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İMAR HUKUKU DERS NOTLARI -VİZE SONRASINA İLİŞKİN- 
 

* Prof. Dr. Aydın Gülan tarafından 2017-2018 eğitim döneminde yapılan İmar Hukuku 

dersine ait ders notlarıdır. 

Birinci Ders 

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması kısmına geldik. Bu planları 

anlatıyoruz, planlardan sonra konumuz birel işlemler kısmına geçecek. Şimdi maddedeki 

görünümlerini anlatıyoruz. Teorik olarak iki kısmı anlattık. Çok boyutluluğunu ve imar 

planlarıyla düzenlenme biçimini. Sonra bunun bireyselleşmesini, birel hale gelmesini 

anlatacağız. Esasında üç kademelik bir şeyin altını düzenleyen bir çok madde var. Ama bütünü 

kaçırmamak için bu üç kademeyi görmek lazım:  

1) Çok boyutlu bakış açısının gerekliliği, 

2) Planlama suretiyle bu alandaki faaliyetlerin yapılabilirliği,  

3) Planların hayata geçmesinin yöntemleri.  

Bu üç kademe, dersin ana başlığı. Şimdi ikinci kademedeki anlatımlara, düzenlemelere 

devam ediyoruz. Planların hazırlanmasında imar planı hazırlanması meselesi. İmar planı 

hazırlanması en önemli, tartışma doğuran noktalardan birisi. İmar planı, şehircilik rantını 

belirleyen bir hukuksal belge. İmar planının şehrin ne tarafa doğru gelişmesini öngördüğünü 

tespit ederseniz eğer, oradan büyük bir rant elde etmeniz mümkün. Mesela, İstanbul'da 2. 

köprüden ele alalım, benim gençliğimde 2. köprünün olduğu yer Kavacık, ufacık bir köydü. 

Sizin orada 2. köprünün öngörüldüğüne dair imar planından bilginiz var ve Kavacık'tan arsa 

alabilirseniz Kavacık şu anda İstanbul'un rantı hızlı artan noktalarından birisi. Çünkü ulaşım 

yollarına hemen dahil olabilmesi mümkün, 2. köprüden şehirlerarası taşımaya bağlantısı 

mümkün. Yeni bir alan olduğundan yeni yapılaşma uygun. Dolayısıyla imar planı bakımından 

büyük potansiyeli olan bir yer. İmar planı o yüzden şehir rantı bakımından çok belirleyici. Aynı 

toprak her yerde aynı değere sahip değil. Bu şehir rantını belirlediği için imar planını kim 

yapacak problemi çok tartışma doğurmuş durumda. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede 

farklı sonuçlara varabilirsiniz. Şu anda hiç kuşku yok ki, imar planını belediyelerin, yerel 

yönetimlerin yapması lazım. Mantığı da şu; belediye bir kamu idaresi, bir yerel yönetim. O 

bölgede oturan insanların, kendi içinden seçtiği yöneticilere sahip. O beldenin en iyi arazi 
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kullanımına da hayatı orada geçen, işlerinin merkezi orada olan kişiler karar verebilir. Ama şu 

anda belediyelerin yapması gerektiği anlayışı son demlerini yaşıyor.  

Fakat 9. maddeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Maddenin kenar başlığı, İmar 

planlarında Bakanlığın yetkisi1. Bu maddeyi şöyle okursanız, Bakanlık istediği yerde imar 

planlarına müdahale edebilir ifadesi var. Diyor ki; "...gerekli görülen hallerde...". Sırf bu bile 

yeter. Gerekli gördüğü yerlerde müdahale edebiliyor. Ama biraz da saymış; "kamu yapıları ve 

enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatları..." vs. Bu saydığı şeylerde bütünü 

değerlendirmek gerektiği için müdahale edebiliyor. Diyelim ki, Edirne'den Iğdır'a kadar enerji 

nakil hattı geçiyor. Bu enerji nakil hattı bütün ülkeyi geçecek. Bu hattın bütün imar planlarında 

aynı doğrultuda geçmesi lazım. Bakanlık müdahale ediyor. Bütün o enerji nakil hattının imar 

planını o yapıyor. Belediyelerin o enerji nakil hattının geçtiği yerlerde imar planı yetkisini 

Bakanlık almış oluyor. Dolayısıyla mantıklı gerekçeleri var. Fakat bir yandan da her yerde 

yaparım demenin yollarını yapmış. En çok dikkatimi çeken şu; "...içerisinden veya civarından 

demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu 

bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili 

belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak 

yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir." Zaten her hali sayılıyor. 

Yani Bakanlık, istediği zaman müdahale edebilir. Bunu gerektiren haller var. Bunu gerektiren 

haller dışındaki halleri de düzenleme ihtimalleri de var. Bu, bir dengeyi sağlamak için. Yani 

Bakanlık da müdahale edebilir. İstanbul'daki bir çok büyük proje Bakanlık müdahalesi ile 

olmuştur. Mesela Gökkafes Bakanlık işlevi ile yapılmış bir yapı. Bir çok yerde bakanlık imar 

planıyla nokta düzenlemesi yapmış. 

İmar planlarını yapma yetkisi konusunda devir daimler söz konusu. Devir daimleri 

görmek de mesleki bakımdan önemli bir şey. Benim tespitim şöyle; aşağı yukarı 10-15 yıllık 

dönemler var. Burada git-geller oluyor. Mesela önce merkezileşiyor. Nasıl merkezileşiyor? 

Yerel yönetimlerin yetkiyi istismar ettiği düşünülüyor. Yerel yönetimlerin rant gayesiyle şehrin 

																																																													
1	İmar planlarında Bakanlığın yetkisi: 

Madde 9 – Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim 
hatlarına ilişkin imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut 
uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan 
değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya 
civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı 
bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere 
bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen 
onaylamaya yetkilidir. 
	



	 3	

niteliğini bozduğuna ve şehrin tarihi, tabii özelliklerini yitirtecek imar planları yaptığına, 

merkez buna müdahale etmezse yerel güçlerin belediyeyi etkileyerek veya belediyeye nüfuz 

ederek sadece imar amaçlı olarak beldenin rantını istismar ettiğine dair bir yaklaşım oluşuyor. 

Bu yaklaşım 10-15 yıl içinde artıyor, iş merkezileşiyor, yetki Bakanlığa geçiyor. Sonra 

Bakanlıkta 5-10 yıl arasında kaldığında Bakanlık bunu uzaktan nasıl düzenleyecek, 

Bakanlıktakiler yerel ihtiyaçları nereden bilir, nerede sanayi, gökdelen, konut olacağı 

Ankara'dan çözülemez, bunu yerel yönetimler yapmalıdır diye bir kanaat hakim oluyor, 

yerelleşiyor. Planlama başladıktan sonra böyle aşağı yukarı 5 kadar git-geller var ülke tarihinde. 

Yani merkezi idare esas rolü oynuyor, oynuyor... Buna tepki doğuyor, yerelleşiyor, 

yerelleşiyor... Yerelde istismar artıyor, artıyor... Tekrar merkezileşiyor. Şimdi garip bir biçimde 

hem yerelleşmenin hem merkezileşmenin aynı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani hem yerele 

yönelik tepkiler var hem merkezin düzenlemesine yönelik tepkiler var. Yani yerel de bazen 

imar rantında kontrolden çıkmış bir görünümde mi tartışması yapılıyor. Bir yandan da merkezin 

de müdahalesi söz konusu. Merkezden de Bakanlıkların yaptıkları işlemlere baktığınızda, bir 

sürü tartışılan noktada da Bakanlıkların müdahalesi var. Dolayısıyla garip bir çelişkili dönem 

yaşanıyor. Bundan sonra üçüncü bir yol da yok. Yani hem merkezi idarenin hem yerelin 

düzenlemesinin eleştirildiği ve ikisinin aynı anda yıprandığı bir imar gündemi söz konusu. 

Bunun dönüşümü ve nasıl bir üçüncü yol çıkacağını zaman içinde göreceğiz. Yani önümüzdeki 

5 ila 10 yıllık dönem, imar alanında daha önce rastlanmamış bir yaklaşımı doğuracak. İmar 

konularında hem merkeze güvensizliğin hem yerele güvensizliğin olduğu, yoğun olarak 

eleştirildiği, isabetsizlik iddialarının yaygınlaştığı bir dönem. Nasıl isabetli düzenleme 

mekanizması bulunacak? Buna ilişkin bir problem var. Bunu bulmakta da şöyle bir zorluk var. 

Herkes sorumluluğu belediyecilere vs. yüklüyor ama buradaki esas probleme sosyal bilimlerin 

diğer alanlarıyla bakılsa şöyle bir şey çıkacak. Habitat toplantısında o ortaya çıktı; şehir 

planlamacıları bir araştırma yapmış, insanların %98'i tek katlı ve bahçeli evde oturmak 

istiyormuş. Toplantıda da bu anlatıldı. Ama aslına bakıldığında insanların, arsa sahiplerini de 

içeren %100'ü de arsalarında gökdelen olmasını istiyor. Yani herkes sıra bana gelsin, şehir 

rantını ben alayım diyor. Bir yandan çok katlı yerde oturmayayım diyor, bir yandan kentsel 

dönüşüm olurken niye benim yerime 3 daire veriliyor da 10 daire verilmiyor diyor. Ona 10 

daire verebilmek için 100 dairelik gökdelen yapmanız gerekiyor. Ona 10 daire verip, bir 10 

daireden de inşaat maliyetini çıkartmak için bunu 150 daireye çıkartmanız gerekiyor. Bunu 

yapan, isteyen, oy baskısıyla belediyecilere yaptıran, olmazsa merkezi idareye yaptıran da sonra 

eleştiren de aynı insanlar. Bir şeyin sebebi olan nasıl sorunun çözümü olabilir, dolayısıyla pek 

çözümü olan bir sorun gibi gözükmüyor. 
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Madde 9'un son kısmında yer alan Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu ile 

ilgili düzenlemeye de dikkatinizi çekeyim 2 . Bu yetki TOKİ'ye de verilmiş. TOKİ ve 

Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kendi arsalarında imar planı yapma yetkisi var. 

Niçin Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu'na Kanunda bu yetki verilmiş? Çünkü şöyle 

örneklerle karşılaşılmış. Belediyeler devlet arazilerini yeşil alan olarak gösteriyorlar. Özel 

kişinin arazisini gösterdiği zaman, özel kişi ile arada ihtilaf oluyor. Devlet hiç olmazsa, devlet 

arazisi yeşil alan olsun diyor. Yeşil alan olunca da devlet arazisi para etmiyor. Mesela Bursa’da 

en son olarak Korupark'ın olduğu yer bir belediye arazisiydi. Bunu ihaleye çıkarmadan önce 

AVM alanı haline getirdiler. Bursa'nın büyük AVM'lerinden birisi orada. Niçin AVM haline 

getiriyor? Yeşil alan olarak m2’si 50 TL’ye satılacaksa, AVM olarak m2 'si 10.000-15.000 TL 

ediyor. Dolayısıyla niye şehir rantı başkasına gitsin? Ben bunu yapılabilecek, para getirebilecek 

imar planı nitelenmesine dönüştüreyim, devletin arazisini öyle satayım diyor. Yeşil alan olarak 

satarak, 1/10.000 fiyatına vermektense, bunun m2 fiyatını 10.000 misli, 100.000 misli artırarak 

satmak daha iyi diyor. Bu nasıl yapılacak? Merkezi idarenin belediye üzerinde de her zaman 

etkisi olmuyor. Kanuna bir hüküm koymuş. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi kendi arazisinin 

imar planını yapar, belediye de buna uymak zorundadır. 5 sene boyunca da değiştiremez diye 

hüküm koymuş. Özelleştirme İdaresi örneğin en yoğun şekilde plan yapıyor. 1000 m2, boş alan 

bırakmadan hepsi yapılaşacak, AVM olacak, gökdelen olacak, sanayi arsası olacak. Böylelikle 

arsanın kıymeti çok artıyor ama imar planındaki bütün hesaplar şaşıyor. Yol hesabı şaşıyor, 

trafik hesabı şaşıyor, kanalizasyon, elektrik hattı hesabı şaşıyor... Her şey şaşıyor. Çünkü bir 

yere kanalizasyon hattı döşeniyorsa, bir yere yol öngörülüyorsa, bir yere elektrik-su 

öngörülüyorsa oradaki yoğunluğa göre. Burası yeşil alan, burada kimse oturmayacak diye o 

yapı adasının bulunduğu yere diyelim ki 50 cm çapında bir kanalizasyon döşüyorsunuz. Bir 

anda oraya 5000 kişinin geleceği bir şey yapılıyor. Sizin 50 kişi için yaptığınız şey 5000 kişinin 

atığına dayanamıyor. Halbuki baştan bilinse burası ona göre döşenecek. Müdahale imkanı 

getirmiş. Amaç; devlet, arsalarını satarken daha fazla para kazansın, devletin arsasının rantını 

başkası yemesin, devletin arsasını alanlar sonra imar planlarında değişiklik sağlayarak 

yapmasın. Gökkafes’in olduğu yer Şehzade Mehmed Vakfı'na ait, yeşil alan niteliğinde bir 

alanmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü çok ucuza satmış, yeşil alan olduğu için zaten ihaleye fazla 

kimse girmemiş, sonra bir anda o arazi gökdelen alanı haline gelmiş. İmarı olmayan bir yeşil 

																																																													
2	Madde 9- ... (Ek fıkra: 3/7/2005 - 5398/19 md.) 4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin 
gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri yapılan  hizmet özelleştirilmesi 
niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan plânları, Özelleştirme İdaresince 
değerlendirilmek ve sözleşmeye uygunluğu konusundaki görüşü de alınmak kaydı ile (…) re'sen onaylamaya 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde verir.	
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alan olarak satılırken ki m2 fiyatı, gökdelen olacak bir yerin m2 fiyatı ile aynı olur mu? 

Dolayısıyla bunu gökdelen olacak yer haline imar planıyla getireyim, satarken ona göre satayım 

diye bakıyor. Para bakımından mantıklı, şehircilik bakımından dehşetli bir katliam. Dolayısıyla 

bu esasında merkezin müdahalesi bakımından sıkıntılı bir şey. Dikkat ederseniz, hepsi Kanunda 

getirilmiş değişiklikler. Kanunun ana gövdesinde olmayan şeyler. Günün ihtiyacını gidermek 

için getirilen bir düzenleme başka bir sorun doğuruyor. Gerçekten kamu rantını başkasının 

emmesi ciddi bir problem. İnsanı rahatsız eden bir problem. Şehir rantını emecek bir vergi yok. 

Fransa'da %95'e kadar çıkan vergisi var. Yani siz 100.000 TL’ye aldığınız bir arsayı 2.000.000 

TL'ye satıyorsanız, 1.900.000'nı, %95'ini vergi olarak veriyorsunuz. Böylelikle şehir rantını 

devlet emiyor. Ama Türkiye'de sadece gelir vergisi veriyorsunuz. 100.000 TL’ye alıyorsunuz, 

2.000.000 TL'ye üçüncü kişiye satıyorsunuz. İnanılmaz bir rant. Sanayi kurarak, mal üreterek, 

ihracat yaparak, maaşla çalışarak filan elde edemeyeceğiniz bir rant. Hiç bir katma değeri 

olmadan sadece arsanın imar durumunun değişmesiyle oluşuyor. İmar planı bilgisi olanlar veya 

bunu takip edenler oluyor, bu arsaları topluyorlar. Adeta idare bunu görüyor. Bunu emecek 

mekanizmalar olmadığı için benim malımdan hiç olmazsa başkası kazanmasın, özel kişiler 

topladığıyla rant elde ediyorsa etsin; ama devletin arsası üzerinden olmasın. Ben devletin 

arsasını özelleştireceğim zaman, satacağım zaman, devletin arazisine bir şey yapacağım zaman 

bunun imar planını yapayım. Çıkabilecek en yüksek bedele ben çıkartayım. Bu işin ticaretini 

ben yapmış olayım, devlet olarak parasını ben almış olayım. Yani vergi olarak ememiyor, tüccar 

olarak emiyor. Özel kişinin kazanacağı parayı tüccar olarak devlet alıyor. Fakat devlet 

tüccarlaştığı zaman tüccara vermesi gereken düzeni vermediği için düzen bozuluyor. Normalde 

idarenin düzen vermesi lazım. Yaptırım getirmesi lazım. Meşru faaliyetlerde anormal fiyatlara 

engel olacak vergiler koyması lazım. Kendi yaptığı işlerden ortaya çıkacak rantı, şerefiye ile 

başka bir şekilde alacak vergiler getirmesi lazım. Bunları yapamayıp kendisi bir tüccar olarak, 

arazi spekülatörü olarak ortaya çıkınca arazi spekülatörlerinden farkı kalmıyor. Ayrıca, kişiler 

bakımından düşünülünce de örneğin; bir fabrikada binlerce televizyon üretseniz 

kazanamayacağınız paranın bir kaç mislini, bir arazi rantından kazanıyorsunuz. Böylelikle ne 

oluyor? Denge bozuluyor. Ülkenin ekonomik anlayışı da bozuluyor. İnsanlar üretimden çıkıyor, 

tamamen imar rantı işine giriyor. İmar rantı işine girdiği zaman da bu üretim değil. Yani bir 

meşru para alışverişi var ama sonuçta bir şey üretmiyor. Tam tersine satışın maliyetini artırıyor. 

Buna bu kadar para veren kirayı ona göre yapıyor. O kirayı veren satıcı da kira bedelini sattığı 

bedele yansıtıyor. Dolayısıyla garip bir kısır döngü ile bütün ticaretin ve üretimin esas geliri 

arazi rantını finanse etmeye çalışıyor. Bunu engelleyemeyen iktisat döngüsü de çok büyük 

sıkıntılara dönem dönem giriyor. O yüzden imar hukuku, sadece bir imar hukuku değil. Ülkenin 
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ekonomisini, üretimini, sanayisini, gelir paylaşımını, zenginliğini, zengin tabakasının kimler 

olacağını etkileyen bir konu.  

Kanunun 8 ve 9. maddeleri etraflı bir biçimde bu problemi çözüyor. 8 ve 9, oldukça 

hassas maddeler, çok çok kullanılan maddeler. Yetkinin kimde olduğuna dair maddeler. Tekrar 

ediyoruz, İmar Kanunu'nda temel yetki belediyelerde. Belediyelerde de belediye başkanı veya 

encümeninde değil, belediye meclisinde. Tek kişiye vermemiş, seçimle gelen kimselerin 

oluşturduğu bir yerel meclis. Dolayısıyla oradaki dengeleri en iyi bilen, oradaki şehircilik 

adaletini en iyi sağlayacak yer. Şehircilik adaleti önemli. Şehircilik adaletini ancak yakında 

oturuyor olan kimseler getirebilir diye düşünülüyor ama 9. madde ile Bakanlığa her gerekli 

gördüğü zaman müdahale imkanı verilmiş. Dolayısıyla görünüşte asıl yetkili belediye fakat 

pratikte merkezden yönetimin de müdahale ettiği bir görüntü var. Bu görüntünün en büyük 

sıkıntısı şu; imar planı yapımına ilişkin ilkeler var. Bir imar planını yaparken hesaplar var. 

Mesela; bir bölgeyi belirliyorsunuz, burası konutsa, burasının gece nüfusu oranını esas 

alıyorsunuz. Gündüz nüfus oranının yoğun olduğu yerlere göre farklı tesisler olacak. Mesela 

Eminönü'nü alalım. Eminönü günde 1,5 milyon insanın topraklarını çiğnediği bir yer. Bütün 

ulaşım aksı buradan gidiyor. Bunun gündüz nüfusu çok fazla, gece nüfusuna baksanız belki bir 

kaç bin kişi. Fatih'i saymazsanız. O yüzden Eminönü ile Fatih’i birleştirdiler. Çünkü hiçbir 

hesaba göre Eminönü Belediyesi'nin ihtiyaçlarını belirleyemiyorlardı. Gece nüfusu neredeyse 

sadece bekar odalarında kalan bir kaç bin kişi, gündüz nüfusu 1,5 milyon. Dolayısıyla buranın 

ihtiyaçlarını karşılayacak hesaplar bakımından çok büyük dengesizlikler var. Bunları 

hesaplayarak bir şey yapmak gerekiyor. Mesela en yeni yapılaşmış yer, Ataköy'ü 

hesaplıyorsunuz. Kişi başına düşen yeşil alan için m2 hesabı yapıyorsunuz, burada 5000 kişi 

oturacak diyorsunuz. 5000 kişi x kişi başı 13 m2 den kaç m2 yeşil alan gerekir bunu 

hesaplıyorsunuz, imar planında buna uygun yer ayırıyorsunuz. Kişi başına 0,50 m2'den sosyal 

donatı alanı hesaplıyorsunuz, buna göre hesaplar yapıyorsunuz ve 5000 kişinin teorik olarak 

kullanabileceği elektrik, su, üreteceği çöp vs. her şeyi planlanmış, yeşil alanı, sosyal donatı 

alanı, bunlar hesaplanmış imar planı yapıyorsunuz. Fakat merkezi idare geliyor buraya yüksek 

katlı yapılar yapıyor. 5000 kişinin öngörüldüğü yerde 15.000 kişilik ek nüfus getiriyor. Bunu 

idare kendisi getirebildiği için, sadece bu 15.000 kişilik ek nüfusu getirebilecek düzenlemeyi 

yapıyor. 15.000 kişi bu yola çıkacak, buradaki elektriği, suyu, kanalizasyonu kullanacak. Hadi 

öngörülenden fazla yapılır diye 7.500-10.000 kişiye göre ayarlayarak her şeyi yapsanız yine de 

20.000 kişiye çıktığında alt yapısı tutmuyor. Hesapları tutmuyor, trafik problemi oluyor. 

Dolayısıyla şu anda kanuna uygun tam bir kaos dönemi var. Her şey kanuna uygun fakat işin 
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mantığına aykırı. İşin gereklerine aykırı. Dolayısıyla fazla devam etmeyeceği kesin olan bir 

durum. Mutlaka bu alan kendi içinde dönüşecek, mantıklı bir yol bulacak. Çokça rantın olduğu 

bir alan olduğu için de rantların çarpıştığı alanda farklı çözümler çıkar.  

------ 

 

İkinci Ders 

 

İmar planlarını anlattık, bugün planlamayla ilgili maddelere değiniyoruz. Sonra inşaatın 

yapımına ilişkin kısma geçeceğiz. Şimdi anlattığımız kısmın mantıkî bütünlüğünü tamamlayan 

müesseseleri anlatacağız. Bir yerde yapılaşabilmek için imar planı yapmak lazım. Nazım imar 

planı ve uygulama imar planı yapmak zorunlu. Üstüne bölge planları, çevre düzeni planları 

ayrıca gelebilir. Planlar arasında hiyerarşi var. Bir alanın planlanması demek o alanın 

kullanımının plan etrafındaki diğer kullanımlarla birlikte dengesi oluşturularak düşünülmüş bir 

şey. Dolayısıyla bir denge, hesap meselesi. Kişi başına ayrılacak yeşil alan hesabı, sosyal donatı 

alanı, yapılacak çalışma yerleri, konut alanları, iş alanlarını hesaplama meselesi. Bu hesaplar 

çerçevesinde planlı bir imarlaşma için önce plan yapılacak, bu denge çerçevesinde 

planlamadaki düzenlemeler belli olacak. Bunu ortaya koyduk. Şimdi buradan birel işleme 

geçmeden önce bu planlama ile ilgili müesseseleri anlatıyoruz. Umumi hizmetlere ayrılan 

yerler, cephe hattı meselesi, imar planında belediyeye devredilen yerler, daha sonra plan 

değişirse belediyeye devredilen bu yerlere ne olacağı meselesi. 

 

İlk olarak 10. madde gündemimizde. 10. maddede imar programları, kamulaştırma ve 

kısıtlılık hali meselesi var. Bakın diyor ki; "Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe 

girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını 

hazırlarlar." İmar programı diye bir kavram gündemimize geliyor. İmar programının işlevi 

ve yapılma gerekçesi de imar planı. Dolayısıyla imar planından sonra, imar planının hayata 

geçmesi için hazırlanan bir program. "Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında 

ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis 

toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu 

program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına 

bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine 

tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu 

amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur." Şimdi bundan biraz 
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bahsedelim; maddeyi okuduktan sonra bunun mantığını anlamak önemli. Nazım imar planı 

yapıldı, daha sonra uygulama imar planı kabul edildi, uygulama imar planı kabul edildiğinde 

bir alana ilişkin yapılaşma, imar uygulamaları başlayabilir. Bunun başlamasının bir zaman 

boyutu ihtiyacı var. Niçin? Birbiriyle koordineli bir biçimde aynı zamanda olması gerekenler 

yapılmazsa aksamalar gündeme gelir. Mesela belediyenin içinden geçecek yol dışarıdan 

geliyor, sonrasında devam ediyor. Ama belediyenin içindeki yol henüz inşa edilmemiş. O 

zaman program bakımından bir aksaklık var. Devamlılığı sağlayabilmesi için aynı dönemlerde 

olması lazım. Öyleyse sadece burada yolun olması önemli değil. Hangi yıl bu yolun 

yapılacağının belirlenmesi de önemli. O yüzden yatırımcı kuruluş denilen kuruluş, bu yolu 

yapacak olan idare. Şehir içinde bu yolu normalde belediye yapıyor ama otoyollar belde içinden 

geçtiği zaman Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gündemine giriyor. Dolayısıyla Karayolları, 

şehrin ne zaman içinden geçecek, imar planında gösterilen yerde ne zaman yol yapacak, bu yolu 

yapmak için ne zaman kamulaştırmaya başlayacak, bunun planlanması lazım ki hepsi birbiriyle 

eş güdümlü bir biçimde devam etsin. Bunun için, imar planının hayata geçmesi için 5 yıllık 

zımnî bir süre öngörmüş. Niçin? İmar programı 5 yıllık süre için yapılıyor. İmar planından 

sonra bu imar planına ilişkin olarak 3 ay içinde imar programı yapıldığına göre bu imar planının 

5 yıl içinde hayata geçmesi isteniyor ve bekleniyor. Gereklerinin yerine getirilmesi isteniyor. 

Hastane yapılacaksa 2. yılda mı, 3. yılda mı, 4. yılda mı? Karakol yapılacaksa hangi yılda? 

Altyapı hangi yılda yapılacak? Yollar hangi yılda yapılacak? Çocuk bahçeleri hangi yılda 

gündeme gelecek? İmar planında kamu yatırımları için öngörülmüş yerler, santraller, trafolar, 

yüksek gerilim hatları... Bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması öngörülmüş. OSB, ne 

zaman gerçekleşecek? Kalkınma Bakanlığı'nın bu konudaki takvimi ne? OSB, 2. yıl 

gerçekleşecekse trafolar ve yüksek gerilim hatlarının, arıtma tesislerinin 5. yılda yapılması 

mantıklı olmaz. Çünkü yapıldıktan sonra arıtma tesisi olmadan, elektrik gelmeden bu sanayi 

tesisleri çalışamayacağına göre bunun da en azından öncesinde gelmesi lazım. Dolayısıyla onu 

planlarken 2. yılda trafolar, arıtma tesisleri yapılacak. 3. yılda OSB için kamulaştırmalar 

yapılacak.. gibi göstermesi lazım. İşte imar programının özelliği bu. Buna son dönemlerde yargı 

bir anlam daha yükledi. İmar planında kamulaştırılması öngörülen taşınmazlar, bu 5 yıllık imar 

programı içinde kamulaştırılmazsa bu 5 yıldan sonra başlayan süreçte bunlara hukuken el 

atılmış sayılıyor ve ilgililerin tazminat ve kamulaştırma bedeli karşılığı bir bedel istemesi söz 

konusu oluyor. Mesela şimdi incelediğiniz imar planları, olimpiyatlara hazırlanmak için 

hazırlanmış imar planları. Olimpiyat stadına ilişkin. 20 sene boyunca uygulanmamış. 20 sene 

boyunca buna ilişkin kamulaştırma yapılmamış. Hele olimpiyatların İstanbul'da yapılmayacağı 

anlaşılınca, 2020'ye kadar olimpiyatların Paris, Tokyo, Kore gibi yerlerde yapılacağı belli 
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olunca artık iyice tavsamış. Dolayısıyla ne oluyor? Olimpiyat stadı ve bunun tamamlayıcısı 

spor tesislerinin yapımına ilişkin imar planı, imar programına uygun olarak hayata geçmediği, 

20 sene boyunca hayata geçmediği için davalar gündeme geliyor. Hukuksal el atma problemleri 

gündeme geliyor. İmar planının değişikliği meselesi gündeme geliyor veya idareler şimdi 

kamulaştırmaya başlayalım, zararın neresinden dönülse kârdır diye düşünüyor. Dolayısıyla 

imar planını yapmak kadar önemli olan bir diğer husus da imar programını yapmak. Buna da 

aynı gücü vermek için dikkat ederseniz, Kanun neyi öngörmüş? İmar planını yapan, meclis; 

imar programını kabul eden de yine meclis. Aynı gücü vermiş. Meclis tek başına başka 

idarelerin programlarına müdahale edemeyeceği için diyor ki; ¨bu alanda kamulaştırma 

yapacak kuruluşların temsilcileri de meclise davet edilecek ve dinlenecek¨. Mesela imar 

planında okul yeri olarak gösteriliyor. MEB, "Hiç param yok, kamulaştırma yapamayacağım" 

diyor. Okul yeri nasıl kamulaştırılacak problemi gündeme geliyor. O yüzden okul yerlerinden 

bazılarının kamulaştırılması işi, gerçekçi davranarak Kanundaki bir hükümle İl Özel İdaresi'ne 

verilmiş durumda. Niçin? Çünkü okul yapılmazsa oradaki konut alanında oturacakların okuma 

çağındaki çocukları için tesis olmadığından orası kullanılabilir bir konut alanı olmaktan 

çıkacak. İnsanlar okulun olduğu yerlere göçecekler, oradaki konut alanı hayata geçmeyecek. 

Böyle TOKİ konutları gibi büyük konut projelerinin en büyük problemi bu oluyor. Konut 

hızlıca, kaliteli veya kalitesiz yapılıyor. Ama diğer şehircilik gerekleri olan ulaşım yolları, okul 

yeri, çalışma yerleri düşünülmediği için canlılık kazanmıyor. Oraya gitmek gelmek problem 

oluyor, ihtiyaçların karşılanması bir problem oluyor. Bakkal açılmaya müsait dükkan 

yapılmamış oluyor, AVM boyutunda bir şey yapılsa AVM müşterisini karşılayacak bir 

kalabalık olmuyor. Dolayısıyla bir ekmek almak için bir sürü masraf yapmanın, alışveriş 

yapmanın, hastalandığında hastaneye ulaşmanın, çocuğu okula göndermenin, çalışma yerine 

ulaşmanın zorluğunun ortaya çıktığı bir yer olduğu için imkanı olanlar oraya gitmiyor. İmkanı 

olanlar gitmeyince de daha içinde oturulmaya başlanmadan köhnüyor. Sosyal hayat gelişmiyor. 

Dolayısıyla çok isabetli bir düşünce ile imar planının zaman boyutunu dikkate alan, imar 

programı denilen bu program, büyük bir önem ve işlev taşıyor. İmar planı olmadan imar 

programı olmasının bir anlamı yok. İmar programı imar planının hayata geçirilme etaplarını 

belirlemek için öngörülmüş.  

İmar planında yer alan kamuya ait gayrimenkullere ilişkin de bir husus var. 11. madde 

diyor ki; "İmar planlarında; meydan, yol, su yolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma 

istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği 

ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler 
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hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye 

ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir." 

Bu hüküm de çok problem doğuran bir boyutu içeriyor. O da şu; özel kişilerin mülkiyetindeki 

yerler, kamulaştırma suretiyle, kamuya ait yerlere ayrılmasın diye, yani kamu, temel hizmetler 

için kamuya ait arazileri nitelendirme yapsın ve böylelikle imar programında fazla para 

harcamaya gerek kalmaksızın idarenin yapacağı işler kolayca yapılsın diye hazinenin 

arazilerinin belediyeye ve İl Özel İdaresi'ne geçişini düzenleyen bir hüküm bu. Hazineye ait bir 

arazi çocuk bahçesi olarak nitelendirilmiş ise ayrıca kamulaştırmaya gerek kalmadan, idareler 

arası mal devri usulüne gerek kalmadan belediyeye geçiyor. Bu, çoğunlukla uygulanmayan, 

gerilim doğuran bir madde. Hazine mallarını vermek istemediği için uyuşmazlık doğuran bir 

madde. Maddede eskiden istisna yoktu, şimdi istisna niçin getirilmiş durumda? Vakıflar Genel 

Müdürlüğü'nün malları elinden gitmesin diye. Askeri tesisler için de benzer düzenleme 

getirilmiş. Böylelikle kamuya ait gayrimenkullerin bir kısmını bu imar planıyla tedavüle 

sokmak mümkün. Mülkiyetini alarak bunu işlevlerde kullanmak mümkün. Bir kısmı ise istisna 

tutulmuş durumda. Madde istisna tutulanları ön plana alıyor, bunlar dışında kamuya ait 

gayrimenkuller belediye sınırları içinde belediyeye, belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi 

diyerek yerel yönetimlere devrini sağlıyor. Bunun birkaç önemli amacından bahsedilebilir. İlki; 

hazineye ait atıl duran taşınmazları tedavüle sokmak. Yani boş, herhangi bir kamu hizmetine 

tahsis edilmemiş, başkasının mülkiyetinde olmayan, o yüzden hazinede olan kamunun özel 

mallarını kamu hizmetlerine tahsis etmek. Hangi kamu hizmetlerine? Bu maddede sayılan yol, 

yeşil alan vs. gibi imar planında belirlenen kamu hizmetlerine. İkincisi; bunlar bedelsiz olarak 

devredileceği için yerel yönetim bütçesinden büyük harcama olmadan bu taşınmazların derhal 

kullanıma hazır hale gelmesine imkan tanımak. Üçüncüsü ise; bu konularda özel mülkiyetin 

kamulaştırılması gereğini ortadan kaldırmak. Bu maddenin mantığı da bu. Dikkat ederseniz 

maddeler arasında bir geçiş var. İmar programı, imar planını hayata geçirmek için kamuya ait 

tesislerin kamuya devri; başka kamu hizmetleri için devri de yine bu imar planındaki 

nitelendirmelerin ucuz bir biçimde hayata geçmesini sağlamak için. Burada önemli bir 

düzenleme de şu; Hazine bunun kötüye kullanıldığını fark etmiş. Buna ilişkin bir düzenleme 

getiriyor madde 11/2’yle: "Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare 

tarafından satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine gerekli şerh konur." İdarelerin de kıymetli taşınmazlar için operasyonlar 

yaptığının farkına varılmış. Belediye çocuk bahçesi olarak gösteriyor. Hazinenin kıymetli bir 

taşınmazının kendisine bedelsiz naklini sağlıyor. Kendisinin mülkiyetine geçtikten sonra bir 
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imar değişikliği yapıyor. Burayı konut alanına çeviriyor. Konut alanına çevirdikten sonra da 

ihaleyle satıyor. Sattığı zaman maaşlarını ödeyemeyen belediye, maaşını ödeyecek kaynak 

bulabilmek için Hazinenin arsasını bedavaya çocuk parkı diye alıp bir kaç ay sonra konut arsası 

olarak ihaleyle satıp elde ettiği parayla bütçesini doğrultmuş oluyor. Bu durumda da Hazine 

istismara uğramış oluyor. İdare de bu durumunun farkında olduğu için kanun koyucunun 

önemli bir farkındalığını görüyorsunuz. Buna bir çözüm bulmuş. Çözüm şu; geldisi gösterilmek 

suretiyle başka bir amaçla kullanılmasına engel olmak ve bunun eğer kullanım şekli değişirse 

iadesini sağlamak. Bakın sonunda da diyor ki; bu yerlerin kullanış şeklinin, bazen kötü niyetle 

değil gerçekten değişmesi gerekebilir. Çocuk bahçesi olarak gösterilen bir yer iki tane anayolun 

arasında kalmıştır; artık orada çocuk bahçesi olması çocukların emniyetle oraya getirilip 

götürülmesi için müsait değildir. Çocuk bahçesinin başka bir yerde olması gerekir. O zaman da 

gittisini gösteriyor. Geldisini güvenceye alarak nasıl gideceğini de gösteriyor; "Bu yerlerin 

kullanılış şekli, yeni bir imar planıyla değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale getirildiği 

takdirde...", yani kamu malı olmaktan çıkartıldığı takdirde, tahsisi değiştirildiği takdirde, "... bu 

yerler devir alınan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı 

davranışı sabit olan ilgililer şahsen sorumludur." Niçin şahsen sorumludur diyor? Çünkü bu 

belediyenin sorumluluğu olsa ne olacak, bunun bedeli belediyeden istenecek diye bakılır. "Ben 

aldım, sattım. Belediyeye 200.000 TL para kazandırdım. Sonuçta idare dava açarsa da 200.000 

lirayı belediyenin bütçesinden alır, bir risk yok." diye bakabilir. Halbuki bu 200.000 lira bu 

malın satımından ötürü parayı alan belediyeden değil, bu satışı yapandan şahsen alınacak. Yani 

bir mali ceza tehdidi öngörüyor. Mali ceza da malın değeri kadar. Normalde baktığınızda malın 

değerini esas aldığınızda idarenin bir zararı yok diyebilirsiniz. İhaleyle de satıldığına göre, ¨ha 

Hazine ihaleyle satmış, ha belediye ihaleyle satmış. Belediye, Hazineye devredeceğine ihaleyle 

sattı ve 200.000 lira aldıysa belediyeden alır parayı, mesele biter. O sırada da belediyenin acil 

ihtiyacı görülür. Zaten ben de o sırada belediye başkanlığından giderim, yeni gelen belediye 

başkanı düşünsün¨ fikrine imkan vermemek için şahsi sorumluluk getirmiş. Bu da bakın 

satırların arasından bakıldığında esasında dehşetli bir olayın nasıl cereyan ettiği bilgisine dayalı 

olarak bu Kanunun kaleme alındığını gösteriyor. Dolayısıyla bu hükümler masa başında 

oturarak yazılabilecek hükümler değil. Yani siz olayı bilmiyorsanız, bu alanda çalışan bir imar 

hukukçusu öğretim üyesi diye size bu işi verseler, nasıl işlediğini bilmediğiniz için bu 

hükümleri düşünmek mümkün olmaz. Böyle hükümler olması gerektiğini düşünemeyiz. Hatta 

böyle hükümlerin gerekçesini anlayamayız. Biraz garip. Niçin şahsen sorumlu olacak? Burada 

en fazla bir sebepsiz zenginleşme problemi olması lazım. O da kamu hukukunda hüküm olmasa 

bile özel hukuka göre 2 sene içinde gider, davayı açar, alır diye bakarsınız. Hayır, burada sadece 
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bir sebepsiz zenginleşme meselesi değil. Baştan itibaren imarın böyle oyunlara alet edilmemesi, 

böyle düşüncelerden caydırılması, böyle beklentilerin ve operasyonların 

gerçekleşemeyeceğinin görülmesi için yapılmış. Dolayısıyla bu alandaki bir kötü uygulama 

bilgisine cevap veriyor ve baştan bunun ilerisinin olmayacağını, her ihtimali kapatarak 

gösteriyor. 

12. maddede yer alan Cephe Hattı da Kanunu teknik olarak hazırlayanların önemli 

yaklaşımlarından birisi. Şişli'deki Atatürk Evi'ni bilirsiniz. Şişli'deki kaldırımda Atatürk Evi 

öne çıkmış durumda, arkadaki dükkanlar ise geride. Sadece bir tek Atatürk'ün kaldığı ev ön 

planda. Niçin? Çünkü Şişli'nin daha önceki caddesinin genişleme ihtiyacı olur diye cephe hattı 

arkaya kurulmuş. Eskiden Atatürk Evi'nin olduğu yer, cephe hattıymış ve binalar o çizgide 

yapılırmış. Sonra cephe hattı geriye çekilince şöyle bir sonuç çıkıyor: Buradaki eski bina yıkılıp 

yeni yapılmaya çalışıldığı zaman sen ancak yoldan 5 m geriye çekerek yapabilirsin, cephe hattı 

artık buradadır diyor. Burada cephe hattında dikkat ederseniz problem şu; yol bu, yolun 

arkasıyla birlikte arazisi de sizi kendi araziniz içinde arazinin arka tarafında yapmaya zorluyor. 

Daha önce önde olan evin cephe hattını geriye çekmeye zorluyor. Niçin? Bütün evler yanyana 

arkada oluşsun, yol genişlemesi gündeme geldiği zaman yapılmış yeni evlerin kamulaştırılması 

ve yıkılması gereği ortaya çıkmasın. O zaman önündeki bu bahçenin 3-5 metresi 

kamulaştırılarak yol genişlesin. Dolayısıyla mülkiyeti almıyor. Mülkiyet idarede değil ama siz 

kendi mülkiyetiniz içinde istediğiniz yerde cepheyi kuramıyorsunuz. İdarenin belirlediği cephe 

hattından yapıyorsunuz. Cephe hattı nedeniyle arsanızın geriye kalan kısmını kullanamaz 

durumdaysanız bunun kamulaştırılmasına ilişkin hüküm var. Dolayısıyla cephe hattı kimi 

zaman eski semtlerde yolu geriye çekmek için yapılıyor ve öyle yapıldığı zaman tarihi 

nedeniyle yıkılmayan evler böyle bir diş gibi açıkta kalıyor. Şişli'de öyle. Başarılı bir biçimde 

geriye çekilmiş cephe hattı ve zaman içinde imar planını hazırlayanın beklediği gibi olmuş, 

eskimiş evlerin hepsi yıkılmış zaman içinde. Yeniden yapılmak istendiği zaman 5 m geriden 

cephe hattından yapılmış. Dolayısıyla bütün cadde geriden oluşmuş. Tarihi niteliği nedeniyle 

diğer bina yıkılmadan muhafaza edildiği için önde kalmış. Eski cephe hattına göre önde kalmış. 

Bir çok şehirde bu cephe hattı meselesini görürsünüz. Dolayısıyla bu da imar planına ilişkin 

öngördüğü hükümlerden birisi. 

Madde 13 İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler. Burada da diyor ki; bir 

kimsenin arazisi umumi hizmete ayrılmışsa, yani kamusal bir işe ayrılmışsa, kamulaştırılacağı 

öngörülmüşse ben buradan artık arsa ve bina vergisi almam diyor. Dikkat ederseniz planlama, 

mülkiyeti idareye geçirmiyor; mülkiyeti idareye geçirecek kamulaştırma işlemini yapmaya 
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altlık teşkil ediyor. Dolayısıyla plan yaptığınızda mülkiyet idareye geçmiyor. Ama plan 

yaptığınızda mülkiyetin kamulaştırma yoluyla alınabileceği belirlenmiş ve düzenlenmiş oluyor. 

Bunun mantıkî bir sonucu da bina ve arsa vergisi ödememek. İdare kamulaştırmaya kalkışırsa 

da bu vergiyi idare ödeyecek. Böylelikle belediyenin emlak vergisini de güvenceye alıyor. 

Ayrıca bedelsiz terki teşvik etmek için arsa sahibi bedelsiz terk ederse de emlak vergisi 

alınmayacağına ilişkin hüküm var. Bunlar böyle ayrıntıya giren hususlar.  

 

14. maddede irtifak hakları diye bir hüküm var. Bu kamulaştırmanın sadece mülkiyet 

edinmeyle değil irtifak hakkıyla da olabileceğini gösteriyor. Mesela şöyle; arsadan elektrik 

direği geçecek. Elektrik direğinin piyon denilen direklerinin dikileceği yerleri 

kamulaştırıyorsunuz ama telin geçeceği yerlerde bir irtifak hakkı kurmanız lazım. Çünkü telin 

izdüşümü olan altındaki yerin başka kullanımı mümkün. Veya altından boru hattı geçecek. 

İrtifak kuracaksınız, arsayı kamulaştırmak gerekmez. Dolayısıyla kamulaştırma sadece 

mülkiyeti elde etmek için değil mülkiyetin gayri aynî hakları için de kullanılabilecek bir yetki. 

Yani irtifak hakkı için de kamulaştırmayı kullanabilirsiniz. İmar planının hayata geçmesi 

mutlaka mülkiyet kamulaştırmasını gerektirmez. Kamulaştırma suretiyle irtifak hakkı 

kurulmasını da mümkün kılar.  

 

15. madde İfraz ve tevhid. Tapunun önemli muamelelerinden birisi ifraz ve tevhid, 

birbirinin zıddı muameleler olarak bunlardan bahsedelim. İfraz; "fertleşme"den, tevhid de 

"birleştirme"den geliyor. Şöyle bir husus. Kadastrodan mülkiyetler geldiğinde yapılaşmaya 

kimi zaman elverişli olmuyor. Türkiye'de tarımın da problemlerinden birisi. Daha önce bir 

ailenin 10.000 dönüm kadar bir yeri var. Sonra baba ölüyor, diyelim 12 kardeş var. Böyle çeşitli 

biçimlerde 12 tane bölüm oluşuyor. Sonuçta karşınızda çok da biçimli olmayan bir mülkiyet 

haritası çıkıyor. Öylesine bir mülkiyet haritası ki bazı yerleri topuk oluşturduğu için ekilip 

biçilemiyor. Bunu toplulaştırmak lazım. Hem tarım için hem imar için toplulaştırmak lazım. 

Mesela buradan imar geçiyor ve konut alanı olarak belirleniyor. Konut alanı olarak belirlenen 

yerde diyor ki; 500 m2 bir parsel olacak, burada 500 m2 bir parsel olacak, burada 500 m2 bir 

parsel olacak. Böylelikle 3 tane blok yapılabilecek. Ama bu 3 blok içinde diyelim ki 7 kişinin 

ufak ufak parseli var. Her biri kendi parselinde inşaat yapabilecek büyüklükte değil. Hepsine 

inşaat izni veremezsiniz, bir tane inşaat çıkacak nasıl olacak? Bunları tevhid etme şartı 

getiriyorsunuz. Tevhid şartı getirmek ne demek? Sen burada bir şey yapmak istiyorsan, konut 

alanı olarak kullanmak istiyorsan taşınmazını bu parselin içine giren diğer taşınmazlarla 

birleştirmelisin, tevhid etmelisin. Bunun bir de tersi söz konusu; ifraz. Mesela bütün Şerifali 
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bir taşınmazdı. Şerifali şimdi biliyorsunuz, Ataşehir'in arkasında binlerce binanın olduğu, 

otobüslerin kalkma yerlerinin olduğu bir yer, binlerce dönüm. Burada da yapılaşmaya 

gidecekseniz ifraz etmeniz gerekiyor. Bir bütün olarak yapılaşamazsınız. Nasıl ifraz 

edeceksiniz. Burada işte ufak ufak parseller meydana getireceksiniz. Bu parsellerin arasında 

yollar, kamusal alanlar olacak, kimisini terk edeceksiniz vs. Bunu ancak parça parça 

satabileceksiniz, ifraz edildikten sonra. Yani 10.000 m2 bir bütün arsanız varken eğer 500 

m2'den yapıyorsanız 20 tane 500 m2’lik arsanız olacak. Ama 10.000 m2'den 20 tane 500 m2 

çıkmaz. Niye? Arada kılçıkları var. Kılçıklar çıktığı zaman 15 tane 500 m2 olacak. Ama 10.000 

m2’nin değerinden daha fazla olacak. Niçin? Çünkü yapılaşmaya elverişli şekilde arsa üretilmiş 

olacak. Dolayısıyla siz bir bütünden arsa üretiyorsunuz. Kilogramı 9 lira olan kuru fasulyenin 

porsiyonu nasıl 12 liraya geliyor. Kuru fasülye piştiği ve yemeye hazır hale geldiği zaman. 

Çiğken 9 lira, piştiği zaman 50 gramı 12 lira. İşte arsa üretmek de böyle bir şey. Arsanın hukuki 

durumunu değiştirmek suretiyle kıymetini artırmak. Bu da ifraz.  

16. maddede tescil ve şüyuun izalesi yer alıyor Medeni hukukta biliyorsunuz, ortaklığın 

giderilmesi davası var. Eski ismi izale-i şüyuu. Bu maddede ise iş takipçilerinin ve kişilerin 

anlaşarak ihtilafı giderememek ihtimalini dikkate alarak belediyeye bir işlev vermiş. Yargıtay 

kararlarıyla gelişmiş bir hükmü var. Bir ortaklığı giderebilmek için önce bölünebilirse bölüyor, 

imar hukukuna göre bölünemezse ihaleye çıkartıyor. Taraflardan birisi satın alıyor, diğerinin 

hakkı paraya dönüşmüş oluyor. Bakın burada enteresan bir hüküm var. Bu hüküm medeni 

hukukçuların dikkatini çekmiyor; "Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan 

gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında 

anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmediği takdirde..." Yani 

imar planı gereği siz ortak hale geldiniz, ortak hale geldiğiniz için de anlaşıp birleştirip 

imarlaşmanız lazım. Anlaşamıyorsunuz, 6 ay içinde de mahkemeye başvurmuyorsunuz 

ortaklığın giderilmesi için. "...ilgili idare hissedarmış gibi, şüyuun izalesi davası açabilir." Bu, 

çok enteresan bir biçimde ortaklara tanınmış bir hakkı belediyeye tanıyor. Ortaklarının 

hareketsiz kalmasıyla imara müsait bir arsa imar edilmeyerek şehrin içinde boş, köhnemiş yer 

kalmasın, şehir bir an önce imar edilsin diye. "Siz anlaşıyorsanız anlaşın. Dava açıyorsanız açın, 

mahkeme bu ortaklığı gidersin. Dava açmazsanız sanki ortaklardan biriymişim gibi ben bu 

Kanuna dayanarak belediye olarak başvururum ve bu arsayı sattırırım. Alabilirseniz içinizden 

birisi alsın. Alamazsanız üçüncü kişi alsın ve böylelikle bu ortaklık gitsin, burada kim ruhsat 

isteyecekse istesin, kim bina yapacaksa yapsın. Bir an önce buradaki boşluk kalksın."  
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İmar, mamur hale getirmek; bir hak yanında aynı zamanda şehre karşı bir sorumluluk. 

Şehrin en güzel yerinde, daha fazla kıymetlenecek diye bir arsayı boş bırakırsanız şehir 

gelişmez. Yoğun boşluğun olduğu bir yeri düşünün. O boşluk oradaki sosyal dokuyu keser. 

Burada piyasa oluşmaz. Dolayısıyla Belediyeye tanınan bu hak önemli. Dikkat ederseniz; 

burada kamulaştırma yetkisini vermiyor. Sadece bir ortakmış gibi ortaklığın giderilmesi için 

Asliye Hukuk Mahkemesine dava açma hakkı veriyor. Müthiş gelişmiş, Kanunla tanınmış bir 

medeni hak kullanımı. İdareye görevleri kapsamında verilmiş bir dava hakkı. Çok iyi bir buluş, 

yazanları kutlamak lazım. Burada konuyu bitirelim. Haftaya 18. madde var.  

----- 

 

Üçüncü Ders 

 

Ruhsat ve iskana geldik. Birelleştirilmesinden bahsediyoruz. Nasıl birelleşecek? İmar 

planında bir arsanız var. Bunun %40'ı da terkedilmiş. Burada inşaat yapmak istiyorsunuz. İmar 

planına bakıyorsunuz. Uygulamada önce idareye müracaat edip, bir imar durum belgesi 

alıyorsunuz, çaplı imar durum belgesi diye. Çaplı imar durum belgesinde size imar planındaki 

yerinizi gösteriyor. Mesela arsanız böyle, yol buradan geçiyor, şurada cephe hattı var, yapıyı 

arsanızın içinde böyle oturtacaksınız, komşu çekme payı var yanlardan 3 m, arka bahçe 

mesafesi 6 m arka taraftan, burada da h=12,50 diyor. Siz buna baktığınız zaman, burada nasıl 

bir proje yapılacağına ilişkin imar planına bakıyorsunuz. Buna aykırı bir şeyin kabul edilmesi 

mümkün değil. Buna aykırı bir şey yapmak istiyorsanız önce imar planını değiştirtmeniz lazım. 

Dolayısıyla sizin parselinizin ilk hareket noktası, mimarınızın, elektrik mühendisinizin ve 

inşaat mühendisinizin yapacağı tercihe bağlı olmayan şeyleri imar planından okumak lazım. 

Bir mimar bunun mimari projesini çizecek, elektrik mühendisi böyle bir tesiste yapılacak şeye 

göre elektrik projesini hazırlayacak. Mesela bu konut alanı değil de küçük veya orta ölçekli bir 

sanayi alanı olsaydı, buradaki elektrik projesiyle konut alanındaki elektrik projesi aynı olmazdı. 

Çünkü elektrik projesi, çekilecek elektrik miktarına dayanabilecek bir düzenleme gerektiriyor. 

Eğer çok elektrik çekilecek bir yerde ona uygun büyüklükte bir tel kullanılmazsa aşırı ısınma 

nedeniyle elektrik kontağından yangın çıkması söz konusu. Bu noktada idarenin de büyük 

kabahati var. Çünkü bunları kontrol etmesi lazım, niçin kontrol etmesi lazım? Bu elektrik telleri 

imal edilirken içeriye konulacağı için sadece ruhsatta uygun olup olmadığına, elektrik projesine 

bakmanız yetmiyor. Aplikasyonuna, yani uygulamada da buna uygun yapılıp yapılmadığına 
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bakmanız gerekiyor. O yüzden yaptığınız binayı imar planında öngörülenden başka amaçla da 

kullanamazsınız. Binayı konut diye yaptınız, ama arada kolonlar vs. koymadınız; demir 

doğrama atölyesi, alüminyum doğrama atölyesi olsun, daha iyi, zemin kattan daha fazla kira 

getiriyor diyemezsiniz. Çünkü statik projesi o işleve göre yapılmadı. O işleve göre mimari 

projesi, elektrik projesi olmadı. Kolonlar kesilerek sinema yapılıyor, otomobil satış mağazası 

yapılıyor. Normalde otomobil satış mağazası olacaksa, teşhir salonu ortada direk olmadan geniş 

açıklığın geçmesini gerektirdiği için 10 metrede bir destek lazım, o zaman burada kullanacağı 

demiri tavanda kullanıyor. Çok daha yoğun bir demir hesabı yapıyor. Böylelikle geniş bir alanı, 

ortada dayanacağı direk olmadan da sağlıklı bir biçimde yapıyor. Ama siz böyle yapmayıp da 

burada teşhir salonu olsun diye kolonları keserseniz elbette yıkılma riski çoğalıyor ve kimi 

zaman da kendiliğinden yıkılıyor. O yüzden işlevini de belirliyor. Buna göre projeler 

hazırlanıyor. Bu projeler hazırlandıktan sonra idareye başvurup, idareden yapı ruhsatiyesi 

denilen bir izin alması lazım. Bunun ismi; “yapı ruhsatiyesi” fakat günlük dildeki kullanımı 

“ruhsat”. Biliyorsunuz ruhsat, tek yanlı işlem demek. Kollukta ruhsat var, kamu hizmetinde 

ruhsat var, kamu malından yararlanmada ruhsat var. Ama imar hukukuna özgü bir terim gibi 

bunu ruhsat diye kısaltmışlar. Temel ismi, yapı ruhsatiyesi. Ama 22. maddenin başlığı bile 

"ruhsat alma şartları". 21 ve 22. maddelerde düzenlenmiş. 20. maddede3, yapı "İmar planı, 

yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. " diye belirlemiş. 20. madde yapı tanımı 

diye başlıyor. Esasında yapının tanımını vermiyor. Yapının yapılma koşullarını belirliyor. Tapu 

istiyor, tapu olmayanlarda da tahsis ve irtifak hakkı belgesi istiyor. Bu da önemli çünkü bazen 

kamu başka bir kamunun arazisine kaçak inşaat yapıyor, oldu bittiye getirmek için. Nasıl olsa 

sonra anlaşırız diye. Buna engel olabilmek için de tahsise ilişkin belge istiyor. Yani kamu 

olması yetmez, kamu tüzel kişiliği farklı olduğu için ya Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 

kendisine tahsisli olacak ya da idareler arası mal devri usulüne göre mülkiyeti geçmiş olacak. 

Buradaki önemli şey; en sondaki neye göre yapılacağını belirleyen ifade: ¨Yapı... İmar planı, 

yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.¨ Burada mevzuat hiyerarşisini de 

gösteriyor. Yani nasıl Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik diyoruz. Burada da hiyerarşiyi 

göstermiş. Nitekim buradan yola çıkarak Danıştay'ın ilginç bir yaklaşımı var; imar planına 

aykırı yönetmelik hükmü olduğunda yani imar planı ile yönetmelik çakıştığında imar planına 

																																																													
3	Yapı: 
Madde 20 – Yapı: 
a) Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, 
b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş 
oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, 
İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.	
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öncelik veriyor. "İmar planı esastır, yönetmelik tamamlayıcı niteliktedir" diyor. Yani buradaki 

saymanın amacı da aralarındaki hiyerarşiyi göstermek. Önce imar planında ne düzenlendiğine 

bakılacak. İmar planında hüküm yoksa yönetmeliğe bakılacak. Sonrasında ruhsatında ne 

belirlendiğine bakılacak. Ruhsatın ekinde ne var? Ruhsatın ekindeki belgeler de önemli. Buna 

göre yapıyı yapıyorsun. Yani yapıyı yaparken bu hiyerarşiye göre bakıyorsun ve 

değerlendiriyorsun.  

Ruhsatla ilgili değerlendirmeler de şöyle; 21. madde şöyle başlıyor: "Bu Kanunun 

kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında..." o istisnanın da 

bir kısmı iptal edildi. Madde 26/3 eskiden sanayiyi geliştirmeye yönelikti, sanayi tesislerinde 

ruhsatla ilgiliydi, Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Şimdi burada 26/2’de güvenlikle ilgili 

hususlar var. Bunlar dışında bütün binalarda "... yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir." diyor. 

Yani kamu da ruhsat alacak. "Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da 

yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa 

ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz."  

21. maddenin çokça uyuşmazlık doğuran üçüncü fıkrası var; ruhsat alınmadan 

yapılabilecek hususlar. Bu konuda çok ihtilaf çıkıyor. Çok basit görülen şeylerde bile belediye 

para cezası kesebiliyor. Çünkü ruhsat alınıp alınmayacağı konusunda bu maddenin verdiği bir 

imkan var. "Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan 

kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve 

yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar 

yönetmeliklerinde belirtilecek..." bu kısmı önemli, "...taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer 

tadilatlar...".Yani saydıkları dışında diğer sınırlamalara bakmazsanız şöyle bir kriter koymuş; 

taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilatlar ruhsata tabi değildir. Taşıyıcı unsur ne? Kirişler ve 

kolonlar. Yani binanın üzerinde durduğu yerler. Bazen şöyle bir duvara bakarsınız. Duvarın 

esasında büyük kısmı dolgudur. Sadece şurada iki kolon vardır, burada da kiriş vardır. Buradaki 

dolgudur. Siz bu dolguyu açarsanız, salonunuzu birleştirirsiniz. Buradaki şeyi kaldırmanız 

taşıyıcı unsuru değiştirmez, çünkü kolonları ve kirişleri keserseniz taşıyıcı unsuru değiştirmiş 

olursunuz. Bunu yapabilirsiniz, eski kriter bu. Kanun değişmedi ama bu kriter gelişti. Burada 

duvarın dolgu, tuğla dolgu, ytong dolgu olması da, kerpiç dolgu olması da bir deprem sırasında 

binanın salınımını etkileyen ve gerektiğinde ek taşıyıcı görevi gören unsurlar olduğu ortaya 

çıktı. Dolayısıyla bunları kestiğinizde, kaldırdığınızda, iki daireyi birleştirdiğinizde, bir odayı 

genişlettiğinizde, bir mutfağı büyüttüğünüzde taşıyıcı unsuru Kanuna göre etkilemiyor ama 

depreme dayanıklılığı etkilediği için belediye problem çıkartıyor. Belediye ceza kestiğinde bu 
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taşıyıcı unsuru etkileyip etkilemediği tartışması mahkemeye gidiyor. Önemli bir ihtilaf alanı 

bu. Ayrıca yönetmeliğe göre, mahallin ihtiyaçlarına göre vs. dediği için de bu noktada problem 

ortaya çıkıyor. Toparlarsak, her halükarda ruhsat almadan hiç bir imar faaliyetine 

başlayamıyorsunuz. Başlarken ruhsat almanız lazım. Değiştirirken ruhsat almanız lazım, bu 

maddeye göre sadece su oluğu yaparsanız, çatıdaki kiremiti değiştirirseniz, burada sayılanları 

yaparsanız ve bazı durumlarda taşıyıcı unsuru değiştirmeyecek nitelikte ise yapabiliyorsunuz.  

Evde anneniz babanız odanın bir kısmını duvarla kapatıp, diğer kısmını açarak size bir 

çalışma odası yapmak istese, imar bakımından bir problem çıkar mı dese, ne tavsiye edersiniz? 

Kolay gibi gözüken zor bir soru. Burada sadece hukuk bilgisi değil, strateji kullanmanız lazım. 

Şimdi size bir fotoğraf gösterdim. Fotoğraf şöyle; belediye problem çıkartıyor, kanun böyle 

yazıyor, para cezası kesiliyor. Yap mı dersiniz, yapma mı dersiniz? Veya nasıl bir strateji 

öngöreceksiniz? İnternetten baksalar zaten kanunu görecekler. Sizin bir farkınızın olması lazım. 

İmar hukuku seçimlik dersini almış biri olarak ne tavsiye edeceksiniz? İmar operasyonumuz 

şöyle; size ayrı bir oda çıkacak. Burada bir ufak oda var, burada da mutfak var. Mutfağa açılan 

kolonun arasındaki tuğlaları kaldıracak. Böylelikle mutfağın bir kısmı hem salona dahil olmuş 

olacak. Mutfak da geniş bir mutfak gibi gözükecek. Buradaki kolonların arasını dolduracak. 

Size özel oda yapacak. Kolon-kiriş kesimi söz konusu değil. Şu açıdan söyledim. Kanunun size 

verdiği bir hakkı, kullanma tereddüt doğuruyor ise bu tereddütü önceden belgeye bağlayarak 

netleştirmek ve ona göre yapmak lazım. Ben olsam şöyle yaparım; belediyeye giderek durumu 

açıklarım ve belediyeden İmar Kanunu’nun 21. maddesinin 3. paragrafına göre taşıyıcı unsuru 

değiştirmeyen, yeni kapalı alan oluşturmayan, kullanılan brüt alanı değiştirmeyen çalışmalar 

yapmak konusunda bildirimde bulunup, izin almaya çalışırım. Sizce bir tedbir olmaz mı? 

Kanunun verdiği bir imkanı kullanarak bunu idare ile bir şekilde paylaşarak yapmak. Bir şeyin 

en güvenceli yöntemi, onu farklı yorumlayacak kimsenin farklı yorumlamasına imkan 

vermeyecek şekilde bilgisine sunmaktır. Hayır yapamazsın derse de para cezası almadan yapıp 

yapamayacağımı bir dava ile tartışırım, o zaman para cezası kesme, yıkım tehdidi yok. Bilirkişi 

gelir bakar, proje üzerinden bakılır. Davayı kazanırsam da bunu mahkeme kararına dayanmış 

olarak yaparım. Sorunu can acıtan bir sorun haline getirmeden erken doğurtup hukuki 

mücadelesini erken yaparak veya hukuki mücadeleye gerek kalmadan çözmek mümkün. Biraz 

hareketli bir zihne sahip olmak lazım. Hareketli zihne sahip olmak da sadece bilgiyi almak 

değil, sorunlar üzerinde düşünmek ve bağlantıları kurmakla alakalı.  

Ruhsatta idarenin hem hesaplar doğru yapılmış mı diye, hem de doğru uygulanmış mı 

diye kontrol etmesi gerekir. Belediyedeki mühendislerin varlık sebebi sadece imza atmak değil, 
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yapılan statik projenin herhangi bir hesap hatası var mı diye bakacak. Yabancılar da Türkiye'ye 

geldiğinde buradaki denetimsizlikten faydalanıyorlar. Karaköy'de yapılan köprünün, hidrolik 

hesaplarını ve demir hesaplarını iyi yapmadıkları için Karaköy'deki yeni yapılan köprü 

açılamıyor. Açıldığı zaman yıkılma tehlikesi var. Köprünün bütünü bakımından hesaplarken 

yanlışlık yapılmış. Öngörülenden 10 misli daha ağır. Kapakları açılamadığı için Haliç'teki 

bütün tersaneler battı. Bundan devleti sorumlu tutmaz mısınız? Şirketi sorumlu tutmaz mısınız? 

Böyle bir hesap hatasını yabancılar yapmış, siz tazminat aldınız almadınız ayrı bir şey ama 

bunun hesabını yanlış yaptığını idare olarak nasıl bilemezsiniz, nasıl kontrol etmezsiniz, nasıl 

bakmazsınız.. Burada yapandan daha fazla kontrol etme problemi var. İşte bunun için sistemi 

öyle öngörmüş, kontrol etmek için 22. maddede öngörülen belgeleri hazırlayacaksın.  

22. madde ruhsat alma şartlarını belirliyor. "Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, 

valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye 

sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, 

elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi 

gereklidir.” Uygulamadan yola çıkan bir madde bu da. Bu Kanunu hazırlayanlar uygulamanın 

fevkalade farkında insanlar ve böyle bir madde koymuşlar. Niçin böyle bir madde koymuşlar? 

İdare gereksiz külfetler çıkartarak, acelesi olan kimseleri yokuşa sürmesin diye sadece bir 

kelimeyle maddeye nasıl bir çehre vermişler; "sadece". Dilekçeye “sadece” bunlar eklenir. 

Bunlar gerekli ve yeterli. Tapu, başkasının arazisine yapmasın diye. Mimari proje niçin önemli? 

Mesela bitişik nizam yerlerde, bütün odaların güneş alması lazım. Nasıl becerecek bütün 

odaların güneş almasını? Esasında mimari çözümlemeler kolay şeyler değil. Bir çok hususa 

bakması lazım. Bitişik bina yapıyorsunuz, bu bitişik binanın 10 m bir koridor kısmı var. Bu 10 

m'de odaları nasıl yapacaksınız ki, birbirine bitişik olanlarda oda rutubetli olmasın, güneş gören 

oda olsun. Bunun çözümlemeleri var. Çoğunlukla bunu çözebilmek için bitişik kısma büyük 

banyo koyarlar. Büyük banyoyu koyması, büyük banyo daha fazla satılır diye değil, bitişik 

yerde başka pencere açamayacağı için. Yani mimarın varlık sebebi sadece bu çizimi yapmak 

değil; aynı zamanda kullanıma göre bunun sorunlarını çözmek. Buna ilişkin bir proje yapmak. 

Statik proje, bunu da inşaat mühendisi yapacak. Statik dayanıklılığını yani ayakta durabilirliğini 

değerlendirecek, yük hesabı yapacak. Yük hesabı yapmadan olmaz. O yüzden mesela, çocuğum 

evlenirse bir kat çıkarım diye yukarıda filizlerini bırakmış gecekondular dehşetli statik tehlike 

oluşturuyor. Burada niçin demirlerini bırakıyor, çatı yapmıyor? Çocuğu evlendiğinde burayı 

demirlerle bağlıyor, bir kat daha çıkıyor. Dolayısıyla statiğini hesaplayamıyor. Statik 

hesaplaması o kadar önemli ki, ben 3 kat daha çıkacağım diye aşağıya çok kuvvetli gökdelen 



	 20	

demirleri koyduğunda da tehlike oluyor. Bu sefer sallanamadığı için yıkıma yol açıyor. Yani 

gereğinden fazla demir kullandığında da tehlikeli, gereğinden az demir kullandığında da 

tehlikeli. Bunun bir hesabının olması lazım. Bu hesabı statik proje belirleyecek. Ondan sonra 

elektrik ve tesisat projeleri yapacak. Elektrik projesi dediğim gibi en önemli hususlardan birisi. 

Bazı kaçak elektrik kullanımı yoğun olan yerlerde sadece elektrik sobası takılmıyor. Mesela 

karyolaya elektrik tellerini bağlıyor, karyolayı kızdırıyor ev daha çabuk ısınsın diye. Onun ne 

kadar elektrik çektiğini düşünün. Evi ısıtıyor, bazen komşuya gidiyor, yangın çıkıyor. 

Dolayısıyla buradaki hesapları sadece normal bir duruma göre değil, karyolayı odayı ısıtma 

aracı olarak kullanabilecek insanların olduğunu düşünerek normalinden 10 misli daha 

dayanıklı, normal çekileceği tahmin edilen elektrikten 10 misli daha fazla elektrik çekimine 

dayanıklı bir proje yapılmasına ihtiyaç var. Tesisat projesi önemli. Tesisatın işleyişini 

belirlemek lazım. Buna ıslak zemin deniliyor. Islak zeminleri belirlemesi lazım. Islak 

zeminlerin gerçekçi olarak ortaya çıkarılması lazım. Mesela Fakültede çok uzun yıllar 

çözülemeyen, daha sonra bir tesisat uzmanı tarafından çözülen bir problem vardı. Zemindeki 

tuvaletler, normal ana kanalizasyon borusunun 2 m altındaydı. Gökdelenlerde vs. aşağı doğru 

7-8 kat inen yerler var. Kanalizasyon boruları onun en zemininden geçmiyor ki. Kanalizasyon 

boruları belli bir denge üzerinden, belli bir yerden geçiyor. Onun kendine göre bir projesi 

olacak. Yukarı doğru onu gönderecek, aşağı doğru gelmesine engel olacak mekanizmalar 

geliştirmesi lazım. Tesisat projesi meselesi, tamamen bir uzmanlık işi. Röperli veya yoksa ebatlı 

kroki. Röper, esas alınan nokta demek. Röperli kroki de, araziye oturtma hesaplamaları doğru 

yapıldı mı diye bakmak için. Mesela şuradan bir röper alacak. Diyecek ki 38 derece ile 11 metre 

şöyle gidecek. Röperli kroki burada bittiğine göre bu krokide gerçekten araziye oturması 

gereken yerler oturmuş mu ona bakacak. Eğer röperli kroki yoksa, yani sabit bir nokta yoksa 

ebatlı kroki. Yandaki parsellerin ebatını alarak bakacak. Şimdi uzay koordinatlı röperli kroki 

yapılıyor, milim bile şaşmıyor.  

Burada 22. maddede ikaz etmeye çalıştığımız şey, "sadece" kelimesinin önemi. 

Esasında yönetmelikte düzenlenmesi gereken bir şey Kanunda düzenlenmiş ve "sadece" 

terimini kullanmış. Ama bazen hayat kanunun “sadece”lerini götürüyor. 16/9 kuleleri hadisesi 

sonrasında, önceden istenenlere ek olarak boğazdan görülebilmeye ilişkin maket de isteniyor. 

Bittiği zaman nasıl görülecek, ona göre bakılıyor. Böylelikle çirkinlik oluşturup 

oluşturmayacağını değerlendirmeye çalışıyor.  

21. maddenin son fıkrasında estetik kolluk yetkisi var. "...yapılar arasında uyum 

sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının 
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malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir." diye belediyeye verilmiş bir estetik kolluk 

yetkisi var. Güzellik polisliği yapabiliyor belediye. Ankara Belediyesi, Esenboğa ile Ankara 

arasında binaların dış cephe boyalarını ve görünümlerini belirledi. Tabii bu, yeni bir tartışma 

da başlattı. Bir çok kimseye göre de güzel olmadı. Çarpıcı renkler pembe, çarpıcı yeşil, mor, 

eflatun... Burada da idarenin zevki mi esasında toplumun zevki olmak zorunda, idarenin estetik 

kolluk yetkisi bu şekilde bir belirlemeyi haklı kılar mı problemi ortaya çıkıyor. Burada belki 

söylenebilecek orta nokta şu, idarenin estetiğin ne olduğunu söylemesi doğru bir şey değil. 

Fakat estetik probleme göre de gayret gösterildiğini araması gerekir. Yani dış cephenin hangi 

renge boyanacağına idare belki karışmamalı ama dış cephenin boyanması mecburiyetine 

karışmalı. Yani sıvasız, tuğla halinde bina bırakılmamasına karışmalı. Veya dış cepheye 

güzellik vermek için bir masraf yaptığını görmek istemeli. Yani zevkine karışmamalıyım ama 

burada bir zevk, estetik arayışında bulunduğunu ispat et diyebilmeliyim. Ama şimdiki 

düzenlemeye göre idare, ben belirlerim diyor. Bu, Bodrum gibi bazı yerlerde iyi sonuç veriyor. 

Bütün binalar beyaz olacak diyor. Ama Ankara'da bir çok kimsenin ortak düşüncesi çirkin 

olduğu yönünde.  

22. maddenin son kısmına gelelim. 22. maddede çok nazik bir biçimde "Ben idare 

karşısında vatandaşı korumak için bu maddeyi aldım" unsurları var. Bu maddedeki birinci 

unsur; "sadece" idi. İkinci unsur; sayma yoluyla tüketmesi. Üçüncüsü de şöyle; "Belediyeler 

veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden 

itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir." Burada da "en geç" ile bunu göstermiş. 

Kişi aylarca beklemesin diye. Peki eksiklik, yanlışlık var diye yıllarca bekletilse ne olur? 

Hemen onu da düzenlemiş, diyor ki; "Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden 

itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik 

ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı 

ruhsatiyesi verilir. " Müthiş bir sistem. Eksik ve yanlışı ilk 15 günde bildiriyorsun, arada eksik 

ve yanlışı tamamlamak için ne kadar vakit geçirirsen geçir, o senin inisiyatifinde bir süre. Sen 

hızlı yaparsan hızlı bitecek. Senin inisiyatifinden çıkıp tekrar idarenin inisiyatifine geçip 

eksikleri tamamladım dedikten sonra, o 30 günün kalan 15 günü içinde de idare ya reddedecek 

ya kabul edecek. O zaman sen de reddedildiyse dava açacaksın ya da verilmişse inşaata 

başlayacaksın. Dolayısıyla idareye 30 gün dışında bir inisiyatif vermiyor. Zımnî kabul de 

getirmiyor burada. İskanda zımnî kabul var, 30. maddede. Ama burada 30 gün içinde vermediği 

takdirde, ses çıkarmadığında ruhsat verilmiş sayılır da demiyor. Niçin? Çünkü statik projede 

eksiklik olabilir, mimari projede yanlış olabilir... Tamam idare ihmal etti ama elektrik projesi 
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yanlış olabilir. Dolayısıyla buradaki önemini düşünerek zımni kabul öngörmemiş. Peki idare 

bu eksikliği de bildirmezse ne olacak? Görevi ihmal etmiş olacak, bir ceza hukuku sorumluluğu 

gündeme gelecek. Dolayısıyla süre ile verilmiş bir görev olduğu için bu görevi yerine 

getirmemenin bir cezai yaptırımı var. Aynı zamanda mali yaptırımı da olabilir. Çünkü inşaatın 

bundan kaynaklanan gecikmesi, işçilik ücretleri vs. gibi tazminatı da gündeme gelebilir. Bu 

tazminat da idarenin görevlisine rücu edilebilir. Dolayısıyla esasında kanun gücüyle idarenin 

üzerinde kesici bir kılıç tutuyor. 22. maddenin temel mantığı da hızlı bir biçimde yapılması.  

Burada bir usulden daha bahsederek bitirelim. Ruhsat almış olmak işin sonucu değil. 

Ruhsat almak işin başlangıcı. Burada şöyle bir idari mekanizma var ki bunun ayrı bir işlem türü 

olarak isimlendirilmesi lazım. Önce bir imar planı olacak. Sonra ruhsat alacaksınız. Ruhsat ile 

inşaata başlayacaksınız. Bittiğinde de yapı kullanma izni alacaksınız ve içine gireceksiniz. Yani 

üç tane idari işlemin birbirini tamamlamasını bekliyor. İmar planı olmadan ruhsat olmaz. 

Ruhsat olmadan iskân (yapı kullanma izni) olmaz. Ruhsat olması da mutlaka iskân alacağınız 

anlamına gelmez. Yani ruhsat size inşaata başlama hakkı veriyor. Ama o inşaatı bitirip içine 

girme hakkı vermiyor. Dolayısıyla planlarken bir idari işlemden yararlanmanız lazım. 

Başlarken bir idari işlemi almanız lazım. Bitirdiğinizde bir başka idari işlemi almanız lazım. 

Bunların üçü de ayrı işlem. Üçü de ayrı ayrı dava konusu olabilir. Üçünün de kendine göre 

belirlediği hukuki sonuçlar var ama üçü ancak bir araya geldiğinde son noktaya ulaşmış 

olursunuz, yoksa son noktaya gitmiyor. Bir hazırlık işlemi değil. Her biri ayrı işlem. Birleşme 

işlem değil, mutlaka birleşerek bir sonucu getirmiyor. Farklı zamanlarda olduğu için birbirini 

takip eden, takip ettikten sonra da nihai işlemle artık kullanımına başlayacağınız bir hukuki 

hakkı kuruyor. Bu hukuki hakkın kuruluşunda yer alan farklı girdileri var. 

----- 

 

Dördüncü Ders 

 

İmar hukuku konusundaki açıklamalarımız, kanun maddesi üzerinden gidiyor. Ama 

kanun maddelerini olayın mantıki işleyiş biçimine göre işliyoruz. İmar planlarından başladık. 

Şimdi yapı aşamasındayız. Yapı aşamasında ruhsat alma şartları ve ruhsata ilişkin maddeleri 

değerlendirdik. Orada idarenin ek şartlar talep ederek zorlaştırması ve ruhsat verme 

prosedürünü geciktirme ihtimalini dikkate alarak, kanun koyucunun nasıl düzenlediğine 
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değinmiştik. Ruhsat alma şartlarını düzenleyen 22. maddede geçen "sadece" kelimesi üzerinde 

durmuştuk. İstenilenlerin niçin önemli olduğuna ve işlevine değinmiştik.  

Esas dikkat çektiğimiz nokta da bu idari işlem süreci. Bu süreç, imar planıyla başlayan 

daha sonra ruhsat almayla bir aşamaya giren, sonra da yapının bu ruhsata uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını da içeren ve iskânla sona eren bir aşama. İmar planı aşamasına değindik. Şimdi 

ruhsatla ilgili kısma bakıyoruz. Sonra da iskâna geleceğiz. Dolayısıyla burada bir tek işlem yok, 

bir süreç var. Bu süreçlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Nazım imar planı olmadan uygulama 

imar planı olmuyor. Uygulama imar planı olmadan ruhsat alınamıyor. Ruhsat alınmadan iskâna 

(yapı kullanma izni) gelinemiyor. Dolayısıyla bunlar birbiriyle bağlantısı olan, sebep-sonuç 

ilişkisi olan hukuki muameleler. Bunun bütününe baktığımızda imarın hukuki fotoğrafı ortaya 

çıkıyor ama bu hukuki fotoğraf tek tek işlemlerden oluşan bir fotoğraf değil. Birbiriyle 

bağlantılı işlemlerden oluşan bir fotoğraf. O yüzden burada örneğin ruhsata ilişkin bir 

uyuşmazlık çıktığı zaman önündeki, temelindeki imar planı da dava konusu olabiliyor. 

Uygulama imar planı ile birlikte nazım imar planı da dava konusu olabiliyor. Niçin? Çünkü 

hukuka aykırılık bazen birinden diğerine sirayet eden bir hukuka aykırılık şeklinde çıkıyor. 

Dolayısıyla ruhsat uyuşmazlığı, kabaca imar planına aykırı ruhsat verildi diye değil; imar 

planının şehircilik esaslarına aykırılığı, dolayısıyla da ruhsatın hukuka aykırılığı şeklinde ortaya 

çıkan bir veçhe oluyor. Esas göstermek istediğimiz fotoğraflardan birisi de bu. Bu tıpkı 

kamulaştırma gibi bir süreç içinde ortaya çıkan işlemlerden oluşuyor. Bu işlemleri tek başına 

değerlendirmek doğru değil, mümkün değil, isabetli değil. Bu işlemler birbirinden etkilenen, 

sakatlıkları birinden diğerine sirayet eden işlemler. O yüzden imar planından başladık. Nazım 

imar planı, uygulama imar planı, ruhsat, ruhsat alma şartlarına geldik. 22. maddede ruhsat alma 

şartlarına ilişkin "sadece" kelimesi üzerinde son yaptığımız derste durduk. Bunun anlamı ve 

etkisine değindik. Sonra 22. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olan "Belediyeler veya 

valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden 

itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir." hususuna değindik. Dikkat ederseniz 

bu düzenleme, zımni kabul şeklinde bir düzenleme değil. Süre içinde bir şey yapılmamışsa 

zımnen ruhsat verilmiş saymıyor. Ama idarenin görevini ihmal edip etmediğini belirlemek 

bakımından, idareyi süreyle sınırlandırmış. Yani bu madde bir yandan idareye karşı vatandaşın 

hukuki durumunu güçlendiriyor, bir yandan da vatandaşın hukuki durumunun idare 

karşısındaki işlerliğine ilişkin mekanizmalar geliştiriyor. Dolayısıyla alışılmışın aksine kanun 

koyucu burada, idare karşısındaki talep edenin istismara uğrayabileceği verisinden yola çıkmış. 
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Böyle bir ihtimali pek muhtemel görmüş, ciddiye almış ve düzenlerken buna ilişkin düzenleme 

getirmiş.  

Önemli başka bir hususa değinelim; Ruhsat müddeti, 29. madde. Ruhsat müddeti niçin 

getirilmiş buna değinelim. Süresiz bir hak değil. Niçin süresiz değil, önce bunu değerlendirmek 

lazım. Çünkü zaman içinde belli bir taşınmaz üzerindeki imar durumu o andaki yapılaşmanın 

getirdiği verilere göre değişiklik gösterebilir. Eğer ruhsat süresiz bir işlem olsaydı, ruhsat almış 

fakat yapılaşmamış kimse, imar planı değiştiğinde kazanılmış hak iddiasında bulunabilirdi. 

Dolayısıyla imar planında 5 katlı inşaat yapılabilecek bir yerde ruhsat alınmışsa ve yapı yapılıp 

iskân alınmışsa kazanılmış hak. Ama ruhsat alınmış hiç inşaata başlanmamışsa, burası hep 5 

kat imarlı olarak kalmak durumunda mı? Civardaki yapılaşma nedeniyle artık oranın 3 kata 

inmesi gerekiyorsa, yeşil alan olması gerekiyorsa, orada başka bir dönüşüm gerekiyorsa bunun 

muhafaza edilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Burada kanun koyucu gerekmeyeceğini 

düşünerek rolleri değişip şimdi idare ve kamunun ihtiyaçlarına ağırlık vermeye gelmiş. 

Ruhsatın bir müddeti var, bu müddet içinde inşaata başlayacak ve bir bitirme müddeti var, o 

müddet içinde de inşaatı bitirecek. Başlaması da müddete bağlı, bitirmesi de müddete bağlı. 

Niçin? Çünkü bu süreler içinde yapmazsa ruhsat geçersiz sayılır, bir defaya mahsus olmak üzere 

ruhsatı uzatma imkanı getiriyor. Dolayısıyla sonuçta bir uzatma hakkı kullanılarak, iki ruhsat 

müddeti boyunca oluşmuş müesses bir durumu değerlendiriyor. Bunun bir kazanılmış hak olup 

olmadığını mahkemeler ayrıca değerlendiriyor ve artık kabul etmiyor. Ama önemli olan husus, 

ruhsatın etkisinin süreliliği. İlelebet devam eden bir inşa hakkı vermiyor. Bakın bunu şöyle 

düzenlemiş; "Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır." Dikkat buyurun, 

yapıya başlama müddeti; bitirme değil. Devamı şu şekilde: "...Bu müddet zarfında yapıya 

başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte 

beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır." Öyleyse bu, iç içe bir 

husus. İki yıl, başlamak için; beş yıl ise bitirmek için. İki yıl içinde başlayacak, beş yıl içinde 

bitirecek. İki yıl geçtikten sonra, inşaata başlanmamışsa, artık ruhsat kendiliğinden geçersiz 

oluyor. İki yıl içinde başlamış; ama beş yıl içinde bitirmemişse yine ruhsat geçersiz.  

Maddenin ilk fıkrasının son cümlesinde tartışılacak bir husus var, düzenleme şu şekilde: 

"Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır." İnşaata iki yıl içinde başlanacak, 5 yıl içinde 

bitirilecek. 5 yıl içinde bitirilmezse ruhsat hükümsüzdür. Burada "müktesep haklar saklıdır" 

derken kastı nedir? 5 yıl içinde bitirmediği için ruhsat hükümsüz sayılmış, neyi saklıyor? 

İnşaata başladınız, 1. katı çıktınız. Depo, zemin ve 1. kat var. 5 yıl geldiğinde burada kaldınız. 

Halbuki daha 5 kat daha vardı, 5 katı yapamadınız. Buradaki ruhsat bir yandan hükümsüzdür 
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diyor. Bir yandan da başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır diyor. 10 katlı bir yapı için 

ruhsat aldınız, inşaata başladınız, 1. katı yaptınız ancak 9 kat daha var. Ruhsat müddeti bitti. 

Eğer kullanıma müsaitse bu 1 kata iskân verilecek, diğer katları yapma hakkınız ruhsat 

müddetinin bitmesi nedeniyle ortadan kalkmış olacak. Ama bu kat, ruhsatlı iken yapmış 

olduğunuz için kaçak yapı statüsünde de olmayacak. Ruhsatın iptali kaçak yapı haline getirip 

getirmemesi ihtimalini düşünmüş. Ruhsatlı iken bu yapılacak diye düşünmüş. Dolayısıyla 

buradaki müktesep haktan kasıt, ruhsata uygun olarak yapılmış kısmın korunup 

korunmayacağı. Yoksa henüz inşa edilmemiş katlardaki kısımları sattım diye vs. onları yapma 

hakkı değil.  

Maddenin ikinci fıkrası ise şu şekilde: “Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında 

ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya 

niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı 

tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. 

Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır. Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde 

bulundurulması mecburidir." Burada ruhsat müddetini uzatma, ruhsat yenilenmesi 

düzenlenmiş. Ruhsat yenilenmesinden kasıt nedir? Bunun faydası nedir? Danıştay'ın 

içtihadından da bahsedeceğim. 5 yıllık ruhsatı nasıl yenileyeceksiniz? Yani bir 5 yıllık daha 

süre alacaksınız ve burada harç alınmaz diyor. O zaman harç alınmayacaksa ruhsat yenilenmesi 

niçin önemli? Yeni bir ruhsat almakla ruhsat yenilenmesi arasındaki fark ne? Yeni bir ruhsat 

alınır demiyor da ruhsat yenilenmesi diyor. Ayrıca harç alınmaz diyor. İptal edilen ruhsat yerine 

yeni bir ruhsat alınacak olsa tekrar bir hesaplama olması lazım. Fıkranın devamında diyor ki; 

ruhsat yenilenmesinde ek bir şey olursa, ek bir katı imkanı çıkarsa harç alınır, daha az kat 

imkanı olursa da harç iade edilmez. Yani devletten para çıkartmam ama devlete ek gelir 

verilmesini gerektiren bir kapalı alan varsa veririm. Bu madde ruhsat yenilenmesi ile yeni ruhsat 

alınması arasında ne gibi bir fark oluşturuyor? Eski imar planına göre 10 kata ruhsat aldınız, 

yeni imar planında bu 5 kata düşmüş ise yenilenme ile yeni ruhsat alma arasındaki hukuki fark 

nasıl ortaya çıkacak? Yeni bir ruhsat alırken, yeni imar planına göre ancak 5 kat alabileceksiniz. 

Ama eski ruhsatınızı yeniliyorsanız, 10 kata ilişkin olarak verilen bir ruhsatın süresini 

yenilediğiniz için 10 kat hakkınız devam etmiş olacak. Dolayısıyla yeni ruhsatla yenilenme 

arasında, arada imar planının değiştiği durumlarda aynı hakları alıp alamama gibi bir fark var. 

Ama dikkat ederseniz madde kişi lehine yeni imkanlar tanıyorsa yenilenen ruhsatta bunu 

alabilip bunun da harcını ödeme imkanı veriyor. Yani tam tersine 10 kat inşaat imkanı olan 

yerde 15 kat çıkmışsa ve siz yenilerken bu 5 katı daha alabiliyorsanız bu 5 katın harcını 
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vereceğinizi söylüyor. Peki bunun Kanunda yazmayan bir şartı olabilir mi? Acaba bu sadece 

dilekçeye yazdığınız bir şey mi olacak? Ben ruhsatımın yenilenmesini istiyorum deyince eski 

imar planına göre, ben yeni ruhsat istiyorum deyince yeni imar planına göre mi olacak? Sadece 

bu dilekçedeki ifadeden mi kaynaklanacak yoksa bunun yeni bir ruhsat mı yoksa ruhsat 

yenilemesi mi olduğunu nasıl anlayacağız? Dikkat ederseniz Kanunda bir düzenleme olmadığı 

için yargı bunu önüne gelen olaylardan yola çıkarak bir şekilde çözmüş. Bir şart getirmiş. 

Dilekçeye bağlı değil, başka bir şeye bağlamış bunu. Danıştay, ruhsat müddeti bitmeden yapılan 

talepleri yenileme kabul ediyor. 1 gün sonrasını yeni bir ruhsat talebi olarak değerlendiriyor. 

Dolayısıyla ruhsatı yenilemenin şartı; süre bitmeden istemek. Bunun eski dildeki terimi; temdit 

etmek. Bir şeyi temdit etmek, sona ermeden olacak bir şey. Eski hukukun, Mecelle’nin mantığı 

ile bakıyor. Bir şeyi uzatmak, sona ermeden olabilecek bir şey. Gerekçesini de aramıyor. Yani 

haklı bir neden var mı, yok mu konusuna bakmıyor. Buna Kanunun getirdiği bir imkan olarak 

bakıyor. Sebebi de herhalde şu gerçekçilikten yola çıkıyor; inşaat yapmak bir sermaye 

problemi. Bu 5 senelik müddet içinde sermayesinin yetersizliğinden ortaya çıkan problemler 

nedeniyle olabilir. Basiretli bir tacir gibi davranmasını bekleyebilirsiniz ama Kamu İhale 

Kanununda bile özellikle baraj inşaatı gibi şeylerde böyle süre esneklikleri var. Çünkü yeri 

açtığınızda ne çıkacağını bilmiyorsunuz kesin olarak. Yani açtığınızda diyelim çok sıvılaşmış 

kumlu bir zeminle karşılaşıyorsunuz, temel tutmayacağı için daha büyük bir masraf yapma 

gereği ortaya çıkıyor. Veya açmaya çalışıyorsunuz, kayaya rastlıyorsunuz, hiç makineyle 

delemiyorsunuz, dinamitler patlatıyorsunuz, masraflar oluyor. Dolayısıyla o bir kere yeri 

açmaya dayanan bir şey olduğu için bütçesi belli değil. O yüzden İhale Kanunu çerçevesinde 

verilmiş ihalelerde süre ve bedel miktarı hiç değişmeyecek olmasına rağmen büyük inşaatlarda 

hak edişe göre esneyebilen bir bedel ve esneyebilen bir süre ihtimalini öngörüyor. Çünkü 

öngörülmemiş inşaat maliyetleri, inşaat zorlukları çıkabilir diye düşünüyor. Bunu da biraz 

böyle almış. Dolayısıyla eğer ruhsat süresi bitmeden önce uzatma istediyseniz hiç harç almadan, 

o andaki imar planına göre değil, ruhsatınızın uzatılması söz konusu olduğu için ruhsat 

tarihindeki imar planına göre yenileniyor. Bu maddenin mefhum-u muhalifinden yani tersi 

anlamından, lehinize bir artış olmuşsa zaten önceki kısma ilişkin harcı tekrar vermeyip önceki 

kısımda olmayan yeni inşaat haklarının harcını vererek yeni inşaat hakkını da dahil 

ediyorsunuz. Düzenlemenin esas koruyucu noktası imar planında arsa sahibinin, aleyhine 

gerçekleşmiş değişikliklerden etkilenmemesi. Niçin bu süreyi de öngörüyor? Çünkü 

yapılaşmanın hızı, şehirleşme bakımından önemli. Bir yerin açık inşaat olarak kalmasının ne 

kadar büyük tehlike doğurduğu, yaşanan ölümlerden ortaya çıkıyor. Yağmur suları birikiyor, 

göller oluyor, insanlar düşüyor... İnşaat halinde kalan yerler bir sürü suç işlenmesine vesile olan 
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izbelikler oluşturuyor boş bırakıldığı zaman. Çeşitli yerlerde tamamlanmamış ve bitirilmemiş 

inşaatlar nedeniyle ortaya çıkan suçlardan bahsediliyor. Dolayısıyla şehirleşme mantığı bir 

yerin bir an önce mamur edilmesini sağlamaya yönelik bir süre baskısı getirmek. Ama bu 5+5 

10 sene içinde fazlasıyla öngörülmüş bir husus.  

Başka bir ihtimalden daha bahsedelim. Mesela siz inşaat yapmak için ruhsat aldınız 

fakat inşaatınızı yapacağınız yere yol henüz açılmadı. İdare yolu açmadan da orada inşaatı 

yapabilecek malzemeyi getiremiyorsunuz. İdarenin yolu açması lazım ki yapasınız. Bu sizin 

süreniz bakımından geçerli bir gerekçe olur mu? Sürenizin uzatılması, üçüncü kere uzatılması 

veya sürenizin işlememesi için bir gerekçe oluşturur mu? Yani inşaata ruhsat almanıza rağmen 

idare tarafından başlayamadığınız gerekçesi. İdare daha yol yapmadı veya diyelim ki özel 

güvenlik bölgesi ilan edildi, orada çalışmaya izin vermiyor veya bazı yerlerde terör endişesi 

var, işçi götürülemiyor, güvenlik tam olarak sağlanamamış. Özellikle kamu inşaatlarında kimi 

zaman bu gündeme geliyor, kamu inşaatını üstlenenler süresinde bitiremiyor. Güvenlik 

sağlanamadı, işçi temin edilemedi diyor..vs. Bu tip şeyler süreleri etkiler mi? Kanunun 

düzenlemesine bakıldığında sürenin duruma göre 3 ay, 5 ay uzaması gerekir şeklinde bir 

yaklaşım Kanunun 2 yıl-5 yıl şeklindeki açık düzenlemeleri karşısında böyle bir çözüm olur 

mu diye itirazla karşılaşıyor. Buna hakkaniyet duygusunu tatmin eden başka bir yaklaşım 

geliştirmek lazım. Çünkü sebeple sonuç arasındaki bağlantıyı hukuki olarak kurmaya 

çalıştığınızda sebep tamam ama sonuç kanuna aykırı. Sebepten yola çıkarak kanunu hiç yok mu 

farz edeceğiz; yoksa sebep ile sonucu kanuna aykırı olmayacak şekilde bağdaştırabilir miyiz? 

Bağdaştırabiliriz. Buradaki yaklaşımın şöyle olması gerekir. Sürenin uzaması değil; 

başlamadığı kabul edilir. Sürenin başlamadığını kabul ederseniz; Kanundaki 5 yılın açık lafzına 

aykırı davranmış olmazsınız. Süre başlangıcını ruhsattan değil, engelin kalktığı tarihten itibaren 

başlatırsanız Kanundaki 5 yıllık süreye uymuş olursunuz. Böylelikle, sebebin gerektirdiği 

Kanuna aykırı olmayan sonuç olur. Bu, sürenin uzaması değil, sürenin işlemeye başlamaması. 

Baktığınızda bir söz oyunu gibi gelmekle birlikte esasında bu bir söz oyunu değil, Kanunun 

açık hükmünü ihlal etmemek meselesi. Kanunun açık hükmünü keyfi olarak ihlal edebilme 

hakkını kabul ettiğimiz takdirde Kanunun haklı unsurlarını da çok değişik bahanelerle ortadan 

kaldırabiliriz. O zaman da süre diye bir şey olmaz. Herkes bir şey çıkartabilir. Sebebin 

doğruluğuna bağlı olarak işlemeye başlayıp başlamadığı tartışması başka bir şeydir. Kanunda 

açıkça 5 yıl denmesine rağmen sürenin uzamasını 6 yılı, 7 yılı mümkün görmek başka bir 

şeydir. Dolayısıyla hukuk mantığını Kanunu ihlal etmeyecek bir biçimde kullanma 

mecburiyetiniz var. Danıştay da böyle yapıyor. Bazı olayları kabul ediyor. Bazı olayları da 
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sürenin başlamasını erteleyen bir durum olarak kabul etmiyor. Mesela yol yapma meselesinde, 

Danıştay diyor ki; Medeni Kanun'da anayola (tarîk-i âmm) ulaşmakla ilgili bir hüküm var. Siz 

eğer anayolun dışında bir yerde bu inşaatı yapmak için ruhsat almışsanız o yola ulaşmak için 

arsası olanlardan anlaşarak onlar razı olmazsa Medeni Kanun'un bu hükümlerine dayanarak 

mahkeme kararıyla bedeli mukabili yol hakkı isteme imkanınız var. Bu muameleleri yapıp, yolu 

açıp kendinizin girmesi lazım. Yoksa Medeni Kanun'daki o hükmün ne anlamı var? Anayola 

çıkışla ilgili olarak Medeni Kanun'da özel kişinin özel kişi malı üzerinde kamulaştırma yetkisi 

olmadığı için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurup anayola çıkış için komşunun arsasının 

gereken kısmının parasını ödeyerek mahkeme kararıyla adına tescilini isteyebiliyor. 

Dolayısıyla bunun anlamı bakımından da sürenin işlemeye başlamaması için bunu geçerli 

saymıyor. Ama çeşitli doğa olayları söz konusu olabilir. Mesela deprem olmuş, bütün inşaatlar 

durdurulmuş. Orada inşaata başlamak için depremin zararlarını ortadan kaldırmak, tekrar 

inşaata başlayacak bir sürenin oluşması için bir durma olayı olarak bunu kabul etmek lazım. 

Nitekim doğal afetler hukuku dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklarda da yargı çok enteresan, 

basiretli çözümler geliştirdi. Deprem dolayısıyla şok yaşayan, yakınlarını arayan, yakınlarını 

defnetmiş insanların süresinde dava açamaması problemleri vardı. 60 gün içinde dava 

açamamış, kendisine bildirilmiş, kimisi adresinde bulunamamış ilanla bildirilmiş. Bunlarda 

hepsini süreyi uzatan sebep olarak değil, sürenin başlamasına engel olan sebep olarak saydı. 

Başlamasını başka bir noktaya çekince de Kanundaki hiçbir süreyi kabaca ihlal etmiş olmadı. 

Dolayısıyla bir kere Kanunu ihlal etmeye imkan veren bir yaklaşım gösterilirse bunun sonu 

olmayacağı için Danıştay'ın kullandığı yöntem en isabetli olanı. Meseleyi süreyi uzatmak 

bakımından değil; sürenin başlangıcını tekrar düşünmek ve süreyi muhafaza etmekle ilgili bir 

mesele olarak aldı.  

Daha önce de ruhsat yenilenmesi hususuna ilişkin olarak değindiğimiz gibi, yargı 

kararlarıyla ortaya çıkmış en önemli şey; ancak ruhsat süresi bitmeden temdidini istemek, 

uzatmak mümkün. Süre bittikten sonra uzatmak artık olmaz. Yeni ruhsat yeni imar planına göre 

verilir. Onun da harcı olur vs... Bu konudaki en büyük masraf yapı denetim şirketleri 

bakımından ortaya çıktı. Deprem sonrasında bir çok ilde yapı denetim şirketiyle inşaat 

maliyetinin en az %2 oranında para ödeyerek anlaşma mecburiyeti geldi. Bu artık yeni yapılarda 

mı uygulanacak, eski ruhsat almış devam edenlerde uygulanacak mı, uzatanlarda da yapı 

denetim mecburiyeti gelecek mi problemi çıktı. Eski içtihatlarına bakarak, uzatmalarda yapı 

denetim mecburiyetinin olmayacağını kabul etti. Fakat buna karşı en büyük itiraz da şundan 

geldi, eskiden yapı denetim mecburiyeti yoktu ama şimdi bir kolluk ihtiyacı nedeniyle yapı 
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denetim geldi. Bu imar hakkının artışı-azalması değil; binaların daha sağlam olması, denetimin 

gerçekleşmesi bakımından getirilmiş bir kolluk denetimi. Dolayısıyla bunun, uzatmaya bağlı 

olmaksızın imar planındaki değişiklik kapsamında sayılmaksızın devam eden her inşaata 

geldiği andan itibaren uygulanması gerekirdi diye haklı bir itiraz geldi. Bu itirazı 

değerlendirmek lazım. İmar hukukunda zaman içinde şöyle gelişmesi ümit edilir; güvenlik 

tedbiri, inşaatın sağlamlığı, deprem gibi doğal afetlere karşı inşaatın direncini sağlayacak her 

yeni düzenleme ruhsatın yeni alınıp alınmadığına bakılmaksızın devam eden bütün inşaatlar 

için de geçerlidir kabulünün mutlaka gelmesi gerekecek. Buna yönelik muhtemelen bir kanuni 

değişiklik olacak. Çünkü güvenlik gerekçesi bunu gerektiriyor. Bu çerçevede bazı şeyler oldu, 

hala bunun problemi var. Mesela, 1. katı m2 olarak daha az yer kaplayan 2. katından itibaren 

daha geniş inşa edilmiş yapılar var. Buna çıkma deniliyor. Bu bazen 2 metreye kadar ulaşıyor, 

üst katların altından da yol geçiyor. Böylelikle inşaatın ikinci katından itibaren, inşaatın 

genişliğine göre daire başına diyelim ki 50 m2, 70 m2 yer kazanıyor. İkinci kat daha geniş hale 

geliyor. Bu, depremde yıkılmaya yol açan bir şey. Yani inşaatın bütünlüğünün olması 

gerekiyor. Taşıyıcı sistemler hesabı yapılsa bile bir tarafı boşta, aynı şekilde sallanmıyor. Bir 

tarafı daha sabit kalıyor, üzerindeki yer bağımsız olarak daha fazla sallanıyor. Bu da yıkıma yol 

açıyor. Dolayısıyla öyle yapılması lazım ki bütünü aynı şekilde sallansın. Bütünü aynı şekilde 

sallanınca bir problem yok. Birisi daha fazla sallanır birisi daha az sallanırsa problem var. 

Hukuki bakımdan üst katlara vs. böyle bir mecburiyetin getirilmesi meselesini tartışmak 

gerekiyor. Bu binanın sağlamlığı mı amaç? Yoksa zarar vermemesi için binanın sağlamlığı bir 

araç mı? Sağlam ama sağlamlığını sağlamak için oynamasına imkan vermek, salınmasına 

imkan vermek lazım. Salındığında ortaya çıkan zararın da gitmesi lazım. Ruhsatı var diye hala 

deprem bölgesinde bu inşaatın devamına izin verilecek mi? Yoksa "Hayır, sen artık bu kısmı 

yapamazsın. Benden tazminat istersin, istemezsin ayrı bir şey ama artık böyle yapılacak" mı 

diyeceksiniz? İşte hep bu imar yaklaşımı nedeniyle kalındığı için ilki deniliyor. Bu yaklaşımı 

çözecek şey, kolluk tedbirlerinin anlamı. Kolluk tedbirlerini uygulamak. İmar hukukunda, 

kollukla ilgili şey derhal uygulanır denebilir. İmar haklarıyla ilgili kazanılmış haklara 

dokunulmaz. Kolluk, yani güvenlik, bina sağlamlığı, insan sağlığı ile ilgili şeylerde kazanılmış 

hak olmaz. Ama şunu diyebilirsiniz; "Bu insan sağlığı bakımından getirilmiş standart, insan 

sağlığı için elzem olan bir şey değil, daha yüksek standartta korumak için getirilmiştir, 

dolayısıyla bu da imar hakları çerçevesinde sonrakiler için uygulanacaktır." Bu başka bir 

tartışma. Ama şimdi %100 zarar verecek bir şeyin kazanılmış hakkı olmayacağı fikrini almak 

lazım. Şimdi herkeste kazanılmış hak kavramı var. Ama kazanılmış hakkın olmayacağı alanlar 

kavramı oturmuş değil. Yani kazanılmış hakka karşı çıkmadan, kazanılmış hakkın 
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uygulanmayacağı alanlar üzerinde düşünmeye ihtiyaç var. Bu da insan sağlığı ile ilgili elzem 

olan, gerekli olan, kaçınılmaz olan hususların derhal uygulanması ve buna karşı bir kazanılmış 

hak söyleminin kabul edilmeyeceğine ilişkin bir yaklaşımı değerlendirmek. 

29. madde çokça uyuşmazlık çıkartıyor. Bu madde ile ilgili esas problemler, arsa 

spekülatörleri dolayısıyla çıkıyor. Arsa spekülatörleri aldıkları arsaların değeri azalmadan 

devam edebilmesi isteğindeler. Oysa İstanbul'da üzerinde bina yapılmamış her arsanın akıbeti 

şüpheli. Hemen yeşil alan olabilir vs. Çünkü niçin? Bunda Danıştay'ın bir kaç kararda 

kullandığı şehircilik adaleti meselesi var. Yani kaçak yapı yapana af çıkabiliyor. Ama daha iyi 

inşaat hakları çıksın diye alanını boş tutanın arsası devlet tarafından kamulaştırılabiliyor. Niçin? 

Orada boşluk var. Derhal bir karakol binası yapılacaksa imar planında değişiklik yapıp burayı 

karakol binası alanı olarak gösteriyor ve kamulaştırıyor. Böylelikle siz beklemekle hakkınızı 

elden kaçırıyorsunuz. Kaçak olan bir çok yapı yıkılmıyor, üzerinde bina var diye arsaya 

dokunulmuyor. Bir müddet sonra da af çıkıyor. Dolayısıyla arsanın boş tutularak spekülasyon 

yapılmasının önünde fiili bir gerçek var: Şehir boşluk kabul etmiyor. Şehir derhal boşluğu bir 

şekilde yutuyor. Kendi ihtiyaçları için yutuyor, bu mal sahibi için en kötü şey. Veya üçüncü 

kişiler tarafından işgal ediliyor. Bunun için ruhsat alarak ve ruhsatı temdit ederek, ruhsat 

süresinin başlamasının gerçekleşmediğini öne sürerek, kazanılmış haklardan bahsederek 

mevcut imar planındaki haklarını devam ettirmek isteği içinde olan arsa spekülatörleri var. 

Bunun karşısında ise bir ağırlık olarak daha kıymetlensin diye arsaların boş tutulmasının 

şehirleşmeye getirdiği dezavantaj nedeniyle arsaların bir an önce yapılaşmaya teşvik edilmesi 

ihtiyacı var. Bu iki ihtiyacın oluşturduğu bir gerilim var bu alanda. Nasıl düzenleneceği 

meselesinde bu menfaatler çatışıyor. Bu gerilimin uzlaştırılması gerekiyor. Bir yandan boş 

kalmayacak, bir yandan böyle olmayacak. Mesela şimdi Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın, 

Rusya'nın sermaye grupları İstanbul'da yatırımlar yapıyorlar. Birisi geliyor 60 daire birden 

alıyor. Trabzon bunun en önemli örneklerinden birisi mesela. Trabzon'da 10-20 katlı deniz 

kıyısında binalar yapılıyor. Binalar satılıyor fakat içinde insan yok. Trabzon'da oturanlar için 

de, bu kadar inşaat arzına rağmen kiralanacak yer azlığı var. Niçin? Çünkü alanlar yatırım için 

alıyor. Baktığınızda 20 katlı bir bina ama içinde oturan 3-4 daire var. Dolayısıyla hesaba göre 

baktığınızda oradaki ticaret işlemiyor. Oraya ulaşım bakımından beklenen insan yoğunluğu 

olmadığı için ulaşım yoğunluğu olmuyor. Bir yandan çok dolu bina, bir yandan insan yok. 

Böylelikle şehir bir müddet sonra büzüşüyor, ölüyor. Yani çok binası olan, suni olarak değeri 

artmış fakat içinde yaşam olmadığı ve katma değer üretilmediği için giderek büzüşen bir şehir. 

Baktığınızda hep dışarıdan para geliyor ama içeride bir şey üremiyor. İçeride bir şey 
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üremeyince, sermayesi olmayan, çalışarak para kazanmak isteyen için iş alanı kalmıyor. Orta 

direği, orta seviyede insanı olmayınca dışarıdan gelen insanların da hazır üretilmiş şeyler 

bulabilmesi mümkün değil. Bir şehrin en büyük felakete doğru sürüklendiğini görüyorsunuz. 

Suni olarak değerinin artması, bir talep oluşturup durmadan bina yapılıp satılması ama insan 

yaşamaması. Buna büzüşme diyebiliriz. Buna engel olmak için şehircilik bakımından bazı 

mecburiyetler getirmeye ihtiyaç var. Mesela Paris'te böyle çok spekülasyon yapan var. 

Dairelerin değeri müthiş artıyor. Ufacık 30 m2'lik bir oda; içinde mutfağı, banyosu ve yatağı 

olan bir daire çok yüksek paralara alınıyor satılıyor. Ama içinde oturmak için değil. Bir çeşit 

yatırım aracı. 300.000 Euro’ya alıyorsunuz, seneye 500.000 Euro yapıyor. Faiz diyelim ki Euro 

üzerinden yıllık %2 iken bu, %70-80'e yakın bir gelir getiriyor. Dolayısıyla içinde hiç kiracıyla 

filan uğraşmamak için 300.000 Euro’yu veriyor, daireyi alıyor. 1 sene sonra yine oturmayacak 

birisine 500.000 Euro’ya satıyor. O sırada o daire kira arzından çekilmiş bir daire oluyor. Bunun 

için Paris Belediyesi istimval (réquisition) yetkisini kullanıyor ve dönem dönem duyuruyor. 

Kiraya verilmemiş boş tutulan daireleri istimval edeceğim diyor. Yani maliki adına ben kiraya 

vereceğim. Parasını bir yere depo edeceğim, zorla kiraya vereceğim. Ya şu kadar süre içinde 

sen ver ya da ben yapacağım. Niye? Çünkü kiraya verilmezse normalde böyle bir odanın kirası 

600 Euro’dan başlarken, 1000-1200 Euro’ya çıkıyor. Bu, her şeyi, bütün fiyatları etkiliyor. 

Yaşanılırlığını, hareketliliğini etkiliyor. Dolayısıyla şehirler şimdi bir yandan sermayeyi 

çağırıyor bir yandan kendisine ipotek koyacak bu hareketlere karşı kamu hukuku araçları 

geliştirmeye çalışıyor, imar hukuku araçları geliştirmeye çalışıyor. İşte şehrin toprağının toprak 

olarak kalmamasını sağlamak için getirilmiş hükümlerden birisi bu.  

Yapı kullanma iznini de anlatalım. Yapı kullanma izni, iskân olarak adlandırılan şey. 

Bunun teknik ismi, yapı kullanma izni. Yapı kullanma izni hukukumuzdaki iki zımnî kabulden 

birisini içeriyor. 30. maddenin ikinci fıkrası şu şekilde; "Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin 

müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu 

müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır." 

Yani burada idarenin denetim yapmaması, cevap vermemesi zımnî kabul. Burada amaç şu; 

idare binanın içine girmesini geciktiremesin. Ya hemen kontrol etsin eksiklikleri söylesin, 

eksiklikleri söylemiyorsa hukuken yapı kullanma izni almış sayarak içine girmesine imkan 

veriyor. Bu, zımnî kabul. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 10. maddede gördüğümüz, 60 gün 

içinde müracaatı cevaplandırmaması, zımnî red idi. Dolayısıyla zımnî işlemlerden istisnai olanı 

bu; zımnî kabul. İdareye davranma mecburiyeti getiriyor. İdarenin davranmamasını kişi lehine 

bir hukuki durum oluşturacak olarak bakıyor. Burada dikkat edilecek bir kaç şey var. Maddenin 
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ilk fıkrasında diyor ki; "Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün 

kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren 

belediye, valilik bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen 

veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal 

sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen 

bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir." Bu çok önemli bir bakış açısı. Yapı ruhsatı 

vermek için yapı iznine uygun bitirip bitirmediğine bakılıyor. Bu gerekli ama yeterli değil. 

Ayrıca fen bakımından mahsurlu olup olmadığına bakmayı getirmiş. Buradaki çok önemli 

farkındalık, kanuni düzenleme bakımından kendisini göstermeyen üstünlük şurada: "Ben idare 

olarak sana önceden bir izin veriyorum, sen bu izne göre yapmak zorundasın. Bu izne göre 

yapıp yapmadığına bakacağım ama bu izne göre yapmış olsan bile yapında fen bakımından 

mahsur varsa bunun tazminatını benden isteyebilirsin; ama ben senin böyle bir yapıya girmene 

izin veremem." Dolayısıyla bir önceki işleme uygunluktan daha geniş bir değerlendirme ve 

denetim yaklaşımı. Önce idare basiretsiz davranabilir, izin verirken bazı gerçekleri 

görmeyebilir veya bazı şeyler yapıldıktan sonra ortaya çıkabilir. O zaman buna riayet etme. 

Mesela, ruhsatı verdi. Ruhsata göre idareden izin alarak her şey ortaya çıktı. Sonra adamın 

aldığı demirlerin, top mermilerinin kovanlarının eritilmesinden yapılmış inşaat demiri olduğu 

bir skandalla ortaya çıktı. Bu kovanlarda da yoğun radyasyon var. Bu yoğun radyasyon, içinde 

yaşayanları yavaş yavaş öldürecek nitelikte bir şey. Üstelik belli bir miktarın üzerindeki 

radyasyon hemen etkisini göstermeden muhakkak öldürüyor. Dolayısıyla dehşetli bir şey. İdare 

bu durumda, ne yapalım diyemeyecek. Yani yapı sahibi idareden tazminat isteyebilir ama bu 

bina inşaatı ruhsata uygun olsa bile yapı kullanma izni verilemez. Veya planda bakarken bitişik 

nizam olduğuna dikkat etmiyor, sonunda inşaat bittiği zaman idare gelip dairelere bakıyor ki; 

güneş almayan, penceresi olmayan odalar var. Böyle odalarda yaşamak insan sağlığı 

bakımından sakıncalı. Başta mimari projeyi göre ruhsat verildi. Ama bu sağlık bakımından 

mümkün değil. Baştaki sorumluluğun tazminatı olabilir ama burada oturulması mümkün değil. 

Dolayısıyla bu, üstün bir yaklaşım. Çok gelişmiş bir yaklaşım. İdari işlemler arasındaki ilişkiyi 

sadece birbirine uygunluk bakımından değil, hayata uygunluk, sağlığa uygunluk, fen 

bakımından uygunlukla ilgili nihai işlem öncesi denetlemeyi de getiriyor. Aradaki 

sorumluluğun kime ait olduğunu, ihmalin kime ait olduğunu hiç meşrulaştırıcı bir gerekçe 

olarak görmüyor. Bu, çok takdir edilecek bir düzenleme biçimi. Dolayısıyla bu işlemler 

bağlantılı ama birbirine uygunlukla sınırlı değil. Birbiriyle bağlantılı, birbirine uyumlu olması 

istenen fakat birbiriyle uygun olmakla sınırlı olmayan bir hukuki düşünüş biçimiyle 

oluşturulmuş durumda. Bu da özelliğini gösteriyor. Maddelere bu şekilde bakılmadığı takdirde, 
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sıradan yazılmış maddeler olarak bir çok hassasiyetini atlamak mümkün. Üzerinde bir kuyumcu 

titizliği ile uğraşılmış, işlenmiş, dengelenmiş, kişilerin hakları düşünülmüş ve işin niteliği 

düşünülmüş.  

30. maddenin ilk fıkrasında düşünülen noktalardan birisi de yapının tamamen veya 

kısmen kullanılması meselesi4. Bir bütün ruhsatta kısmen kullanılacak yerler olabilir. Bütünü 

bitmeden kullanılabilmesine imkan veriyor. Yani bir projede gerekli tedbirler alınarak 

aşağıdaki dükkan kısımları kullanılabilecekse malik niçin dükkanı kiraya vererek veya 

çalıştırarak yukarıdaki inşaatı tamamlayacak mali imkana kavuşmasın, böyle bakmış ve kısmen 

kullanılabilmeye müsait kısımların da kısmen kullanılması için iskân verilmesine imkan 

tanımış. Bu da çok büyük bir gelişmişlik. Bir işlemin parça parça kullanılabilmesine imkan 

verebilecek bölümlere bölünmesi. Sadece bütünün bitmesinin beklenmemesi. Bu da idarenin 

anlamsız bürokratik geciktirmelerine imkan vermemek üzere getirilmiş bir şey. Bir sene sonra 

oturması için bütünün bitmesinin beklenmesinin kimseye bir faydası yok. Öyleyse bir sene 

boyunca kullanılabilecek kısmını kullanabilsin. Bazı yerlerde bağımsız bölümler, bağımsız 

girilen çıkılan yerler var. Dolayısıyla niçin olmasın. Elbette tripleks bir villanın bodrumu 

kullanılır, birinci katı ayrıca beklenir olmaz. Orada bağlantı var. Ama bağımsız kullanılabilecek 

daireler olduğunda bunu kullanabilmesine imkan sağlamak lazım. Ama bunun da getirdiği 

sıkıntılar var. İskân verdikleriniz oturduğunda kalorifer çalıştırsa, bütün bina oturulmamış, 

kalorifer sistemi devreye girmemiş, dolayısıyla onu kullanamıyor. Bütün binaya ilişkin 

aksaklıklar kısmi kullanılacak yerleri etkileyebiliyor. Bu tip mahsurları var ama sonuçta 

getirdiği şey vatandaşı, inşaat sahibini, inşaat yapanın mali menfaatini düşünerek, inşaatından 

bir an önce faydalanmasını düşünerek, idarenin buna kısmi olarak izin vermeyeceğini 

düşünerek kısmi olarak kullanılabilmesine iskân verilebilmesini düzenlemek suretiyle getirmiş. 

Yani bunu açıkça böyle düzenlemese bu mümkün olmazdı.  

------- 

 Beşinci Ders 

 İmar hukuku, insan emeğinin, insan niteliğinin katkıda bulunmasına büyük imkan veren 

bir alan. Bazı alanlarda insan o alana maruz kalır. O alana bir katkıda bulunamaz. Yani kanunu 

vardır, düzenlemesi vardır. Siz bilirsiniz, onun uygulanmasına katılırsınız. Bazı alanlarda ise 

																																																													
4	Madde 30- ... Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı 
takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren ilgili belediye ve valilikten izin alınması 
mecburidir. ... 
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sizin kapasitenize göre o alana katkıda bulunma, o alanı dönüştürme, alanı değiştirme imkanınız 

olur. Bu, imar hukukunun böyle olduğunu gösteriyor. Yani imar planına, İmar Kanunu’na 

rağmen Danıştay kararlarında bu hususlardaki yorumun teknik gerekçeleriyle birlikte ne kadar 

mümkün olduğuna bu açıdan bakarsanız, esasında mesleki zevki canlandıran bir şey. 

Dolayısıyla öğrencilerimizden bu alana sevk etmeyi başarabildiklerimiz oldu. Çünkü bu alan 

insan ihtiyacı duyuyor. Bu alandaki rant problemi, üzerinde çok ve farklı şekilde düşünebilecek 

insan ihtiyacını doğuruyor. Farklı insan emeklerinin gelmesi bu alanı ranta göre şekillenen 

olmaktan çıkartıp kamu yararına uygun şekillenen bir hale getirecek. Bir alanın ranta göre 

şekillenmesinin en büyük sebebi, bu alanda kamu yararı çerçevesinde düşünen insanların, 

üreten insanların azlığıdır. Az olunca ne yaparsanız tutuyor, bu böyledir diye oluyor. Ama çok 

kimse olursa, üzerinde düşünenler çoğalırsa, o zaman ranta, sadece rant odaklı bakışa imkan 

vermeyen bir hukuki zemin oluşturuyor, alt yapı oluşturuyor. Bunun üzerinde meşruluk çabası 

daha fazla ortaya çıkıyor.  

 Geldiğimiz noktada en son iskânı (yapı kullanma izni) anlattık. İmar hukukunu anlatım 

tarzımız, genelden özele doğruydu. Bizim hukukumuzdaki çok boyutluluğa değindik. Bu çok 

boyutluluğun somutlaşması, karma nitelikteki bir işlemle gerçekleşiyordu; imar planı. Bu imar 

planının bütüncül yaklaşımı için kademeleri vardı. Bütün Türkiye'nin esasında planlanması 

gerekir dedik. Esasında Türkiye'nin kaynaklarına göre bir plan yapılması gerektiğine işaret 

ettik. Bu kaynaklara göre bölgelerin planlanması, bölgelerin içinde şehirlerin planlanması, 

şehirlerin içinde ilçelerin, ufak yerleşimlerin planlanması gibi kademelenmeden bahsettik. 

Kademelenme niçin önemliydi? Çünkü esasında bir yerdeki ihtiyacın genel ihtiyaçlar 

çerçevesinde giderilmesine bakma ihtiyacı var. Yani bir yerde gemi sanayinin, turizm 

sektörünün, deniz ulaşımı ile ilgili sanayinin kurulmasının, ülkenin deniz kenarlarının 

tamamının nasıl kullanılacağına ilişkin bir planla olması lazım. Mesela İzmit Körfezi, esasında 

dünyanın en esaslı turizm merkezlerinden olabilecek bir yerdi. Ne Antalya gibi bazı 

mevsimlerde çok sıcak, ne Karadeniz gibi sık yağışlı, ne Ege gibi rüzgarlı, tamamen korunaklı 

bir yerde yılın 12 ayında kullanılabilecek bir turizm merkezi olabilecekken planlama 

olmadığından tamamen ağır sanayiinin, TÜPRAŞ'ın, demir-çelik sanayiinin ve gemi inşa 

sanayiinin yapıldığı bir körfez oldu. Hiç bir turizm amaçlı kullanım imkanı kalmadı. Yani bütün 

Yalova'dan körfezin bittiği Hersek kısmına kadar tersaneler, Hersek kısmından Yarımca'ya 

kadar TÜPRAŞ, Yarımca'dan Hereke'ye kadar Nuh Çimento, Nuh Çimento'dan Dilovası'na 

kadar boya sanayii ve demir-çelik sanayii. Dolayısıyla bu planlama bütüne ilişkin bir planlama 

olsaydı, buraya ilişkin bir planlama geri dönülmez bir noktaya götürmezdi ama planlamayı 
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sadece o bölge içinde yapınca bu bölgede boya sanayiine de, demir-çelik sanayiine de ihtiyaç 

var, şuna da ihtiyaç var buna da ihtiyaç var... deyip hepsini oraya yerleştirdiğinizde o zaman 

kaynaklar elverişli kullanılmamış oluyor. Elverişli kullanılmamaktan ötürü de hem ticaret, hem 

kaynaklar etkileniyor. Düşünün, 3.000 kişinin çalıştığı bir sanayi kurduğunuz ufak bir köyde 

tüm insan coğrafyası değişiyor. Dışarıdan insan gelmesi lazım, göçlerin oluşması lazım, onlara 

konut yapılması lazım, onların ihtiyacı olan okulun vs. yapılması lazım. Halbuki yerinde hazır 

olan insanların çalışabileceği yerler var. Şimdi bu planlama yapılmaya başlandığı için bazı 

yerlerde böyle olmaya başlandı ve taşınma teşviki veya zorlaması getirilmeye çalışılıyor. Şimdi 

daha çok Bandırma, Karabiga tarafına taşımaya çalışıyorlar. Orada da zeytinlikler olduğu için 

Zeytinlik Kanunu buna engel olduğundan 2-3 kez Zeytinliklerin Korunması Hakkındaki 

Kanun'un değişmesi gündeme geldi. İkisinde de geri çekildi bakanlıklar tarafından. Gündeme 

gelmesinin sebebi işte o. Bir yandan oraya yönlendirmek istiyor, bir yandan da Zeytinlik 

Kanunu buna engel, zeytinlik olması engel. Dolayısıyla oranın ulaşım vs. bakımından turizme 

uygun olmaması vs. şeyleri dikkate alarak böyle bir planlama yapmaya çalışıyor. Bu planlama 

çerçevesinde de sürekli çatışan kamu yararlarıyla karşı karşıya. İşte zeytinliklerin korunması 

mı sanayileşme mi, buradaki sanayileşme mi oradaki sanayileşme mi, İstanbul'da mı kalsın 

Karabiga'ya mı gitsin? Karabiga'da zaten hazır işsiz bir nüfus var, hazır oluşmuş bir şehirleşme 

var. Dolayısıyla orada fabrikaları taşımak dışında insanların ihtiyacını gidermek için yapılacak 

tesisler önceden hazır, o yüzden gecekondulaşma olmayacak vs. diye bakılıyor. Ama bir yandan 

da zeytinlik var. Ya zeytinlik ya sanayi. Bunların hepsi zamanında planlama yapılmadığı için. 

Zamanında planlama yapılmış olsaydı zeytinlik teşvikini orada değil İzmit Körfezi'nde vermiş 

olur ve böylelikle zeytinliklerin ihlal edilip edilmeme problemiyle de karşılaşmamış olurdunuz. 

Dolayısıyla her iyiyi her yerde yapmak iyi değil, planlama yapmadan yaptığınızda olmuyor. 

Okulun yanındaki, Süleymaniye'ye giden kaldırımı düşünün. Ağaç dikmek iyi ama kaldırımın 

ortasına dikilmiş. Bir tekerlekli sandalyenin, çocuk arabası iten birisinin o kaldırımdan 

geçebilmesi mümkün değil. Ne ağacın bu tarafından ne öbür tarafından geçmeye müsait. Ancak 

yola inmeniz lazım. Böylelikle ne oluyor? İyi bir şey gibi gözüken şey; imar planlaması 

yapılmadığı, şehircilik yaklaşımı olmadığı için bir zarar haline geliyor. Bir müddet tamamen 

kavak ağacı dikildi sonra kavak ağacının yaygın alerjiye yol açtığı anlaşılınca hepsi kesildi; 

yine planlama olmadığı için. Dolayısıyla bir çok şeyi çok boyutlu düşünmek, zor bir şey. Adeta 

bir mühendislik istiyor. O yüzden hukukta ve imar hukukunda bir mühendislik hesabı gibi etki-

tepkiler ve bağlantılı hususlar planlanmadığı, hesaplanmadığında olmuyor. O yüzden hukuk 

sadece bir sosyal bilim meselesi değil. Aynı zamanda planlamaya katılması gereken bir bilim. 

Burada bir problem çıkıyor. Bundan başladık. Sonra yapı ruhsatiyesine ve iskâna değindik.  
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 Şimdi ihlalle ilgili kısımdayız. İhlalle ilgili sürekli dile getirilen "32 ve 42" diye iki 

madde var. Konuşurken de "32-42 uygulaması" diye konuşuluyor. 32-42'den kasıt, İmar 

Kanunu’nun 32. ve 42. maddesi. Bunlar hukuka aykırılıklar gerçekleştiğinde uygulanacak 

imar yaptırımlarına ilişkin. Madde şu şekilde; "Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 

başlanan yapılar: Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek 

yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı 

ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti..." arada iptal edilen bir nokta var. Eskiden bu işe 

özel hukuk kişilerinin katılımına da imkan veren düzenleme vardı. AYM, AY m.128 gereğince 

"kamusal yetkileri ancak kamu görevlileri kullanabilir, özel kişilere bu konuda yetki 

veremezsin" diye iptal etti. Yeminli teknik bürolar vs. gibi şeyler vardı. O yüzden iptaller var. 

"...ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması...". Muttali; ıttıla kesbetmek 

yani haberdar olunması demek. "...belediye veya valiliklerce..." Niye belediye veya valilik 

diyor? Belediye sınırları içinde belediye yetkili, belediye sınırları dışında valilik yetkili. "... o 

andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur." İnşaat 

durumu tespit edilir derken kroki çizmesi gerekiyor. Mesela bir katın betonları atılmış, diğer 

katın kolonları bağlanmamış, bir katın döşemesi şöyle yapılmış vs. gibi böyle kroki çiziyor. 

Burası 5 m diyor, burası 7 m diyor, burası yol diyor. Böyle krokilerle belirlenir ve yapı derhal 

mühürlenir diyor. Bunu niçin böyle dediğinin komik bir gerekçesi var. Böyle olması bizim 

insanımızın zekasının çözüm bulmakta nasıl geliştiğini gösteriyor. Eskiden şöyleydi, inşaat 

mühürleniyordu. Mühürlemeyi nasıl yapıyordu? Mesela bu kolonun etrafına ip bağlıyor, buraya 

kırmızı mumu eritiyor, ucunda da neden kapatıldığı yazılan bir kağıt var. Mumu erittikten sonra 

üzerine resmi damgayı basıyor. Onu kopartırsanız, mühür fekki. Mühür fekki olduğu zaman da 

ceza hukukunda hapis cezası var. Fakat sonra anlaşıldı ki; böyle 1. katta durdurulmuş inşaata 

daha sonra gidiyorsunuz, inşaat şöyle bir durumda gözüküyor; 5 kat çıkmış, içinde herkes 

oturuyor, en tepesinde de bir kolon ve onun üzerinde kopmamış mühür var. Veya demirin 

etrafındaki tahta kolon kabını mührü kopartmadan çıkartıyor, katı çıkıyor çıkıyor, üstteki 

kolona takıyor. Veya yargı kararlarıyla başka bir yöntem daha ortaya çıktı, mahallenin delisi 

koparttı diyorlar. Mahallenin delisi koparttı deyince ceza mahkemesi inşaat sahibini mahkum 

etmiyor. Çünkü inşaat sahibi ona ilişkin de hemen karakola gidiyor ve şikayette bulunuyor, 

"koparttı benim mührümü, ben sorumlu olacağım" diye. Kimin koparttığı filan belli değil. Ya 

mühür çıkmıyor ortaya ya da mühür yürüyor. Buna idare de çözüm buluyor, işte kroki çizilir 

diyor. Biraz sonra göreceksiniz, mühür artık fiilen konulmuyor. Bu kararın asılmasıyla hükmen 

mühürlenmiş sayılır diyor. Buradan bir metre daha fazla inşaat yapmışsan artık mührü 

fekketmiş sayılacaksın. Yani mührü fiziki bir şey olmaktan çıkartıp, kroki haline getiriyor.  
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Maddenin devamında, "Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı 

sahibine tebliğ edilmiş sayılır." Bu da tecrübeden ötürü çünkü bazen yapının sahibini 

bulamıyorsunuz. Çalışanlar kim olduğunu söylemiyor. İsmini, adresini bilmiyorsunuz. Yine 

çözüm çok iyi bulunmuş. Yapı sahibinin kim olduğunu bilmesem bile yapı tatil zaptını inşaata 

asmakla yapı sahibine tebliğ etmiş sayılırım. Artık yapı sahibi düşünsün. Bundan sonra tebliğ 

hükümleri yerine geçeceğinden yıkım için veya alınacak karar için bir tebliğ muhatabı yeri 

bulmuş oluyorsunuz. "Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır." Yani yapı sahibi ona da 

"biri koparttı götürdü, görmedim" demesin diye hem inşaata asılıyor hem muhtara bırakılıyor. 

"Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek 

veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister." Burada ilginç bir 

müessese ortaya çıkıyor. Bir inşaatı durdurma müeyyidesi var. Ruhsatsız başlanmış bir inşaatı 

durdurma imkanı var ama hemen yıkımdan bahsetmiyor. 1 ay içinde ruhsatsız ise ruhsat al, 

ruhsatlı ama ruhsata aykırı imalatsa ruhsata uygun hale getir ve mührün kaldırılmasını iste. Bu, 

idari işlemlerde müeyyide mantığında başka yerde rastlanmayan bir şey. Emniyet supabı 

getirmiş. Yani müeyyide bakımından düzeltici, yıkımı engelleyici bir yöntem getirmiş. Fakat 

bir müeyyidesi yine var, ondan birazdan bahsedeceğim. "Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu 

aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme 

sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir." 

Bu, yine eski mantıkla böyle uzatıyor. Tekrar ediyorum, zaten mühür diye bir şey yok ortada 

artık. Mühür sadece tebligat. Yani sadece kağıt üzerinde mührün olması veya kalkması. Niye 

kaldırılır diyor? "Ruhsata uygun hale getirmişsin" diye bir yazı alması mührün kaldırılması 

anlamına gelecek. Yoksa fiilen kopartılacak, kaldırılacak bir mühür yok. Zaten hukukun soyut 

olarak nasıl bağlayıcı ve etkileyici olduğunu anlamak için bu alanlara bakmak lazım. Ortada 

fiili bir şey olmadan inşaatınız bir anda kaçak, bir anda hukuka uygun hale geliyor. Baktığınızda 

yine aynı şeyler. Nasıl oluyor bu? Hükmen. Hukuken. Demek ki böyle bir imkan var. Bu 

imkanın temel mantığına tekrar değinmek lazım. Yıkmadan önce alınabilecek düzeltici 

tedbirler. Şöyle diyor; "Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan 

bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır 

ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." Yani "Senin yıkacağın şeyi ben yıktım. Harcadığım 

50 bin lirayı ver bana" diye bir de masraf çıkartmak. Dikkat ederseniz bu, para cezası değil. 

Masrafı almak. Buna medeni hukukta, nama ifa diyorlar. Yani mesela siz usta ile 

anlaşıyorsunuz, usta söylediği sürede gelip yapmıyor, siz başka bir ustaya yaptırıp anlaştığınız 

ustadan o ustaya verdiğiniz fazla parayı istiyorsunuz. Onun namına ifa ettiriyorsunuz. Dikkat 

ederseniz para cezası kesmek değil. Ayrıca bir de işi zamanında yapmaması halinde 50 bin lira, 
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100 bin lira para cezası gösterebilirsiniz. Bu dolayısıyla kamu hukukunda da nama ifanın 

düzenlendiği alanlardan birisi. İdare senin adına ruhsata uygun hale getiriyor. Bu adeta şunu da 

getiriyor. Yıkımı hepsinde değil, aykırı kısımda yapacaksın. Yani 4 katlı binanın, 3 katı ruhsata 

uygun 1 katı kaçaksa, sen nama ifa ettiğin, bir ceza olarak bunu uygulamadığına göre bütün 

binayı yıkmayacaksın, ruhsatsız olan 4. katı yıkacaksın. 4. katı yıkmak için harcadığın parayı 

da benden alacaksın. Adeta şöyle diyorsun, "Sana verdiğim 1 aylık süre içinde 4. katı yıkman 

lazımdı veya 4. kat imar planına göre yapılabilecek bir katsa 4. kat için de ruhsat alman lazımdı. 

Madem 4. kat için ruhsat almadın, kaçak olan 4. katı da yıkmadın ben yıkıyorum ve yıkım 

parasını senden istiyorum." Dikkat ederseniz burada bir ceza yok. Hatta tam tersine yanlışlıkla 

binanın tamamını yıkarsa bu sefer idareden ruhsatlı 3 katın tazminatını istemek hakkı var. 

Dolayısıyla buradaki iş, bir kamu gücü kullanımının nama ifa müessesesi yoluyla olması 

gereken hale getirmeye yönelik yapılması ancak bir müeyyide uygulanması değil, kamu 

gücüyle hukuka uygun hale getirilmesi. Müeyyide daha bu kısımda değil, 42. maddede.  

Buradaki en önemli kısım, bir aykırılık hakkında bir düzeltme imkanı getirilmiş olması. 

Bu düzeltme imkanını iki açıdan ele alabiliriz. Birinci açıdan diyebiliriz ki; çok doğru, çok iyi 

düşünülmüş. Çünkü bu sonuçta bir değerdir. 3 katlı binayı ruhsat almadan kişi yapmış, halbuki 

ruhsat almasına engel bir durum yoktu. Biz şimdi bu kişinin yaptığı, içini dayayıp döşediği 3 

katı yıksak, "Ruhsat al, o zaman 3 kat yapabilirsin" desek bundan kim karlı çıkacak? Kişi 

binasını yıkıp tekrar yaptırmış olacak. Bu, milli servete zarardır. Dolayısıyla düzeltme imkanı 

getirilmesi makul bir yaklaşımdır. Birinci yaklaşım bu; yıkıp tekrar aynı şeyi yapmanın kimseye 

faydasının olmaması. İkinci anlayış ise şöyle; Bu bina, bina sahibine rağmen idarenin gözetim 

ve denetimi altında, sağlık koşullarına ve projesine göre yapılması gereken bir binaydı. Bu kişi 

bunu yaptığında hangi elektrik tesisatını kullandı, hangi demiri kullandı, hangi betonarme 

hesaplarını yaptı, sonradan idare olarak ben bunu nasıl kontrol edeyim? Böyle bir şeye cevaz 

verilmesi mümkün mü? İdare buna ruhsat verdiği zaman, ruhsat verildi diye güvenip bu binadan 

daire alıp içine oturacak, sonra da depremde yıkıldığında zayi olacak insanlar var. İdare 

bunların hakkını nasıl öder? Nasıl böyle bir imar yaklaşımı olur? İdarenin, temeli açmasından 

betonu dökmesine kadar aşama aşama, elektrik projesinden statik projesine, betonarme 

hesabına kadar her şeye bakması lazımdı. Sonradan bunun meşrulaştırılmasını kabul edilirse 

böyle olup olmadığı nasıl denetlenecek? O zaman kimse baştan alması gereken ruhsatı almasın, 

bir an önce başlasın. Sonra zaten belediye görmezse ne ala harçları da vermeden inşaatı 

bitiririm. Belediye görürse de 1 ay içinde ruhsata nasıl olsa bağlanacak bir şey yaptım. Ruhsatı 

da alırım. Böylece vakitten kazanırım. Bir ihtimal belki harçları da ödememeyi başarırım diye 
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herkes düşünür. Ne dersiniz? Tekrar edersem, ruhsata aykırı olarak ya da ruhsat alınmadan 

yapılmış bir binanın sonradan meşrulaştırılmasını mı daha isabetli görürsünüz yoksa hiç bir 

şekilde meşrulaşmaz, kaçak yapılmışsa ibreti alem için bunu yıkmak sonra da aynı şeyi kalksın 

bir daha yapsın diye ruhsat almaya icbar etmek mi gerekir? İki görüş de saygıdeğer nitelikte.  

Peki üçüncü bir yol olamaz mı? Niye ya o ya o olsun, üçüncü bir yol olamaz mı diye 

düşünmek... Bu, bazen daha enteresan açılımlara yol açabilir. Hem birinin hem de diğerinin 

sakıncasını dikkate alıp bunu telif edici bir şey olabilir mi? Yoksa her ikisi de insanın önem 

verdiği şeylere göre değişebilir. Birisinde diyebilirsiniz ki; zarar görmesin. Tam tersi içine 

oturacağı şeyi sağlam da yapıyor olabilir. Dolayısıyla niye yıkılıp yapılsın? Veya ikinci görüş: 

"Hayır bu sonuçta teknik bir olay. Hukukun namusunu da korumak lazım. Teknik olarak yeterli 

nitelikte de yapılmamış olabilir. Acımamak lazım. İnsana acımak, topluma acımamaktır. 

Kabahatliye merhamet göstermek, topluma zulüm yapmaktır.¨ Dolayısıyla ikinci görüş de 

diyebilirsiniz. Bir üçüncü görüş olmaz mı? İdarenin daha etkin bir denetim sağlaması fikri 

söylenebilir ama tek başına çözmez. İdare ne kadar denetlerse denetlesin çok yaygın bir 

uygulama varsa bir taraftan engel olmaya çalışsanız da diğer taraftan bu durum devam eder. 

Dolayısıyla tam anlamıyla çözemez. Yüksek bir idari ceza kesilmesi fikri düşünüldüğünde, 42. 

maddede para cezasına ilişkin hükümler öngörüyor ve yıkım söz konusu. Danıştay, 42. 

maddedeki para cezasına ilişkin hükümlerin, inşaat sonradan meşrulaşsa bile uygulanacağını 

kabul ediyor. Yani para cezasının, yapının sonradan düzeltilebilir olup olmamasına göre değil, 

hiç izin alınmadan veya izne aykırı olarak başlamış her yapı için meşru ve gerekli olduğunu, 

ama yıkım kararının ancak meşrulaşamayanlar için yapılabileceğini öngörüyor. Dolayısıyla siz 

hem para cezası hem yıkım kararı verirseniz yıkım kararını iptal ediyor, zaman bakımından 

konu sakatlığı nedeniyle. Diyor ki; "Önce 1 ay içinde bunun ruhsata uygun hale getirilip 

getirilmediğine bak. Ruhsata uygun hale getirilmişse yıkamazsın. Ama ruhsata uygun hale 

getirilmiş olsa bile her halükarda para cezası hukuka uygundur." Dolayısıyla sonradan ruhsat 

almak para cezasını kaldırmıyor ama sonradan ruhsat alabilme ihtimalinde yıkım işleminin son 

noktaya kadar beklenmesini gerektiriyor. Bu ara bir çözüm değil. Fakat ara çözüm 

meşrulaştırsak bile bir daha yapılması ve emsal olmasına engel olabilecek para cezası 

yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Para cezası da eskiden çok değildi. Şimdi inanılmaz 

rakamlara çıkabilecek bir miktarda. Çünkü bu idari müeyyidelerde bir hesaplama tarzı var. Bu 

hesaplama tarzında genellikle idareler ekmek fiyatı gibi bu hesaplama tarzını yapıyor. Biraz 

incelerseniz genellikle de yanlış yapıyor. 42. maddede şu olursa %30'u, şu olursa %40'ı, şu 

olursa %100'ü, şu olursa %80'i... diye bir sürü bent var. Bir temel para cezası var çarpılarak 
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yapıyor. Ama bu ekmek fiyatı gibi bir şey değil; şartları olup olmadığına bağlı. Burada 

öngördüğü bir para cezası var. Çok yüksek rakamlara çıkabiliyor. Eskiden öyle değildi. Bu 

madde iptal edildi, tekrar düzenlendi. Bir alt ve üst hadleri vardı. Bu hadler arasında bir yelpaze 

vardı. Fakat bu yelpazeyi çok ilginç bir şekilde AYM, yeterince açık bir yelpaze olarak 

görmedi. "Bu yeterince açık bir yelpaze değil. Çünkü balkonunu bir duvarla kapatanla 5 kat 

çıkanın arasındaki ihlal farkını bu yelpaze karşılamıyor." dedi. Para cezası orantılı olmadığı için 

AYM iptal etti. Bu çok gelişmiş ve ilginç bir karar. Dikkat ederseniz sabit bir rakam da değildi. 

Yani yine bir yelpaze vardı. Yelpazeyi yeterince açık görmedi. Yani en düşük ceza ile en yüksek 

ceza, en basit ihlalle en yüksek ihlali karşılayacak şekilde açık bir yelpaze değildir dedi. Bunun 

üzerine bu yeni madde kuruldu. Bu yeni maddede, artışlar nedeniyle ucu bucağı olmayan 

cezalar kesilebiliyor. Artışı da niye yapıyor? Elde edilen menfaatle orantılı bir ceza olsun diye. 

Mesela o yüzden yeni tip kanunlarda para cezasını miktar göstermiyor. Ciro üzerinden 

gösteriyor. Niye? Çünkü o hacimdeki bir şirket, ancak bu kadar para cezasından korkar diye. 

Bir önceki yılın cirosuna göre. %1, %2, %5... Fiil arttıkça oran artıyor. Böylelikle küçükten 

daha küçük, büyükten daha büyük kesip para cezasının işlevini yerine getirmeye çalışıyor. Ciro 

üzerinden olan ceza can yakıyor, böylelikle caydırıcılık niteliğini muhafaza ediyor. Burada da 

¨yıkmıyorum ama caydırıyorum, para cezası kesiyorum¨ diyor Kanun. Dolayısıyla kolay kolay 

cesaret edilecek bir şey olmaktan çıkartıyor.  

 Yıkmak yıkmamak gereği bakımından da bir çözüm lazım. Çünkü yıkılması gerekir 

derken neyi diyoruz? İnşaatı yapan, içinde oturan kimse değil ki her zaman. Bazen müteahhit 

yapıyor, satıyor. İçinde oturan da idareden ruhsat aldığına güvenerek geliyor. Ya temeli 1 

metrede atmışsan? Sadece temel atmadaki problem nedeniyle, binanın bütün demirini, bütün 

çimentosunu iyi kullansa bile bina ve içindekiler yine de zarar görüyor. Peki idare olarak sen 

bunu kontrol etme imkanın olmadan nasıl meşrulaştıracaksın? İçinde oturanların 

sorumluluğunu nasıl üstleneceksin? Bunu meşrulaştırmakla iyilik mi yapmış olacaksın? Bunun 

bir çözümü yok mu sizce? Buna bir ara çözüm getirilemez mi? Sağlamlığını meşrulaştırmadan 

önce teknik bakımdan gereken standartlarda olduğunu denetlemek imkanı varsa denilebilir. 

Şimdi bunu denetlemek için karot almak denilen bir yöntem uyguluyorlar. Yuvarlak bir şeyi 

kolonlardan alıyor. Bu adeta insanların hastalığına kesin teşhis koymak için biyopsi yapmak 

gibi bir şey, organdan girip bir parça almak gibi. Karot almak da binaya zarar veriyor. Çünkü 

siz kolonun içinden bir yuvarlak parça alıyorsunuz, demirin kalitesine bakmak için demiri 

kesiyorsunuz. Dolayısıyla zedeliyorsunuz. Sonuçta o da beraberinde bir risk getiriyor. 

Muhtemelen şimdi giderek gelişiyor. İnsanlardaki röntgen cihazı gibi binalar için de röntgen 
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cihazları gelişti. Özellikle toprak altındaki temeline, hiç bir yerini kırmadan içindeki demire, 

bileşenlerine bakabilmeye imkan vermek için. Muhtemelen böyle bir usul iyice geliştiğinde 

böyle bir şarta bağlamak lazım. Aksi takdirde siz idari işleme olan güveni sarsacak bir şey 

yapıyorsunuz. Her ne kadar kişinin mali hakkı düşünülse bile, genelde bu durumda kaçak inşaat 

yapanlar durumu daha dramatize etmek için milli servet diyorlar. Esasında milli servet filan 

değil, kendi serveti, kendi parası. Ama sonuçta hem içindekileri, sonra oturacakları düşünmek, 

hem de binanın bu yapılışındaki durumu düşünecek bir telif üzerinde düşünmek lazım.  

Niçin bunu dile getiriyoruz? Bu birkaç dönemdir sürekli gündemimde. Sürekli olarak 

kanunlar çerçevesinde düşünmenin yetersizliğine işaret etmek istiyorum. Kanunları anlamak 

başka bir şey. Kanuna uygunluk çerçevesinde düşünmek ise esasında yeterli bir düşünme değil. 

Buna işaret etmek istiyorum. Bu kanunu geliştirmeye ihtiyaç var. Bu kanunun giderdiği 

ihtiyacın başka türlü giderilme ihtimali ortaya çıkabilir. Zaman içinde teknoloji gelişebilir. Bu 

kanunun düzenlediği alanda yarışan değerleri tekrar tekrar gözden geçirmek lazım. Bu kanunun 

düzenlediği alanda kanunun ağırlık verdiği menfaatin karşısında yer alan menfaatin de 

savunulma ihtiyacı giderek artıyor olabilir. Dolayısıyla sürekli hareketli ve kanunu aşan bir 

düşünceye ihtiyaç var. Bunu da böyle hareketli düşünmek lazım. Burada getirilen en önemli 

sistem tekrar edelim, para cezası ve yıkım uygulaması söz konusu. Eski hale getirme 

uygulaması söz konusu. Para cezası dışında eski hale getirmenin masrafını da bina sahibinden 

alma söz konusu. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde kendine özgü bir statüsü var. Bu 

statü şu; iki ihtimali de birlikte değerlendireceğiz diyor. Kaçak yapı ve ruhsatı varken fazladan 

yapılmış yapı. Buradan daha problem başlıyor. Esasında buradan ayırmak lazım; hiç ruhsat 

almadan başlanmış bir yapıyla, ruhsat almış fakat bir kısmı fazla yapılmış yapıyı aynı statüye 

sokuyor. Bir kere buradan olması gereken hukuk bakımından "Böyle olmamalı, bu ikisini 

birbirinden ayırmak lazım" diye hemen hukuk vicdanımız bir soru işareti doğurmalı. Çünkü 

ruhsat almış yapıda fazlalık kimi zaman kaçak yapıdaki kadar vahim sonuçlar doğuracak 

nitelikte değildir. Ruhsata aykırı yapıda ruhsata bağlanabilecek veya ruhsata uygun hale 

getirilebilecek husus, taşıyıcı sistemi etkilemeyecek unsurlar olabilir. Bu nitekim çok büyük 

haksızlığı balkonlarda doğuruyor. Dikkat ederseniz bir çok binada insanlar balkonu kapatıyor, 

mutfağa veya salona alıyor. Bunu niçin böyle yapıyorlar? Çünkü belli m2'lerden sonra vergiler 

artıyor. Mesela müteahhit diyor ki; "Benim size verdiğim daire esasında 120 m2. 21 m2'si 

balkonda, 99 m2'si içeride. Bunu şundan yaptım. 120 m2 olursa KDV'si artıyor. Vergisinden 

artmaması için 99 m2'nin vergisine tabi olarak yaptım. Vergi hesaplanmasında kapalı olmayan 

alanlar hesaba katılmadığı için balkonu bıraktım. Siz satın aldıktan sonra bu balkonun 
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penceresini kaldıracaksınız. Dışarıya yapacaksınız. İstersiniz onu ben size bedavaya da 

yaparım. Bir anda sizin 120 m2 daireniz olur." Dolayısıyla zaten böyle düşünülerek yapılmış 

oluyor. Balkon dışarı çıkık değil; binanın gövdesi içinde, içeri doğru girinti şeklinde yapılmış. 

Dışarı çıkık balkonlara şimdi depremde yıkıma yol açıyor diye izin verilmiyor. Dolayısıyla siz 

kapattığınızda binanın cephesindeki balkon girintisi kapanmış oluyor. Böyle öne doğru çıkıp 

üstünü kapatmıyorsunuz. Binanın bütününü kapatıyorsunuz. Bazıları tuğla da örmüyor. Camla 

vs. kapatıyor, sıcaklık meselesi yoksa. Dehşetli bir para cezası geliyor. Diğeri ise ruhsat 

almadan başlamış, 1-2 kat çıkmış, sonradan ruhsat alıyor veya yıkılıyor. Ona verilen para cezası 

da para cezası ama bu balkonu kapatmak sanki bir çok kimseye anlatsanız hiç de imara aykırı 

bir iş gibi gelmez. Gayet meşru gelir. Balkonu camla kapatıp biraz fazla yer almışım, ne zararı 

var. Yeryüzündeki bu alanı zaten kaplamışım, içeride 10-20 m2 alan kapalı olsa ne olur olmasa 

ne olur? Açık bıraksam ne kazanacak belediye? Dolayısıyla buradaki aykırılık kimi zaman 

gerçekten imara aykırı ama insanlarda meşruluk hissini zedelemeyen bir aykırılık olabilir.  

Kritik düşünce şu; légalité ile légitimité birbirinden farklı. Yani kanuna aykırılıkla 

meşruluk birbirinden farklı. Bizim dilimizde bu farklılıklar tebarüz ettirilmediği için anlamakta 

zorluk var. Bazen insanlar kanuna aykırı bir şeyi meşru görebilirler. Üniversite binalarının 

içinde sigara içmek yasak. Hiç kimsenin şu dışarıda sigara içerken yasağı ihlal ettiğine dair bir 

duygu var mı sizce? İçeride içmiyoruz işte sonuçta açık havada içiyoruz diyor. Ama kanuna 

bakarsanız, dış kapının dışında içmek lazım; üniversite kampüsünün içinde değil. Kanuna aykırı 

ama herkes meşru kabul ediyor. Meşruluk dikkat ederseniz her zaman kanuna uygunluk 

üzerinde durmuyor. Sağlıklı toplumlarda, yasama ürünü iyi olan toplumlarda meşruluk ile 

kanunilik aynı şey olur. Almanya'da her okulda, öğretim üyeleri dahil herkes kapının, okul 

bahçesinin de dışına çıkıp içiyor. Oradaki hukuk anlayışı böyle bir şeyi gerektiriyor. Bizde bu 

yaygın bir ihlal olduğu için ya meşruluk fikrinden vazgeçeceksiniz ya kanunilik fikrinden 

vazgeçeceksiniz, ya kanunu meşruluk alanına getireceksiniz ya meşruluğu denetimle 

kanuniliğe iteceksiniz ya da olaya bakarken kanunilik ve meşruluğu ayrı ayrı ele alıp kanuniliğe 

aykırılığı daha hafif, meşruluğa aykırılığı daha ağır cezalandıracaksınız. Şimdi biraz böyle bir 

ihtiyaç var. Dolayısıyla meşruluk ve kanunilik ayrı. Burada da o balkon meselesinde en büyük 

problem, bunun düşünülmemesinin ortaya çıkarttığı adaletsizlikler. Danıştay bu konuda idare 

hayatının gerçekleri konusunda çok bilinçli çözüm üreten bir mekanizma. Tahmin 

edemeyeceğiniz kadar takdiri hak eden yönleri var, eleştirilen yönleri dışında. Çok ilginç bir 

çözüm buldu. Balkonlar hususunda binanın dışına doğru bir kapalı alan yaratmıyorsa iç kapalı 

alan oluşturacak şekilde kapatılmayı ceza gerektirmeyen bir iş olarak saydı. Buna ilişkin 
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cezaları iptal etti. Yani binanın cephesi bu, siz içeri doğru bir girintiyi kapatıyorsanız, buna ceza 

kesilemez. Balkon böyle, siz burayı kapatıyor ve binaya dışarıdan bir şey ekliyorsanız binanın 

çeperleri dışında bir şey oluşturuyorsanız ona para cezası gerektirir dedi. Meşruluğu kanunla 

değil yargı kararıyla sağladı. Dolayısıyla bu gerçekten çok takdir edilecek bir şey. Bir çok 

kimse, ne yapalım kanun böyle diyor. Kanun böyle tamam ama bir meşruluk değerlendirmesi 

yap ve Danıştay'ın yaptığı gibi, tanımıyorum ben bu kanunu demeden kanunun mantığına 

uygun bir çözüm geliştiriyor musun, bunu zorla. İdare olarak zorla, ceza kesme. Veya hakim 

olarak zorla, buna ilişkin bir açılım getir. İşte esas problem bu. Bu esnekliğe sahip, hukuk 

mantığı olan kimselerin sayısının azalması çok büyük bir felaket oluyor. Tamamen kanun 

bilgisi ile davranılacak bir alan değil. Niçin? İhlal tipleri de yeni yeni çıkıyor. İhlal tiplerini 

doğuran ihtiyaçlar da yeni yeni çıkıyor. Hukukun makul ihtiyaçlara uyabilmesi gerekiyor. Bu 

uyabilme, kanunla hızlı olmuyor. Kanunla olmadığı için kanunu ağır ağır çıkarken meşruluk 

düzeyi hızlıca çıkıp kanunla aradaki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bir çok hukuki olaya bu 

kavramlarla bakın: Légalité, légitimité. Legal olması, kanuna uygun olması başka bir şey. 

Legitim ise meşru olması. Alev Alatlı Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülü'nü alınca bir konuşma 

yapmış, videosu internette var. O bu meşruluk kelimesini kullanmıyor, başka bir şey kullanıyor. 

Yani "Siz şöyle yaparsanız bu kanuna uygundur ama helal değildir" diyor. Yani yapılan şeyin 

sadece kanuna uygun olması değil, aynı zamanda helal olması önemli. Esasında helal dediği 

şey; meşru, yani kabul edilebilir olması. Bu makası, işte imar hukukunun bu alanını çözmek 

bakımından önemli. Bazı yapılan şeyler meşruluk içinde kaldığı için yaptırım uygulanmamayı 

gerektiriyor. Bazıları tersi. Vali olan arkadaşlarım bir kaç kez karşılaştıkları bu tip sorunları 

gündeme getirdiler. Bir kişi köyde ahır yapıyor, imar mevzuatına göre problem var. Şikayet 

gelince görmemezlikten gelinemiyor, ahır konusunda bir yaptırım uygulamanız lazım. 

Mevzuata aykırı yapılmış durumda. Para cezası kesseniz, kişi ahırdaki ineklerini satsa para 

cezasını veremeyecek. Kesmeseniz ayrı bir tür. Meşruluk anlayışını mesela belediyeler şöyle 

yapıyor; cevaz vermek veya öğretmek için söylemiyorum. Sadece nasıl yapıldığını görün diye. 

Mesela belediye yıkım kararı veriyor ama diyor ki; merak etme, bir şey olmayacak. Nasıl bir 

şey olmayacak? Buldukları bir kaç yol var. Birincisi şu; önce büyükşehir belediyesi ve valilikle 

uzun uzun yazışıyorlar. Bir kere 3-4 ay sonrasına yıkım tarihini belirliyor. Bir kere polis 

gelmedi diye erteliyor. Kepçe gelmedi diye erteliyor. Bazen de hep aynı şey olmasın diye 

yazışmalarda karşılıklı top atılıyor. Mesela valilik de diyor ki anlaşmalı olarak; "Toplumsal 

olaylar olma ihtimali bulunduğu için polisin kolluk görevinden ayrılabilmesi şu anda mümkün 

değildir." 3-4 ay daha atıyor, böyle gidiyor. Ondan sonra "Yeterli aracımız yoktur, ihaleye 

çıkacağız" diyor ve yıkım ihalesine çıkıyor. Bu binayı yıkmak için teklif verin diye gelen 
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şirketlere de diyor ki; "Bakın buna teklif verirseniz, bir daha belediyeden hiç bir iş alamazsınız." 

İhaleye kimse teklif vermiyor. "İhale açtık ama yıkacak hiç bir şirket çıkmadı, yıkamadık" diyor 

müfettiş gelirse. Bununla da bir kaç sene idare ediyor. Sonrasında yıkım kararını icra edeceğim 

diyor. Kepçeyle gidiyor, evin bir duvarını yıkıyor. Yıkılmış gibi zabıt tutuyor, geri dönüyor. 

Sonra ertesi gün de geliyor, "Yıktığım yere yeniden yapmışlar." diyor. Yeniden bir zabıt 

tutuyor. Bu sefer yeni yapılmış bir bina gibi bütün prosedür tekrar baştan başlıyor. 

Böylelikle bunu anlatmanın iki yolu var. Birinci anlatma yolu, "Bakın Türkiye'de ne 

kadar büyük yolsuzluklar oluyor. Belediyeler nasıl hukuka uymuyor..." diye anlatmak. Herkes 

de belki size hak verir. Bu yanlış bir anlatımdır. Yanıltıcı bir anlatımdır. İkincisi de şu; 

"Meşruluk merkezi, Türkiye'de kanunilik merkezinin dışına çıkmıştır. Özellikle imar 

hukukunda hiçbir rüşvet almadan, hiçbir kayırma gayesi gütmeden sadece meşru görülmediği 

için uygulanamayan kararlar çoğalmıştır. Bunu yapmak artık hakkaniyete aykırı olacak. Bu 

kadar şey yıkılamaz. Bunları yıkmamak için bir çare lazım." Hukukçulara soruyorlar. 

Hukukçular eğer teknisyen niteliğinde ise "Yapacaksınız, yapmazsanız imar kirliliği suçundan 

ötürü 5 seneye kadar hapis cezası var. Suçlusunuz. Ben de sizi savunamam." diyor. Hukukçular 

da çatlatacak hale getirir insanları. Çünkü hukukçu dediğiniz esasında soruna çözüm bulacak. 

Ne sorsa, benim bir sorumluluğum yok kanunu tekrarlayayım diyor. Burada bir sorun var. Bir 

meşruluk sorunu var. Ne yapacağım bu meşruluk sorunu karşısında? Bir kuruş rüşvet 

yemeyeceğim, hiç kimseyi kayırmayacağım ama ne yapacağım? Burada ne yapmak isabetli 

olur? İşte ona çözüm üretmeye ilişkin. İkinci anlatım tarzı bu olur. Bir meşruluk sorunu var. Bu 

meşruluk sorununu perde olarak kullanan yolsuzluk yapanlar elbette var. Ama bu meşruluk 

sorununun gerçekten ortaya çıkarttığı zorluklar var. Bu zorlukları bir hukukçu olarak çözecek 

mekanizmalar geliştirmek, önerilerde bulunmak lazım. Danıştay, çözüm bulmak için büyük 

çaba sarf ediyor. Bu konuda hiç topu elinden bırakmıyor, nasıl çözeceğim diye bakıyor. Bazen 

dehşetli, eleştirilecek nitelikte de olsa o topun farkında olarak çözümler buluyor. Mesela 

Danıştay 14. Dairesi'nin son bulduğu çözüm şu şekilde, tamamen kaçak yapılmış bir binada 

belediye ruhsatın iptali üzerine yıkım kararı vermiş, ilgili de dava açmış. Diyor ki; "Bu binada, 

binanın fiili alemde olmasına dayanarak daire satın almış olan kimselerin hakları belediyece 

tazmin edilmedikçe yıkılamaz." Müteahhitçe tazmin edilmedikçe değil, belediyece. Niye? 

Çünkü bu binada daire satılmasına yol açacak kadar burada inşaat yapılmasına göz yummuşsun. 

Buradan da birileri iskânı olmasa bile alım-satım yapmış. Bir sürü böyle alım-satım var. satılık 

emlak ilanlarında krediye elverişli-krediye elverişsiz diye yazan şeyler var. Krediye elverişli 

diye yazmayan her şey de krediye elverişsiz. Krediye elverişli ne demek? İskânı olan. Banka 
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çünkü iskânı olmayana kredi vermiyor. Krediye elverişli; dolaylı olarak, kaçak değil demek. 

Dolayısıyla Danıştay’ın geliştirdiği yöntem ne kadar ilginç. Yıkamazsın, önce tazmin et diyor. 

Bunu da her şeyde vermiyor, bazı durumlarda veriyor ki o zaman hiç yıkılamayacak bir yapı. 

Kararı da kötüye kullanılmasın diye gizliyor. Çünkü bir çok olayda olaya özgü meşruluk 

değerlendirmesine göre karar veriyor. O kararın başka olaylarda kötü niyetlilere emsal 

olmamasını sağlamaya çalışıyor. Bu elbette yargının görevi değil. Devleti yargı kurtaracak 

değil. Yargının esasında hukuku uygulaması lazım. Ama başkası buna çalışmadığı için, 

üniversite buna çalışmadığı, bu yönde fikir üretmediği için, kanun koyucu bu yönde fikir 

üretmediği için, avukatlar bu yönde fikir üretmediği için iş başa düştü diyor ve fikir üretiyor ve 

fikri de olay bazında üretiyor. Kararı da saklıyor. Birisi kararı ele geçirip söylemişse de bazen 

şöyle karar veriyor; "Her ne kadar davacı emsal teşkil etmeyecek bir kararımızı gerekçe olarak 

göstermişse de...". Emsal teşkil etmeyecek. Yani o kararı olaya özgü verdim. Evet o kararı 

verdim ama sana vermiyorum deme yöntemini buluyor. Niye? Hakkaniyetli görmüyor. Şimdi 

o durumda kararı gerekçe göstermeyip, nasıl meşru bir hak savunduğunuzu göstermeniz lazım. 

Siz kaçak inşaat yapan bir müteahhit olarak "Önce benim masrafımı tazmin et, ondan sonra 

yıkabilirsin." derseniz, bu kararı elbette size uygulayamaz. Bunu, müteahhitin sattığı daireleri 

almış, şimdi yıkım kararıyla karşı karşıya kalmış kişiler yalvardığı zaman anlıyor ve bir çözüm 

buluyor. Senin durumun bakalım onlarla aynı mı? Senin durumun onlarla aynı değilse o kararı 

sana uygulamıyor. Bu, müthiş bir meşruluk açılımı. Çok tehlikeli, mayınlı bir sahada meşruluk 

yaklaşımı. Ama meşruluğu gözeterek hiç kimsenin, özellikle üniversitenin yapmadığı bir işe 

soyunuyor. Bu işte hakimliğin en zor ve kutsal kısmı. Kendi önüne gelen bu olaylardan 

kaçınamıyor. Ne yapalım, kanun koyucu düşünsün diye böyle gitmiyor. Size imar hukuku 

dolayısıyla, belki duymaya pek alışkın olmadığınız bahsi böylelikle açmak istedim. Bu bahis, 

kanunilik ve meşruluk farkı ve kanunilik peşinde koşmanın çok mümkün, kolay, bedava bir 

kahramanlık olduğu; meşruluk peşinde koşmanın ise tam tersi hukuksuzlukla suçlanma riski 

olan çok zor bir kahramanlık olduğu ve esas kahramanlığın da bu olduğunu söylüyorum. 

Herkesin katılacağı bir kanaat değil, böylelikle değerlendirmenize sunmuş olayım. Özellikle 

yaptırım konusu bakımından da bu gündeme geliyor.  

Herkes kanunun peşinde, kanunu uygulamanın peşinde. Esas ülkeye katkı, esas insanın 

kendisine katkısı, esas topluma katkısı bu meşruluğu düşünmekle ilgili bir şey. Meşrulukla 

kanuniliği yaklaştırmak veya yaklaşmıyorsa da meşruluğu savunmakla ilgili bir şey, meşruluğa 

da doğru karar verebilmekle ilgili bir şey. 

------ 
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Altıncı Ders 

Artık imar hukukunun teorik son dersini yapıyoruz. Süha Göney isimli şehir coğrafyası 

hocamızın Şehircilik Beşeri Coğrafya isimli kitabı da var. Coğrafya esasında çok dikkati 

çekmeyen bir temel bilim. Şehircilikte bahsettiğimiz çok boyutluluğu sağlamak için bir 

coğrafyacının şehirleşmeye bakışı önemli. Osmanlı şehircilik modelindeki eğimli, bükümlü 

yolların işlevine ilişkin önemli bir tespiti ve değerlendirmesi var. Yani Osmanlı şehirlerinin 

oluşumunda ivicaclı yollar dediği; ortada fazla büyük olmayan, bilerek ve isteyerek ufak 

tutulmuş bir merkez var. Bu merkeze gelen eğri büğrü yollar var. Özellikle eğri büğrü. Özellikle 

eğri büğrü olması ve merkezin dar tutulmasının sebebi sonraki gelişmelerle anlaşılıyor. 

Böylelikle ihtiyaç geliştikçe şimdi olduğu gibi meydanı genişletmek için kamulaştırma yapmak 

gibi hukuki araçlara gerek kalmıyor. Mesela Denizli'de oldu, büyük bir problem doğurdu. Bu 

meydan artık bütün Denizli'yi kaldıramıyor diye bütün çevresini kamulaştırmaya başladı. 

Büyük bir hukuki problem oldu. Bir kısmı kamulaştırıldı, bir kısmı olmadı ve vazgeçildi vs. 

Sürekli büyüyor ve yollar da büyüyor. Diğer yaklaşımda yollara ve trafiğe önem verdiğiniz 

zaman Çin'deki Tiananmen Meydanı gibi devasa boyutlara çıkan, insan boyutunu aşan hatta 

meydanın etrafında bile neredeyse yürüyerek dolaşamayacağınız ancak arabayla bir ucundan 

bir ucuna gidebileceğiniz, giderek genişleyen meydanlar ortaya çıkıyor. Bazısında da kenarında 

tarihi eserler olduğu için genişleyememesi nedeniyle giderek insan boyutunu aşan, biyolojik 

patlamaya yol açacak alanlar söz konusu oluyor. Bu biyolojik patlama meselesi şehircilikte de 

kullanılabilecek bir şey. Şimdi biyolojik patlama insanlar ve şehirler için de söz konusu. İçinde 

yaşamanın dayanılamayacağı ve biyolojik olarak patlayacak şehirler. Nasıl patlayacak? İşte 

yağmalar olması, genel kargaşa olması, çok ufak olayların protestosundan başlayıp genel olarak 

büyük bir kamu düzeni bozukluğuna dönüşmesi... Mesela ufak bir olay, protesto gerektirecek 

bir olay yok diye düşünüyorsunuz ama öyle bir patlıyor ki, o patlama da esasında o olayın fitilini 

çekiyor. Gerçekte o olaya duyulan tepkiden ziyade yaşam merkezlerinin sınırlanması, insani 

boyutun kalkması gibi hususlara duyulan tepkinin ortaya çıkması. Mesela İstanbul'da böyle bir 

şey çok muhtemel. Niçin? İnsanlar inanılmayacak derecede eziyet çekiyorlar. Normal olarak 

kabul edilemeyecek bir biçimde günde 2,5-3 saat yollarda geçirenler var. Bir de bunun yetiştim 

yetişemedim, kalabalık, oturdum kalktım... meselesini düşünün. İnsan gençken kaldırır 

kaldırır... Belli bir noktaya kadar bunu hissetmez. Bir de bakmış ki patlamış. İşte bu tip şeylerin 

etkisi var. Batı tipi şehircilik yerine Osmanlı şehircilik sisteminin bu ivicaclı yollarla 

genişlemeye imkan vermeyen, meydanı büyütme hareketi, sirkülasyonu doğurmayan ve ister 
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istemez kendine başka bir yerde yıldız şehir oluşturan yapısı. Şehrin farklı yerlerinde yıldız 

şehirler oluşuyor. Eskiden örneğin; Pendik böyle bir merkezdi. Üsküdar böyle bir merkezdi. 

Niçin? Çünkü burada kendi meydanı, kendi çarşı pazarı, ihtiyaçları karşılayan unsurlar var. 

Böylelikle çok büyümek yerine büyüdükçe mutasyon geçiren hücreler gibi bölünüyor. 

Bölündükçe tek merkez olmuyor. Yani özellikle insani boyutta kalsın, taşıtı esas almasın, 

kalabalıklaşma yoğunlaşma ve bir merkeze baskı yerine çeşitli yerlerde açıklığa yol açsın diye 

düşünülmüş. Bu varsayım doğruysa çok gelişmiş ve ince düşünülmüş bir şehircilik. Bunun 

kökenlerini, nasıl sağlandığını aramak lazım, ortaya çıkardığı sorunlara bakmak lazım, şimdiki 

farklı şehircilik modelleriyle değiştirmek lazım.  

Bazı şehirler öyle değil. Kars'ın eski kısmı, kesinlikle farklı bir şehircilik anlayışıyla, 

uzun süre Rus işgalinde kaldığı için Rus şehircilik modeline göre oluşmuş bir yer. Köşeli, geniş 

yollar, ivicaclı değil; düz yollar.. Mesela Kars'ta da dışarıdan gelenler bakımından yollar çok 

dik ve birbirini kesen sürekli alanlar olduğu için trafik ışığı olmayan yerlerde sağına soluna 

geçişe bakmak, nereden araç trafiği onu bulabilmek bir alışma gerektiriyor. Tamamen farklı bir 

şehirleşme modelini orada görüyorsunuz. Klasiği de artık mesela İstanbul'da görebilmek 

mümkün değil. Böyle özü korunmuş yerlerde görünüyor. Mesela eskiden en iyisi Kayseri'ymiş. 

Kayseri'yi kaleye kadar şehircilik yapacağız diye ezmiş geçmişler. Kayseri'nin klasik 

şehirciliğinden hiçbir şey kalmamış. Bütün eski mahalleyi yıkıp geçmişler. Üstelik iyilik 

yapıyoruz diye. Konya'nın bütün klasik şehirciliği ezip geçilmiş durumda. Kütahya ve Eskişehir 

ezip geçilmiş durumda. Hiçbirisinin diğerinden farkı yok. Ama biraz Safranbolu'da, Mardin'in 

eski kısmında belli noktalarda var. Ama İstanbul'da hiçbir yerde, hiçbir mahallede kalmamış 

durumda. Sadece Fatih bölgesini korusalardı, Suriçi korunsaydı bile diğer tarafta ne yapılırsa 

yapılsın bu kadar zararı olmazdı. Şimdi hiç bunu gösterecek emare yok. Ama etkilerini 

görüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi 1,5 milyon kişinin çiğnediği ve eskinin toptancı 

merkezi olan Mercan ve Tahtakale'ye arabayla inmeye çalıştığınızda dükkan açılma saatlerinde 

gidemiyorsunuz. Çünkü o zamanın mantığıyla dar yapılmış. Dar yapıldığı için pazarı tekel 

niteliğinde tutmak yerine, pazarın başka yerde de kurulmasına imkan verebilecek bölünmeler 

getirecek şekilde yapılmış. Yani bilerek ve isteyerek dar, bilerek ve isteyerek ivicaclı, yani 

genişlemeye müsait değil. Böyle olunca ihtiyaç artınca başka bir yere gidiyor. Bu aynı zamanda 

gelir dağılımını da sağlıyor. Yani şehrin merkezinde bir yer kapatan bir kimse sırf rantiyer 

olarak geçinebilecek durumda değil. İş yapan müşteri potansiyeli başka yere de dağıldığı için 

orada da iş yapacak. Dolayısıyla sadece bir yerde iş kurup oradan hazır bir biçimde devam 

edecek bir ticaret değil. Ticaret veya mülkiyet geliri dağılacak, şehircilik anlayışı dağılacak. 
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Prof. Dr. Süha Göney de bu konularda çalışmış bir insan. İlk çalışmaları yapmış bir insan. 

Söyleyeceği her şeyle hemfikir olunmayabilir ama çok boyutluluğu gösterebilecek bir 

yaklaşımdır.  

Çok boyutluluk, farklı bakış açılarını ister. Coğrafya açısından bakış, şehircilik 

açısından bakış, tarih açısından bakış, hukuk açısından bakış. Ancak o bakışlar bir havuzda 

toplandığı zaman gerçek boyutu neymiş bir fikir verebilir. Bir varsayım geliştirilebilir. O 

varsayımdan da bütün sorgulanabilir, incelenebilir. Bütünü incelemek ancak bu çok 

boyutlulukla olacak. Öbür türlü ben söylerim ben dinlerim oluyor. İnsan kendisi bir şey 

geliştiriyor, kendisi onu yazıyor, öğrencileri varsa öğrencilerine söylüyor değişmez gerçekmiş 

gibi. Onlar da köprüyü geçinceye kadar onları öğreniyorlar, sorulduğu zaman cevap veriyorlar. 

Her şey hallolmuş gibi gözüküyor, halbuki esasında hiçbir şey hallolmuş değil. Hiçbir şey 

derinlemesine kavranmış değil. Derinlemesine kavranmış olsa bunların böyle zincir zincir 

etkileri olur. Derinlemesine kavranmadığı için esasında bu alanlarda iyilik yapmak isteyenler 

en geri dönülmez zararı veriyorlar. Daha önce sizlere bahsettim zannediyorum, en büyük zararı 

iyilik adına, iyi düşünceyle yapanlar veriyor. İyilik anlamında, iyi düşünceyle fakat bilgisiz ve 

proje geliştirmesiz olduğu için böyle oluyor. Bir çok şehre en büyük zararı veren kendi 

belediyeleri. Onlar da kötülük olsun diye yapmıyorlar ki, iyilik olsun diye yapıyorlar. Esasında 

şehrin sakinleri. Ama o şehrin sakinlerinin şehrin tarihi derinliği içinde birikmiş kültürel 

varlığını yok etmeye de hakları yok. Bunu gündeme getirmek lazım. Bunu hukukçular olarak 

çok dile getiremiyoruz ama konuşmalarından biliyorum Süha Bey, bunu dile getirebilir. 

Belediyelerin imar yetkisinin alınması gerektiğine dair iddiada bulunabilir. Sonuçta yerel idare 

yerel ihtiyaçları en iyi bilir diye, biz şimdi bunu çok net dile getiremiyoruz. Fakat yerel insanlar 

-yerel idare değil-, yağma zihniyetinde olunca o yağma zihniyetini yerel idare de sürdürüyor ve 

elbirliği ile herkesin memnun olduğu bir biçimde yağmalanıyor. Ama giden, o dönemde 60-70 

sene yaşayacak insanların medeniyeti değil. Binlerce yılda kurulmuş bir medeniyet ve bin yılda 

kurulan medeniyet on yılda yıkılabiliyor. On yıla bile gerek yok, bir yılda hatta bir günde bile 

yıkılabilir. Fil bir züccaciye dükkanına girdiği zaman koşturmasına gerek yok, biraz kendi 

etrafında dönsün, ne vazo ne sürahi ne tarihi eser kalır. Bunu bu kadarlık aralarda söylüyoruz. 

Süha Bey'i dinlerseniz aykırı bir şeyi dinlemiş olursunuz, genelde söylenen dışında bir şeyi 

dinlemiş olursunuz. Bu da en azından kabul etmeseniz, akla yakın gelmese bile zihni açar, farklı 

bir gündem maddesi oluşturur, farklı düşünmeye zemin hazırlar.  

Biz bu işin hukuki yönünü anlatmaya devam edelim. Az sayıda kanun maddesi kaldı. 

Genel bütünü ve mantığını anlattık. İdari işlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılan bir alan. 
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İdarenin artık unutulmakta olan öngörme faaliyetinin en bariz görünümü. İleriki on yıla yönelik 

idarenin hukuka uyma mecburiyeti ile düzenlediği bir plan, imar planı. Şehirler bu plana göre 

oluşuyor. Bu plana göre yeniden dizayn ediliyor. Bu planın yapımındaki medeniyet fikri ve 

şehircilik anlayışı elbette şehrin akıbetini belirliyor. Bu plan trafik akışına ağırlık veriyorsa, 

geniş yolların olduğu, yeni meydanların açıldığı, şehrin ortasından geçen hançerlerle 

karşılaşıyorsunuz. Şehri deliyor geçiyor. Delip geçtiği zaman da problemler oluyor. Mesela 1. 

ve 2. köprü yolunun iki tarafında kalan mahallelere bakın, o yolun üzerinde 3-4 tane köprü 

olduğu için iki yanının birleşmesi tamamen o köprüye dayanıyor. Mesela Ümraniye'nin her 

zaman en kalabalık yeri Çakmak Köprüsü. Niçin? Bir kaç milyon insanın oturduğu 

Ümraniye'nin bir tarafıyla diğer tarafı arasından 2. köprüden gelen ve E-5'e giden 2. köprü yolu 

geçiyor. Bu tam Ümraniye'nin en kalabalık yerinin ortasından geçtiği için mahallelerin 

arasından ivicaclı yollarla birbirine bağlanan kılcal damarlar yok, bir tek ana damar var; 

Çakmak Köprüsü. Dolayısıyla o taraftan bu tarafa geçmek, bu taraftan o tarafa geçmek isteyen 

herkes onlarca yolla geliyor, o köprünün üstüne bir şekilde bağlanıyor, o köprüden öbür tarafa 

atlıyor ve orada dağılıyor. Dolayısıyla böyle köprü olduğu için siz diğer taraflarda ne kadar 

geniş yollar açarsanız açın, oralardaki bir kaç yüz metre hızlanıyor ama sonuçta Ümraniye'nin 

öbür tarafına geçmek için Çakmak Köprüsü'ne gelmesi gerektiği için şişe ağzı gibi orada 

tıkanıyor. Böylelikle şehrin içine trafiği düşünerek neşteri vurduğunuzda esasında iki tarafa kan 

akışını kesmiş oluyorsunuz. Bir akış sağlıyorsunuz ama diğer bütün akışları kesmiş 

oluyorsunuz. Dolayısıyla gayet garip bir şehircilik sonucu ortaya çıkıyor. Hukuk da buna teknik 

olarak baktığı zaman sorunu çözmek yerine –hukuk bunun için suçlanıyor- en fazla şehircilik 

sorunlarını artırıyor. Niçin? Çünkü genel kabulleri plana geçiriyor. Genel kabulleri plana 

geçirip hukuk gücüyle uygulanmasını sağladığı zaman esas problem genel planın mantığında 

olduğu için bunu hukuk yapmış gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla şehirlerin katili hukuk gibi 

gözükse bile dolaylı faili, şehircilik anlayışı. Şehircilik anlayışını öngörme faaliyetinin 

olmaması nedeniyle araç olan hukuka fatura kesiliyor. İşte bunun müesseselerinden bahsettik.  

40. maddeden bahsedecek olursak; Kamunun selameti için alınması gereken 

tedbirler: "Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, 

şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve 

duman tevlideden (tevlideden; çıkartan demek) tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; 

mağara ve benzerlerinin mahzurlarının (yani zararlarının) giderilmesi ve bunların zuhuruna 

meydan verilmemesi (zuhur da zahirden geliyor, bunların ortaya çıkmaması için) ilgililere tebliğ 

edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya 
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valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit 

edenlerin faaliyeti durdurulur." Bu, ilk baktığınızda çok güzel bir madde gibi gözüküyor. 

Burada hem kamu gücü kullanımı hem özel hukuk müessesesi var. Kamu gücünü özel hukuk 

müessesesi aracılığı ile kullanıyor. Yani başkası namına ifa yaptığınız zaman ondan parasını 

alıyorsunuz. %20 fazlası da kendisi yapmadığı için. Fakat burada bir problem var. O da şu; 

kamunun güvenliği için sakınca teşkil edenlerde önce tebliğ etmek ve onun yapmasını 

beklemek geri dönülmez zararlara yol açmaz mı? Yani yıkılmak üzere olan bir binanın sahibine 

bildireceksiniz, sahibinin yapması için bir süre vereceksiniz. O sırada birisinin üzerine yıkılırsa 

ne olacak? Dolayısıyla bu, hukuktaki esas gündemi bence oluşturur. Gündem şu; idare sert ve 

tek taraflı olması gereken yerde sert ve tek taraflı olmuyor. Sert ve tek taraflı olması gereken 

yerde ise yumuşak oluyor. Burada da mülkiyet hakkına ağırlık vermiş. Halbuki burada madem 

ki umumun selameti diyorsun, mülkiyet hakkını değil umumun selametini düşünmen lazım. 

Yıkılma tehlikesi olan bir yerde ilgiliye süre vermeden tehlikeyi gidermen, gerekli tedbiri alman 

lazım. Yani adeta burada idarenin sorumluluğu var. Mesela belediye şöyle diyebilir mi? "Ben 

bina eski, taş düşme tehlikesi var, tedbir al, yoksa ben alacağım diye yazdım. 10 gün de süre 

vermiştim. Onu bekliyordum. Ne yapalım, taş düştü." Bu, aksine belediyenin sorumluluğu 

bakımından hapis cezası gerektirecek bir şey. Sen madem tespit ettin, nasıl buna süre verdin ve 

bekledin? Nasıl bunun tedbirini almadın? Nasıl tehlikeyi gidermedin? Sahibinin gelmesini 

beklemek gibi bir şey olur mu? Burada işte her şey birbirine karışmış durumda. Burada basit 

şeylerle tehlike oluşturan şeyleri ayırmamış, estetik bakımdan ve tedbir alınması gereken şeyler 

diye ayırmamış. Bu mesela kaldırımlarda alta dükkan açanlarda var. Böyle inanılmayacak 

sayıda çok kaza var. Bir ara Laleli bölgesindekilerin hepsini giderdiler. Laleli çok prim yapınca, 

alt katlarda bodrumlarda da dükkan açmaya başladılar. Dükkan açmak için kaldırımı 1 metre 

kadar ileriye doğru kazıyor ve alta doğru bir merdiven yapıyor. Ama görme engelli olan için 

veya dalgın olan için, koşan için büyük bir tehlike. Diyelim ki 6 metrelik kaldırımın bir yerde 

4 metresi alta inmeye yönelik çukur. Oraya adımınızı attığınız anda dehşetli bir şekilde hayati 

tehlike ile karşı karşıyasınız. Bunları gidermek problemi var. Buna ilişkin de ayrı bir madde 

var. Dolayısıyla kamunun selameti için alınması gereken tedbirler başlıklı 40. madde; 

idareden beklenmeyecek ve idareye ilişkin düzenlemelerden beklenmeyecek derecede gevşek, 

yumuşak ve mülkiyet hakkına saygılı. Mülkiyet hakkına öncelik veren, muhataba öncelik veren 

şekilde. Burada öyle olmaması lazım. Bu alandaki merhamet, topluma merhametsizlik etmektir. 

Toplum için tehlike doğurmaktır. Arsaların yola bakan yüzleri başlıklı 41. madde de böyle: 

"... mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda 

kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir." 
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40. madde kapsamında estetik de düzenlenmiş. Estetik meselesi, estetik kolluk olarak 

gündeme geliyor. Çirkin şeyleri gidermek. Bu daha çok şunun için düşünülmüş; kişiler binanın 

içinde yaşamaya başlıyorlar, dış bina sıvanmıyor, tuğla kalıyor vs. bitmemiş kalıyor. Bunu 

gidermek için bir kaç tane de kentsel dönüşüme benzer bu amaçlı kanun çıktı. Mesela Kuzey 

Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu isimli bir kanun çıktı. Kanun Havaalanı ile 

Ankara merkezi, Bakanlıklar arasındaki yola Kuzey Protokol Yolu ismini verdi. Protokol 

yoluna ilişkin belediyeye yetki verdi. Belediye de protokol yolundaki bütün gecekonduları 

yıktı. Binaların da yola bakan yüzlerini belli bir şekilde yaptırdı. Böyle tuğla görünümlü ufak 

şeyler. Güzellik amacıyla yapıldı ama çirkin oldu. Bir de şu ortaya çıktı; güzel bir şeyin çok 

sayıda olması da çirkin oluyor. Tek tek, bir bütünün içinde tek olarak gördüğünüzde güzel olan 

bir şey, hepsi aynı simetrik olarak oturmuş bir şey olduğu zaman gayet suni duruyor, doğal 

durmuyor. O yüzden bu estetik problemi gündemde. Estetik kollukta farklı şeyler önerenler var. 

Kanaatim şu yönde; estetik konusunun ne olduğuna idarenin karar vermesine dair bir yetki, 

estetik olmaz, isabetli olmaz. İdare estetik düşüncenin bir projede değerlendirilmiş olmasını 

arayarak estetik kolluk vazifesini yapmakla işlevini yerine getirmelidir. Yani estetiğin ne 

olduğuna idare karar vermemelidir. Ama bina yapanların estetik amaçlı olarak para harcadığını 

ispat etmesini aramalıdır. Yani ben binaya harcadığım paranın %2'sini tasarımcıya verdim. İşte 

makbuzu. Böylelikle çok farklı estetik arayışlarının, anlayışlarının kimi zaman beğenilen kimi 

zaman beğenilmeyen ama her halükarda düşünülmüş ürünleriyle karşılaşılır. Böylelikle bir 

estetik düşüncesini bütün şehre yansıtmaya kalkışmazsınız, değişik bir estetik anlayışı 

yansıtırsınız. Paris mesela dünyanın en fazla sevilen, ziyaret edilen şehirlerinden birisi. Bir çok 

Fransız entelektüel, Paris'i bu hale getiren Haussmann'ın ne kadar yanlış yaptığını dile getiriyor. 

Çünkü bütün Paris'i hep aynı estetik anlayışıyla dizayn etmiş. Bütün gördüğünüz Paris, yıkılmış 

ve Haussmann zamanında 1800'lerde onun estetik anlayışına göre yapılmış bir şehir. Hala o 

korunduğu için, o dönemin verilerini içerdiği için şehircilik üzerine düşünen bir çok kimse, 

"Bütün şehir aynı dönem mi oluştu? Paris Roma'dan gelen, bu kadar derinliği olan bir şehir. 

Nasıl aynı olur ve bütün hepsine bir dönem damgasını vurur? Niye farklı farklı havaların 

olduğu, değişik dalgaların yaşandığı bir şehir olmaktan çıkartıldı da hep aynı görüş açısına 

bağlandı?" diye düşünüyor. Kötü olmasa bile hep aynı olduğu için düşünceyi daraltıyor. 

Beslemeyi tek yönlü yapıyor. Dolayısıyla buradaki esas mesele, güzel de olsa bir şeye ağırlık 

vermemekse, arayacağınız şey; güzel olma arayışına icbar etmek. Güzel olmayı ara, senin güzel 

anlayışına göre, tasarımcının güzellik anlayışına göre, mimarın güzellik anlayışına göre ortaya 

bir şey çıksın. Ama mutlaka güzeli, estetiği ara. Estetiğin ne olduğunu idare olarak ben 

söylemeyeceğim, ben karar vermeyeceğim ama arayıp aramadığına bakacağım. Aramayı da 
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nasıl anlayacağım? Bu iş için bir bütçe ayırdın mı, bir masraf yaptın mı? Bunu ispatla. Yani tek 

istediğim masraf yaptın mı bunu göster. Esasında idarenin binalarda da böyle icbar etmesi, aynı 

şekilde olmasına engel olur. Sonuçta her seferinde bir para harcayacağına göre gerçekten 

sonuçta da bir ürün çıkacak ortaya. Bu farklılık da estetiği doğuracak. Dolayısıyla estetik kolluk 

diye de bir yaklaşım var.  

Fakat şimdi bu estetik kolluğu incelemenin, üzerinde durmanın faydalı ve zararlı yönleri 

var. Ankara örneği, üzerinde durmanın zararlı olduğunu gösterdi. Estetik olması gerekir; 

havaalanından Bakanlığa gelinceye kadar Türkiye'ye ilk defa gelen yabancılar bir fikir ediniyor. 

Dolayısıyla biz bunu güzel yapalım kalkışması bir çok kimseye göre güzel olmadı. Güzellik 

amacıyla oldu ama sonuç güzel olmadı. Bahçesinde ağaçların geliştiği güzel gecekondular 

vardı. Hepsi yıkıldı ve en cart renklerin, en garip süslemelerin, hepsi 8-9 kat binaların, kimisi 

pembe kimisi yeşil kimisi mavi kimisi sıklamen... Bir sürü böyle garip garip giydirmelerin 

olduğu bir hale geldi. O yüzden şehirlerin hem yaşayan hem de yaşayan nitelikleriyle estetik 

olması gündemi, estetik konusundaki düzenlemelere yol açtıkça doğal estetiği yıkıcı hale 

getirdiği için geriye çekilmiş durumda. Şimdi, "Estetiğe karışma, olduğu gibi kalsın. Aman 

boyatma..." diyorlar. Boyatınca ne oluyor? Temiz olsun, daha güzel olsun diye mermeri 

boyatıyor mesela.. Mermer boyanır mı? Böyle bırakman lazım. Doğal rengini ortadan 

kaldırıyor. Bir daha geri gelmeyecek şekilde bozuyor.  

İdari müeyyideler kısmını madde 32-42'de anlattık. İdari müeyyideler 42. madde. 

Burada artırma sebepleriyle birlikte bir yelpaze oluşturuyor. Çok uzun bir madde. Bu maddenin 

Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden sonraki varlık sebebi, ihlalin ağırlığına orantılı daha fazla 

para cezası kesilebilmesine imkan vermek. Buradaki yaklaşım, şehirlere yönelik yanlış 

yaklaşımlardan para cezasıyla vazgeçiririz anlayışından kaynaklanıyor. Para cezasının etkili 

olabilmesi için de her ihlale aynı para cezası vermek yerine, ihlalin özelliğine göre artış oranları 

olan para cezası hesaplama tarzına dönüştü. Bu aynı zamanda kriminoloji bakımından bir 

inceleme alanını doğuracak bir madde. O da şu; bir cezanın yaptırımını kriminoloji biliminin 

gerektirdiğinden daha ağır biçimde belirlerseniz, o suçun bir daha işlenmesine engel olmak 

yerine o suçu işleyenlere ceza verilmemesi sonucunu doğuruyor. Çünkü ceza verecek olanlar, 

hakkaniyet duygusunu zedelediği için yaptırımın ağırlığı nedeniyle ceza vermeme yollarını 

arıyorlar. Yani siz, bir kaçak inşaat yaparak, bulup buluşturup 10 bin liraya bir gecekondu 

yapana 100 bin lira para cezası kesilmesini düzenlerseniz bu caydırıcı olmuyor. Adam nasıl 

olsa 100 bin liram olmadığı için yakalanırsam da, ödeyemiyorum deyip çıkacak. Verecek hali 
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olsa bile buna karar verecek olan kişi veya bu işlemi denetleyen hakim bunu çok ağır gördüğü 

için bir yolunu bulup iptal etmeye çalışıyor. Yani bir dereceden sonra cezayı ağırlaştırmak, suçu 

işleyeni korkutmuyor. Fiilin cezalandırılmasını sağlamıyor, tam tersine cezalandırılmamasını 

sağlıyor. Mesela kırmızı ışıkta geçmek dolayısıyla ne kadar kaza meydana geliyor diye kırmızı 

ışıkta geçenin arabasına el konulur diye bir müeyyide getirseniz, büyük bir ihtimalle kırmızı 

ışıkta geçenlerin arabasına bir kaç kere el konulduktan sonra müsadereye karar verecek hakimse 

eğer, "Kırmızı ışıkta geçmemiş. Sarı ışıkta geçmiş. Sarı ışıkta geçerken, kırmızı aniden yandığı 

için frene basamamış..." filan diye bir müddet sonra arabaya el koyma kararları vermemeye 

başlayacak. Çok ağır bulduğu için. Dolayısıyla o zaman cezasız kalmış olacak. Dolayısıyla belli 

bir ceza haddi var, onu geçtiğiniz zaman cezasızlık başlıyor, daha ağır cezalandırma 

başlamıyor. Belli bir cezaya kadar cezayı hak eden, karşı adalet bulmuş oluyor. Belli bir hadden 

sonra cezayı hak eden, mağdur hale getirilmiş oluyor. Cezayı hak edene zulmedilmiş oluyor. 

Dolayısıyla bu maddenin öyle bir sonucu var, çok ağır cezalar getirdiği için problem doğurmuş 

durumda.  

İmar Kanunu 44. maddede yönetmeliklerin çıkarılması öngörülmüş, bu yönetmeliklere 

ilişkin açıklamalarda bulunduk. Yönetmeliğin imar planı bakımından da tamamlayıcı olduğu 

söyledik. Yönetmelik imar planının altında yer alıyor. İmar planı da bir çeşit sonra yapılmış 

yönetmelik gibi kabul ediliyor.  

45. maddede geçen mücavir alan; civar alan demek. Mücavir alan belediyenin normal 

sınırlarını çevreleyen bir alan. Mücavir alan her yere göre değişiyor. Mesela dağlık, tepelik 

yerlerde diğer yerlere göre farklı olabiliyor. Mücavir alanı belirleyecek kriter, civar olması. 

Ama civardan kasıt da o belediye içinde yapılacak imar faaliyetlerini etkileyecek nitelikte 

olması. Yani belediye sınırları dışında ama oradaki yapılaşma belediyeyi etkileyecek. Niçin? 

Burada 5 katlı inşaat, diğer tarafta 3 katlı inşaat olmaz. İki tarafta da birbirine yakın olması 

lazım. Mesela Yenidoğan Belediyesi, her türlü inşaat ruhsatını yüksek düzenlemiş, veriyordu. 

Çekmeköy Belediyesi ancak sitelere izin veriyordu. İki ilçe arasında arsa sahipleri, 

değerlenmesi vs. bakımından arada bir uyumsuzluk meydana geldi. Sonra belediyeler azaltıldı 

ve az sayıda belediyede birleştirildi. Niçin? Birbirine bitişik belediyelerde birbirini etkileyecek 

farklılıklar hakkaniyeti etkiliyor. Yani, o yolun sağ tarafında imar yasağı varsa diğer belediye 

sınırlarına geçilince sol tarafta da inşaat yasağı olsun. Bu tarafında var, o tarafında yok. Bu 

hakkaniyeti zedeliyor. Veya bu inşaat yasağı doğal bir çevreye göreyse, belediye sınırlarına 

göre değil o çevreye göre belirlenmiş bir şey olsun. Dolayısıyla bu, tutarlılığı sağlamak için 
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getirilmiş bir şey ve bunun da bir hukuki prosedürü var. Belediye meclisi veya il idare kurulu 

kararı verecek. Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık kabul edecek veya değiştirerek kabul edecek. 

"Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de 

ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir." Buradan kastı şu; bazen arada 

bir yükseklik oluyor, bir yandan da şehir devam ediyor, civar denildiği zaman aradaki boşluk, 

civar sayılmasına engel olmuyor. Yani arada bir boşluk olması, mücavir alan olmasına engel 

değil. Niçin? O boşlukta zaten bir yapılaşma yok. Öbür tarafta olabilir. Köylerin etrafını 

sarabilir. Bir sürü yerde köy şehrin içinde kalmış durumda. Dolayısıyla önce civar alanı 

kapsıyor. Bunları düzenlemiş durumda. 

  


