü maddesinde • dökmeci ve demirci fabrika
dükkânlarının münhasıran tonozlu kârgir olacağı yazılıdır.
' " ' " • .
Ebniye Kanununun neşir tarihi olan 1298 tarihinde beton inşaat henüz tatbik edilmemekte
bulunduğundan, yangından korunma gayesiyle bu gibi yapıların münhasıran tonozla örtülmesi
esası konulmuştur. Halen bu Örtülerin betonla yapılması, tonoz inşaatına nazaran daha. ucuz
ve zelzele bakımından daha mukavim olduğundan bu gibi yapıların betonla örtülmesini sağlaya
cak şekilde maddede değişiklik yapılmıştır.
'
•
9. 1580 sayılı Belediye Kanununun 114 ncü maddesinde münferit bağ ve bahçe içindekiler
müstesna olmak üzere evler, dükkânlarla umumî ve hususi 'bilcümle mebaninin taştan, tuğla
dan, kerpiç ve emsali ihtiraki kabil olmayan ınevattan inşası mecburidir diye yazılıdır.
Halbuki, bazı şartlarla hımış ve ahşap binaların da yapılması esasının kabulü zaruridir ve
yukarıdaki maddelerde de buna göre hükümler konulduğundan, maddenin buna dair olan fıkra
hükmü kaldırılmıştır.

Dahiliye Enciimıend Mazbatalsı
İ*. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 1/211
Karar No. 22

29. IV. 1944

Yüksek Reisliğe
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun bazı maddelerinin ve Ebniye Kanununun
43 ncü ve 1580 numaralı Belediye Kanununun
114 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında
Nafia Vekilliğince hazırlanarak İcra Vekilleri
Heyeti karariyle gönderildiği Başvekâletin
5 . I I . 1944 tarihli tezkeresinde bildirilen ka
nun lâyihası Encümenimize tevdi kılındığından
Ncfia. Vekili ve Dahiliye Vekâleti mümessili
hazır oldukları halde okundu.
Hükümetin mucip sebepler lâyihasında ya

zılı olduğu üzere son zamanlarda görülen hâdi
seler, memleketinizin umumî "bir yer sarsıntısı
sahasında bulunduğunu meydana koymuş ve bu
sarsıntılar neticesinde binlerce binaların yıkıl
dığı ve binlerce hayatın kaybolduğu görülmüş
tür.
İşte bu can ve mal zayiatını önleyici tedbir
ler cümlesinden.olmak üzere Nafia Vekâletinin
şehir ve kasaba imar plânlariyle daha geniş bir
salâhiyetle alâkalanması ve inşaatın daha amelî,
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bir kontrol altına alınması lüzumu tahakkuk et
miştir.
,
Bu itibarla memlekette, alışap .bina inşasını
umumî,bir yasak altına. almış. olan kanun, mev
zuatının kaldırılması ve Belediye Yapı ve Yol
lar Kanunu maddelerinde bazı değişiklikler ya
pılması esas bakımından muvafık bulunmuş ve t
cereyan eden müzakere neticesinde lâyihada
aşağıda yazılı değişiklikler yapılmıştır:
' 1.*" Belediye Yapı ve Yollar kanununun de
ğiştirilmesi lüzumlu görülen 6 maddesini, ayrı
madeler halindo zikredilmekten ise kanun de
ğişikliklerinde Yüksek Meclisçe esas olarak ka
bul edilmiş bulunan şekle uygun olmak üze
r e ; yapılacak değişiklikler bir madde içinde
toplanarak yazılmıştır,
2. Değiştirilecek olan 9 ncıı, madde met
nindeki (Talimatnamesine tevfikan kararlar)
kaydi İtaldırılarak yerine (Umumî mahiyette
kararlar),, kaydı konulması daha, münasip gö
rülmüştür.
3. Değiştirilecek olan 18 nci maddede ta
dat edilen (Yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis mimar, fen memuru kalfa) kayıtları;
mektep şahadetnamelerinin ilmî ve hukuki
kıymetlerini siyanet etmiş olmak düşüncesiy
le ibrinci fıkradan kaldırılmıştır.
Nafia vekâletinin ehliyeti tevsik hususun
daki vazifesini kolaylaştırmak ve uzak mahal
ler belediyelerinde de yapı mesuliyetini üzeri no alacak eleman yetiştirilmek üzere bu mad
denin sonuna, bir kurs açılmasını ve masrafla
rını temin eden bir fıkra ve kanunun sonuna
da, bu kursun açılması imkânını müddet bakı
mından karşılayıcı bir muvakkat madde ilâve
edilmiştir.
4. Değiştirilecek olan 20 nci maddedeki
(Yeni) kaydı, eskiden yapılmış olan inşaatın
'i '

da bu madde hükmüne girebilmesi ve arsa sa
hiplerinin, bina derinliklerini kullanmak hu
susunda, serbest bırakılması için tayyedilmiş ve
maddenin şümulünü temin etmek maksadiyle
fıkranın sonuna (de) edatı ilâve edilmiştir.
Aynı .maddenin, (B) fıkrasında « Belediyeleri,
kanuıü istimlâk muamelesinden gayri muayyen
bir zaman için muaf kılan hükmü » tasarruf
hukuku esasatiylc telif edilemediğinden fıkra
dan, çıkarılmıştır.
5. Belediye Yapı ve Yollar kanununun 4
ncü maddesindeki « Mücbir sebepleri takdir et
mek salâhiyetinin » Nafia Vekâletine .ait olma
sı tabii görülmüş ve lâyihaya 2 nci madde ola
rak yazılmıştır.
6. Hükümet lâyihasmdaki 8 nci madde
ifade değişikliği ile ve 9 ncu maddede aynen ka
bul edilmiş ve hazırladığımız lâyihaya 3 ııcü
ve 4 ncü madde olarak geçirilmiştir.
7. Hükümet lâyihasmaki 10 ve 11 nci mad
deler dahi aynen hazırladığımız lâyihanın 5
ve. altıncı maddeleri olarak gösterilmiştir.
Havalesi mucibince Nafıa Encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı.
Dahiliye En. Reisi •
R. V.
M. M.
Tekirdağ
Çoruh
Mardin
G. Uybadm
A. Timin
E. Ergin
Kâtip
Seyhan
Balıkesir
Bolu
O. Öral
Y. S. Uzay ^ 11. Ş. Adal
Erzincan
Erzurum
Giresun
Ş. Söhmcnsüer
N. Elgün
N. üsten
Grümüşano
îçel
Kars
E. Güreli
R. Koralimi
E. Özoğuz
Kayseri.
Konya
Malatya
A. II. Kdlaç
Ş. Ergun
E. Barkan
Tokad
Trabzon
A. G. Pehel
S.Abanozoğlu
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Nafıa. Enciime i ; mazbatası
T. B- M. M.
Nafıa Encümeni
Karar No. 7
Esas No. 1/211

30 . V

.1944

'
Yüksek Reisliğe

2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar kanunu
nun bazı • maddelerinin ve Ebniye kanununun
43 ncü ve 1580 numaralı Belediye Kanununun
114 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında Nafia Vekilliğince hazırlanarak İcra Vekilleri He
yeti karariyle ve Başvekâletin 5 . X I . 1943 ta
rihli tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulup Dahi
liye Encümeni mazbat asiyle birlikte encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı
mucibesi nal'ia Vekili huzuriyle okunup müza
kere olundu.
Hükümet ve Dahiliye Encümeni esbabı mucibelcriııde serdolunaıı icap ve zaruretler encümenimizee de kabul olunarak kanunun madde
lerinin müzakeresine geçildi. Dahiliye Encümeni
mazbatasında Hükümetçe, mutabakat beyan edil
miş olduğundan Dahiliye Encümeni mazbatası
müzakereye esas tutulmuştur.
Kanunun birinci maddesinde (2290 sayılı ka
nunun 6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir) ifadesi yerine mevzubahs 6 maddenin
numaralarını kanuna dercetmek suretiyle madde
nin tesbiti daha vazıh ve faydalı görülmüştür.
Madde 9. —: Maddede mevcut müstakbel şe
hir haritasına göre yerine tasdikli imar puanları
ve raporlarına göre kelimesinin konması haki
kate ve maslahata daha uygun görülmüş, imar
püânma merbut raporun bir çok fennî esasları
ihtiva etmesi münasebetiyle belediye meclisi ka
rarlarının bu esaslardan şaşması hususu tahtı
emniyete alınmak istenmiştir.
Madde .18. — Vaziyeti tavzih edici bazı ifade
değişiklikleri yapılmak suretiyle yeniden tanzim
edilmiştir.
MADDE 20.—• A bendindeki aralıklar için
demir inşaatta, ilâve edilmek suretiyle, demir ve
tam kârgir inşaat için komşu hudutlarından
itibaren en aşağı üçer metre mesafe bırakılma
sını Encümenimiz de kabul etmiş yarım kârgir,
hımış, yarım ahşap için bu mesafenin (5) metre

)

ve fakat harici satıhları da ahşap olan tam. ah
şap binalar için (5) metrenin (7,5) metreye ib
lâğı, daha muvafık görülmüştür. Bir tarat'tan
yer sarsıntısı ıztırabma karşı .yeniden ahşap bina
inşaatını kabule giderken geçmişte memleket
için büyük felâket doğurmuş olan yangın tehli
kelerinin de yeniden baş göstermesine meydan
verilmemesi gözönünde tutulmuştur.
Maddenin B, C fıkraları aynen.kabul edilmiş
tir.
Yirmi sekizinci maddeye; demir inşaat ve
bunun tarifi ilâve olunmuş, ve (F) fıkrasında
ki bitişik yarım kârgir binaların mücavir duvarlariyle hımış binaların yangın duvarlarının
çatısından dışarı çıkarılacak: kısmının otuz san
tim yerine elli santime iblâğı fen ve maksada da
ha uygun görülmüştür.
Madde 50..—• Dahiliye Encümeninin 50 nci"
maddesi aynen.-kabul olunmuştur. .
Elli birinci maddede, fırınların vo gıdai mad
delerin bulunacakları diğer mahallerin yapılma-"'
sına ait şartların Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat, Ve
kâletleri; tarafından,, tanzim olunacak bir •ni
zamname ile tesbit olunacağı-hakkındaki hükmün '
umumî ve ..binaenaleyh, hususi-mahiyeti haiz ol mı-.
yan gıdalara; ait binalara da teşmilinin, muva
fık;" olmayacağını gözönünde. bulunduran . Encü
menimiz, bu metnin fırınların ve bazı gıda -mad
delerinin bulunacakları mahallerin yapılarına ait
şartlar demek suretiyle hükmün ancak fırınlara
vo hususiyet arzedeıı gıda maddelerine ait ola
cağını ifade eylemiştir.
ikinci maddede Dahiliye encümeninin,metni
aynen . kabul edilmiş üçüncü maddede tonoz ye
rine tonozlu kârgir ikame olunmuş betondan
sonraki
kârgir. kelimesi., lüzumsuzluğundan
dolayı tayyedilmiştir.
Madde 4. — Dahiliye Encümeninin 4 ncü .
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Muvakkat madde — Ehliyetli kalfa, bulutum- .
yan yerlerde işleri büsbütün durdurmamak için .
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•Nafıa '."Vekâletince verilecek müddetin bir hadlc
takyidi muvafık görülerek 3,5 senelik bir müd
det ifade eden 1947 takvim senesi sonu tesbit
edilmiştir.
Beşinci ve altıncı maddeler Dahiliye Encüme
ninin bcşıinci ve altıncı maddeleri olarak aynen
kabul. edilmiştir.
Heyeti Umumiyeyc arzedilmck üzere Yüksek
Jloisliğo sunuldu.
•
Nâfıa En. Es.
M. M.
Kâtip
Eskişehir
Sivas
'İsparta
/. Ârukan
A. N. D emir ağ
K. Ay dar

Afyon K.
Afyon K.
Ankara
A. Çetinkaya
M. Gönenç
A. Baytm
Ankara
Çorum
R. Börekçi
Dr. G. Alper
, Edirne
Erzincan
İstanbul
E. Demiray
A. S.İlter
C. E. Arseven .
Kars
Kayseri
Konya
Dr. E. Oktay
M. Taner
E. Gökmen
Malatya
Manisa
Maraş
M. Ş. Özpazarbaşı
O. Ergin
II. R. Tankut
Niğde
Sivas
Urfa
II. Mcngi
İ. II. Başak
R. Soycr

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRŞİ

2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun
bazı maddelerinin ve Ehniye Kanununun 43 ncü
ve 1580 sayılı Belediye Kanununun
114 ncü
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası

2290 sayık Belediye Yapı ve Yollar kanununun
bazı maddelerinin ve 1580 numaralı
Belediye
kanununun 114 ncü maddesinin
değiştirilmeline
dair kanun lâyihası

MADDE 1. — 2290 sayılı kanunun 9 ncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
. Müstakbel şehir haritasına göre tesis ve tev
si ve tanzim edilecek yol ve meydanların yan
larında yeniden yapılacak binaların nevi, kat
adedi, kat irtifaı, asgari cephe genişliği,- âzami
derinliği, inşa tarzı ve arsalarının genişliği hak
kında talimatnamesine tevfikan kararlar itti
hazına belediye meclisleri salâhiyettardır.
Belediye meslislerinin bu kararları nahiye ve
.kazalarda kaymakamın ve vilâyetlerde valinin
tasvibinden sonra Nafia Vekâletinin tasdikiyle
katileşir.

MADDE 2. — 2290 sayılı kanunun 18 nei
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Resmî ve hususi bütün inşaat Nafıa Vekâ
letince ehliyeti tevsik edilmiş kimselerin neza
ret ve mesuliyeti altında yapılır. İnşaatın nezaret
ve mesuliyetini üzerine almış olan yüksek mü
hendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, fen
memuru veya kalfa, herhangi bir sebeple olur
sa olsun inşaattan çekildiği takdirde belediyeyi
yazı ile ve resmen haberdar etmeğe mecburdur.
Aksi takdirde inşaatın sonuna kadar kanuni

BÎRİNCÎ MADDE — 2290 sayılı kanunun
6 ncı maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilerek
numaraları hizalarında yazılı maddelerin yeri
ne konulmuştur:
Madde 9. — Müstakbel şehir haritasına gö
re tesis ve tevsi ve tanzim edilecek yol ve
meydanların yanlarında yeniden yapılacak bi
naların nev'i, kat adedi, kat irtifaı, asgari cep
he genişliği, âzami derinliği, inşa tarzı ve ar
salarının genişliği hakkında umumî mahiyette
kararlar ittihazına Belediye Meclisleri salahi
yetlidir.
Belediye meclislerinin bu kararları nahiye
ve kazalarda kaymakamın ve vilâyetlerde vali
nin tasvibinden sonra Nafia Vekâletinin tas
dikiyle katileşir.
Madde 18. — Resmî ve hususi bütün in
şaat Nafıa Vekâletince ehliyeti tevsik edilmiş
kimselerin nezaret ve mesuliyeti altında yapı
lır. İnşaatın nezaret ve mesuliyetini üzerine
almış olanlar, herhangi bir sebeple olursa olsun
inşaattan çekildiği takdirde belediyeyi yazı ile
haberdar etmeğe mecburdur. Aksi takdirde
İnşaatın sonuna kadar kanuni mesuliyetten
kurtulamaz.
İnşaat sahiplerinin yeniden gösterecekleri
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar,
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NARİA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun
hazı maddelerinin, ve 1580 numaralı Belediye ka
nununun 114 ncü maddesinin
değiştirilmesine
dair kanun lâyihası
MADDE 1. — 2290 sayılı kanunun 9, 18, 20,
28, 50 ve 51 nçi maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:
Madde 9. — Tasdikli imar plânları ve raporlanna göre tesis ve tevsi ve tanzim edilecek yol
ve meydanların yanlarında yeniden yapılacak
binaların nevi, kat adedi, kat irtifaı, asgari cephe
genişliği, âzami derinliği, inşa tarzı ve arsaları
nın genişliği hakkında umumî mahiyette karar
lar ittihazına Belediye meclisleri salahiyetlidir.
Belediye meclislerinin bu kararları nahiye ve
kazalarda kaymakamın ve vilâyetlerde valinin
tasvibinden sonra Nafia Vekâletinin tasdikiyle
katileşir.
Madde 18. —.Resmî ve hususi bütün yapıla
rın proje ve inşaatı, n'evı ve ehemmiyet ve büyük
lük derecesine göre fen adamlarının nezaret ve
mesuliyeti altında yapılır.
İnşaatın nezaret ve mesuliyetini üzerine al
mış olanlar, herhangi bir sebeple olursa olsun bu
vazifeden çekildikleri takdirde derhal ruhsat tez
keresini veren makamı yazı ile ve resmen haber
dar etmeğe mecburdurlar. Aksi takdirde inşaatın
sonuna kadar kanuni mesuliyetten kurtulamazlar.
İnşaat sahiplerinin yeniden gösterecekleri
( S. Sayısı : 142 )
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mesuliyetten kurtulamaz.
İnşaat sahiplerinin yeniden gösterecekleri
yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mi
mar, fen memuru veya kalfalar dahi mesuliyeti
demlide etmeden inşaata devam edemezler.

mühenis, mimar, fen memuru veya kalfalar
dahi mesuliyeti demlide etmeden inşaata de
vam edemezler.
Ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek maksadiylo icabedcn yerlerdo Nafıa vekâletince kurs
lar açılır.
Bu kurslara ait esaslar Dahiliye, Maarif ve
Nafia Vekâletlerince müştereken tesbit edilir.
Bunun için icabedcn tahsisat umumî muvazene
ile temin edilir, ve icabında hususi idare ve
belediye bütçelerine konacak tahsisatla kurs
masraflarına yardım edilir.

MADDE 3. .—- 2290 sayılı kanunun 20 nei
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Binaların arasında. bırakılacak mesafe ve
bina istikametleri:
A) İmar plânına göre yeni yapılacak olan
binaların bitişik olmayan hor cephesinde komşu
hudutlarından itibaren, kârgir ise en aşağı üçer, hımış, yarım ahşap ise en aşağı beşer met
ro açıklık bırakılacaktır. Binaların arka bah
çelerinde yaplacak müştemilât, irtifaları 2.50.
metreyi geçmemek ve komşu duvarları kâr gir
olmak ve binanın nevine göre asıl binadan yukarık'.- fıkrada, yazılı açıklıklar muhafaza edil
mek şartiyle komşu hududu üzerinde yapılabilir.
B)
Henüz bina yapılmamış veya mevcut
binanın büyük kısmı yanmış veya yıkılmış ar
salar üzerine yeniden yapılacak binalar imar
plânlıdaki istikamete çekilecektir. Binaların bu
suretle geri çekilmesinden dolayı evlerin önün
de hâsıl olacak .boş sahayı belediyeler yeni
yol yapılıncaya kadar istimlâke mecbur de
ğildir.
Bu sahalar istimlâk tarihine kadar sahipleri
tarafından ancak ön bahçe olarak kullanılabi
lir.
C) Yukarrki A-vc'B fıkralarında yazılı a-

Madde 20. — A) İmar plânına göre ya
pılacak olan binaların bitişik olmayan her cep
hesinde komşu hudutlarından itibaren, kâr gir
iso en aşağı üçer, hımış, yarım ahşap ve ah
şap iıse en aşağı beşer metre açıklık bırakıla
caktır. Binaların arka bahçelerinde yapılacak
müştemilât, irtifaları 2,5 metreyi geçmemek ve
komşu duvarları kârgir olmak ve binanın ne
vine göre asıl binadan'yukariki fıkrada yazılı
•açldıldar muhafaza edilmek şartiyle komşu
hududu üzerinde de yaplabilir.
B) Henüz bina yapılmamış veya mevcut bi
nanın büyük kısmı yanmış veya yıkılmış ar
salar üzerine yeniden yapılacak binalar imar
planındaki istikamete çekilecektir.
Bu sahalar istimlâk tarihine kadar sahipleri
tarafından ancak Ön bahçe olarak kullanılabilir.
C) Yukariki A ve B fıkralarında yazılı
açıklıklar bırakılarak bina yapmağa müsait ol
mayan yerlerin iki tarafında sahipli arsalar bu
lunursa t) ncı madde hükmünce muamele yapı
lır.
İki tavafında ansa bulunmayıpta binalar bu
lunursa bu yer şuyulandınlarak 6 ncı madde mu
cibince kıymeti mukabilinde iki tarafındaki
bina sahiplerine temlik olunur.
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fen adamları da resmen mesuliyeti kabul ve dcruhde etmedikçe inşaata devam edemezler.
Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis,
mimar, fen memuru ve ehliyetli kalfalardan iba
ret olan fen ve meslek adamlarından her birinin
ellerine; yapının nevi ve ehemmiyet ve büyüklü
ğüne göre hangi binaların mesuliyetini kabul ve
demlide edebileceklerini ve salâhiyet derecelerini
gösterir Nafia Vekâleti tarafından tesbit edile
cek esaslar dairesinde birer vesika verilir,
Ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek maksadiyle ieabeden yerlerde Nafia Vekâletince kurs
lar açılır.
Bu Jcurslara ait esaslar Dahiliye, Maarif ve
Nafia Vekâletlerince müştereken tesbit edilir.
Bunun için ieabeden tahsisat umumî muvazene
ile temin edilir, ve hususi idare ve belediyelerce
do bu kurslara yardım edilebilir.
Binalarrn arasında bırakılacak mesafe ve bina
istikametleri
Madde 20. — A) imar pil ânına göre yapıla
cak olan binaların bitişik olmıyan her cephesin
de komşu hudutlarından itibaren, demir vo kârgir ise en aşağı üçer, yarım kârgir, hımış, ya
rım ahşap ise en aşağı beşer ve ahşap ise en
aşağı yedi buçuk metre aralık bırakılacaktır.
Binaların arka bahçelerinde yapılacak müşte
milât, irtifaları 2,50 metreyi' geçmemek ve
komşu duvarları kârgir olmak ve asıl binadanyapınnı nevine göre yukarıki fıkrada yazılı
açıklıklar muhafaza edilmek şartiyle komşu
hududu üzerinde de yapılabilir.
B) Henüz bina yapılmamış veya mevcut bi
nanın büyük kısmı yanmış veya yıkılmış arsalar
üzerine yeniden yapılacak binalar imar pilânnıdaki istikamete çekilecektir.
Boş kalacak olan bu sahalar istimlâk tarihine
kadar sahipleri tarafından ancak ön bahçe olarak
kullamlabilir.
G Yukarıki (A) ve (B) fıkralarında ya
zılı aralıklar bırakılmak suretiyle bina yapmağa
müsait olmayan yerlerin iki tarafında sahipli ar
salar bulunursa 6 neı madde hükmünce muamele
yapılır.
iki tarafında arsa bulunmayıp da binalar bu
lunursa bu yer şuyulandırılarak 6 ncı madde mu( S . Sayısı : 1 4 2 )
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çıklıklar bırakılarak bina yapmağa müsait ol
mayan yerlerin iki tarafında sahipli arsalar bu
lunursa altıncı madde hükmünce muamele ya
pılır.
i k i tarafında arsa bulunmayıpta binalar bu
lunursa bu yer şuyulandırılarak altıncı madde
mucibince kıymeti mukabilinde iki tarafındaki
bina sahiplerine temlik olunur.

Yapı nevileri ve inşa tarzları
MADDE 4. — 2290 sayılı kanunun 28 ııci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Yapı nevileri ve inşa tarzları:
Yapılar, inşa malzemesine göre, kârgir, ya
rını kârgir, hımış, yarım hımış, ahşap ve ker
piç nevilerine ayrılmıştır.
A) Çevre cluvarlariyle bölme duvarları ve
- çatıdan gayri - döşeme ve tavanları taş, tuğ
la, beton veya - kerpiçten başka - sair yanmaz
malzemeden olan yapılara kârgir;
B) Çevre duvarları tamamen veya ahşap
karkas dışında temelden itibaren en aşağı bir
tuğla kalınlığında taş, tuğla, beton veya - ker
piçten gayri - s a i r yanmaz malzemeden, bölme
dııvarlariyle döşeme ve tavanları, kerpiçten
gayri, malzemeden olan yapılara yarım kârgir;
C) Duvarları ahşap karkas ve karkas ara
ları harçlı olarak tuğla, taş, kerpiç veya başka
yanmaz malzeme ile örülü, sıvalı yapılara hımış;
D) Duvarları ahşap karkas üzerine bağda
di veya saire ile kaplı sıvalı yapılara yarım ah
şap;
E) Duvarları ahşap karkas ve dış yüzleri
ahşap kaplamalı yapılara ahşap;
F) Duvarları kerpiç olan yapılara kerpiç
denilir.
Her nevi binaların bodrum katı duvarları
nın kârgir olması şarttır.
Kerpiç binalarda bodrumdan gayri birden
fazla kat, yarını kjirgir, yarım ahşap ve hımış
binalarda bodrumdan gayri ikiden fazla kat ya
pılamaz.
Ahşap ve yarım ahşap binalar ancak bah
çeler içinde münferit olarak, hımış binalar ise
münferit veya aralarında kârgir yangın duva
rı bulunmak şartiyle bitişik yapılabilir. Biti
şik kârgir binaların mücavir duvarları enaz bir

Madde 28. — Yapılar, inşa malzemelerine
göre, kârgir, yarım kârgir, hımış, yarım alı
ra]), ahşap ve kerpiç nevilerine ayrılmıştır:
A) Çevre dııvarlariyle bölme duvarları ve
(çatıdan gayri) döşeme ve tavanları taş, tuğla,
beton veya (kerpiçten başka) sair yanmaz mal
zemeden olan'yapılara kârgir;
B) Çevre duvarları tamamen veya ahşap
karkas dışında temelden itibaren en aşağı bir
tuğla kalınlığında taş, tuğla, beton veya (ker
piçten gayri) sair yanmaz malzemeden, bölme
dııvarlariyle döşeme ve tavanları, kerpiçten gay
ri malzemeden olan yapılara yarım kârgir;
C) Duvarları ahşap karkas ve karkas ara
l a n harçlı olarak tuğla,' taş, kerpiç veya başka
yanmaz malzeme, ile örtülü sıvalı yapılara hı
mış;
D) Duvarları ahşap karkas üzerine veya
saire ile kaplı sıvalı yapılara yarım ahşap;
E) Duvarları ahşap karkas ve dış yüzleri
ahşap kaplamalı yapılara ahşap;
F ) Duvarları kerpiç olan yapılara kerpiç
denilir.
Her nevi binaların bodrum katı duvarlarımn kârgir olması şarttır.
Kerpiç binalarda bodrumdan gayri birden
fazla kat yapılamaz.
Ahşap ve yarım ahşap binalar ancak bah
çeler içinde münferit olarak, hımış binalar ise
münferit veya aralarında kârgir yangın duva
rı bulunmag şartiyle bitişik yapılabilir. Bitişik
kârgir binaların mücavir huvarları en az bir
tuğla kalınlığında olmak üzere çatınrn her ye
rinde kiremit hizasına kadar devam eder.
Bitişik yarım kârgir binaların mücavir du
varları ile hımış binaların yangın duvarları en
az bir tuğla kalınlığında olarak çatnm her ye-
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cibince kiymeti mukabilinde iki tarafındaki bina
sahiplerine temlik olunur.

Yapı nevileri ve inşa tarzları
Madde 28. — Yapılar, inşa malzemelerine gö
re, demir, kârgir, yarım kârgir, hımış, yarı ah
şap, ahşap ve kerpiç nevilerine ayrılırlar.
A) Demir iskelet araları tuğla veya diğer
yanmaz madde ile kapalı inşaata demir;
B) Çevre duvaıiariyle bölme duvarları ve
(Çatıdan gayri) döşeme, merdiven ve tavanları
taş, tuğla, beton veya Kerpiçten başka) sair
yanmaz malzemeden olan yapılara kârgir;
C) Çevre duvarları tamamen taş, tuğla,
beton veya kerpiçten gayri) sair yanmaz malze
me ile yapılmış, keza çevre duvarları ahşap is
keletti olup dışları yukarıda yazılı yanmaz mal
zeme ile temelden saçağa kadar en aşağı bir tuğ
la kalınlığında kaplanmış bulunan ve iç bölme
duvarları ahşap olan yapılara yarım kârgir;
D) Duvarları ahşap iskelet ve iskelet ara
ları harçlı olarak tuğla, taş, kerpiç veya baş
ka yanmaz malzeme ile örülü ve sıvalı yapıla
ra hımış;
E) Duvarları ahşap iskelet üzerine çıta
veya sair malzeme kaplı ve üzeri sıvalı yapıla
ra yarım ahşap;
F) Duvarları ahşap iskelet ve dış yüzleri
ahşap kaplamalı veya ahşap kısımları görünen
yapılara ahşap;
Cf) Duvarları kerpiç olan yapılara kerpiç
inşaat denilir.
Her nevi binaların, bodrum katı duvarları
nın kârgir olması şarttır.
Kerpiç binalarda bodrumdan gayri birden
fazla ve yarım kârgir, yanın ahşap ve hımış
binalarda bodrumdan gayri ikiden fazla kat
yapılmaz.
Ahşap ve yarım ahşap binalar ancak mün
ferit olarak ve İnmiş binalar ise münferit veya
aralarında kârgir yangın duvarı bulunmak şar( S. Sayısı
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tuğla kalınlığında olmak üzere çatının her ye
rinde kiremit hizasına kadar devam edecektir.
Bitişik yarım kârgir binaların mücavir du
varları ile hımış binaların yangın duvarları en
az bir tuğla kalınlığında olarak çatının her ye
rinde kiremitten 30 santimetre yüksek yapıla
caktır.
Ahşap tavan ve döşeme kirişleri, bitişik yan
cephe duvarlarına ancak, duvar dışından itiba
ren yarım tuğla kalınlığındaki kısınma geçme
mek şartiyle, istinat ettirilebilir.

rinde kirehtten 30 santimetre yüksek yaplacaktır. *
Ahşap tavan ve döşeme kirişleri, bitişik yan
cephe duvarlarına ancak, duvar dışından itiba
ren yarım tuğla kalınlığındaki kısmına geç
memek şartiyle, istinat ettirebilir.

MADDE 5. — 2290 sayılı kanunun dördüncü
maddesindeki mücbir sebeblerin takdiri salâhi
yeti Nafıa Vekâletine aitttir.
MADDE 6. — 2290 sayılı kanunun 50 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu kanun hükümlerinin tatbikini gösterici
nizamnameler Dahiliye ve Naiıa Vekaletlcrince
tanzim olunacaktır.

Madde 50. — Bu kanun hükümlerinin tat
bikini gösterici nizamnameler. Dahiliye ve Nafia Vekâletlerince tanzim olunacaktır.

' MADDE 7. — 2290 sayılı kanunun 51 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
'Fırınların ve gıdai maddelerin bulunacakları
diğer mahallerin yapılarına ve sair hususlarına
ait şartlar Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimai
muavenet Vekâletleri tarafından tanzim oluna
cak bîr nizamname ile tesbit edilecektir.

Madde 51. — Fırınların ve gıdai maddelerin
bulunacakları diğer mahallerin yapılarına ait
şartlar Dahiliye, Nafia ve Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâletleri tarafından tanzim oluna
cak bir nizamname ile tesbit edilecektir.

İKİNCİ MADDE — 2290 sayılı Belediye ve
Yapı ve Yollar Kanununun 4 ncü maddesindeki
mücbir sebeplerin takdiri salâhiyeti Nafıa Ve
kâletine aittir.
MADDE 8. — Ebniye kanununun 43 ncü
maddesindeki (Tonozlu kârgir) tâbiri beton veya
kârgir olarak değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususi kanunlarına
göre tonoz olarak yapılacak inşaat beton ve
kârgir olarak da yapılabilir.

MADDE 9. — 1580 sayılı Belediye kanununun
114 ncü maddesinin son fıkrasının hükmü ilga
edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ MADDE — 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 114 ncü maddesinin son fık
rasının hükmü ilga edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE — 18 nci muaddel
maddede yazılı ehliyetli kalfa temini kabil olmıyan yerlerde bu ehliyeti haiz kalfa yetiştiri
linceye kadar vasıfları Nafia Vekâletince tâyin
edilecek inşaat için bu müddet Nafia Vekâletin
ce lüzumu kadar temdit edilebilir.

( S, Sayısı : 142 )
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tiyle bitişik olarak yapılabilir.
Kârgir binaların bitişik duvarları enaz bir
tuğla kalınlığında olarak çatının her yerinde
kiremit hizasına kadar devam edecektir.
Yarım kârgir binaların bitişik duvarları ile
hımış binaların yangın duvarları enaz bir tuğ
la kalınlığında olarak çatının her yerinde kire
mitten 50 santimetre yüksek yapılacaktır.
Ahşap tavan ve döşeme kirişleri bitişik yan
duvarlarına ancak, duvar dışından itibaren ya
rım tuğla kalınlığındaki kısmına geçmemek şartiyle, istinat ettirilebilir.

Madde 50. — Dahiliye Encümeninin 50 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 51. — Fırınların ve bazı gıdai mad
delerin bulunacakları mahallerin yapılarına ait
şartlar Dahiliye, Nafia ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletleri tarafından tanzim olunacak
nizamname ile tesbit edilecektir.

İKİNCİ MADDE — Dahiliye Encümeninin
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususi kanunlarına
göre tonozlu kârgir olarak yapılacak inşaat be
ton olarak ta yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Dahiliye Encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE — 18 nci muaddel
maddede yazılı ehliyetli kalfa bulunmıyan yer
lerde; bu ehliyeti haiz kalfalar yetiştirilinceye
kadar, yapı nezaret ve mesuliyetini deruhte
edecek olanlara kabiliyetleri derecesine göre ve
1947 takvim sene sonuna kadar muteber olmak
üzere, Nafia Vekâleti tarafından muvakkat bi
rer ehliyetname verilebilir.
( S . Sayısı: 142)
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MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren muteberdir.

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden itibaren mer'idir.

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümle
rini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.

Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
A. R. Artunkal
R. Türel
Ş. Saraçoğlu
Ma. V.
Ha. V.
Da. V.
F. Ağralt
Hilmi Uran
Ik. V.
Na. V.
Mf. V.
Fuad Sirmen
Yücel
Zr. V.
G. î. V.
S.I.M.V.
Dr. II. Alatas Suad II. Ürgüblü Ş- R. Hatipoğlu
MüV.
Ti. V.
A. F. Cehesoy
C. S. Siren
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BEŞlNCÎ MADDE — Dahiliye Encümeninin
5 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Dahiliye Encümeninin
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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