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UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK DOKÜMANI 

Eğitim Adı: Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı 

İÇERİK 

 

5.HUKUK 

 

 
A. GAYRİMENKUL HUKUKU 

 

 
 Genel Hukuk Bilgisi 

 Medeni Kanunla İlgili Hükümler 

 Borçlar Kanunu ile İlgili Hükümler 

 Kooperatifler Kanunu ile İlgili Hükümler 

 Kat Mülkiyeti Kanunu ile İlgili Hükümler 

 Ticaret ve Eşya Kanunu ile İlgili Hükümler 

 Kadastro Mera Orman Kanunları Hükümleri 

 Arsa Ofisi Kanunu ve TOKİ Kanununun İlgili Hükümleri 

 Taşınmaz Kavramı, Türleri ve Taşınmaz Üzerindeki Aynı Haklar 

 Gayrimenkul Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 

 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunla İlgili Hükümler 

B.TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE EMLAK ARACILIĞI VE EMLAK 

KOMİSYONCULUĞU 

 Meslek Bilgileri 

 Emlak Komisyoncusu Olma şartı 

 Emlak Komisyoncusunun Uymak Zorunda Olduğu Kurallar 

 Emlak Komisyoncusu İlkeleri 

 Müşteri- Mal Sahibi Emlak Komisyoncusu Yükümlülükleri 

 Emlak Müşaviri Olma şartı 

 Müşteri Temsilcisi ve Yardımcı Elemanların İş dağılımı 
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A) İMAR HUKUKUNUN DOĞUşU VE KAYNAKLARI 

 

 
İmar 

1- Genel Olarak İmar Kavramı 

“ İmar” kelimesi Arapçada ümran (düzenlilik) sözcüğünden türemiş olup, şenlendirme, bayındır 

hale getirme anlamına gelmektedir. Basit anlamıyla imar kavramı, gerçek yada kamu tüzel ki 

şilerine ait taşınmazların (arsa ve arazi) yatay biçimde planlanara k bayındır hale getirilmesi 

(mamur etmek) hedefini iç erir. Ancak imar kavramı felsefi olarak yöneldi ği bu hedefe, planlama 

kavramı ile birleştiğinde ulaşır. İmar, terminolojik anlamında da belirtildiği gibi, belli bir düzen 

kurmayı hedefler. İmar etkinlikleri, çok çe şitli amaçlarla hareket eden bir çok ki şi ya da kurumun 

değişik etkinliklerinden meydana gelir. 

İmar düzeni denildiği zaman; bir taşınmaz üzerine yapılacak resmi veya özel nitelikli, değişik 

çeşitte ve değişik amaçlara özgülenecek yapıların çeşidine ve amacına göre hangi özellikleri ta 

şıması gerektiğini düzenleyen kuralların tümünün olu şturduğu bir bütün anlaşılır. 

İmar hedefleri somut olmakla birlikte soyut bir kavram olup, arazi parçasının planlama yoluyla 

kullanım alanını belirleme ve geleceğe hazırlama amacını güder. 

İnsanların bir arada sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için bir takım kurallara ihtiyaç 

vardır. Her alanda oldu ğu gibi imar alanında da belli bir düzenin olması, insanlığın geleceği 

açısından çok önemlidir. Belli bir düzenin olmadı ğı yerde kargaşa hakim olur. Bireylerin 

yerleşmeleri keyfi ve düzensiz olduğu takdirde çarpık ve sağlıksız bir şehirleşme yaratılarak kamu 

düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenli ği tehlikeye girer. 

İmar faaliyetlerinin belli bir düzene tabi tutulmaması, en fazla, güç sahibi olanlara ve 

düzensizlikten çıkar sa ğlayanlara yarar. Bu ve buna benzer gerekçelerden dolayı imar 

faaliyetlerinin belli bir düzene ve kurallara tabi tatulması gereği ve hatta zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. 
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2- İmar ve şehircilik ayrımı 

Ülkemizde kanunlar ve buna ba ğlı olarak hukukçular imar terimini tercih ederken, şehir plancıları 

ve onları takip eden mimarlar şehircilik kavramını sonra kentbilim deyimini öne çıkarıyorlar. 

Konumuz bakımından imar kavramı şehircilik kavramına nazaran bir yandan estetiği diğer yandan 

arzı esas almakla şehri aşan daha büyük bir anlamı temsil ediyor. Örne ğin dağlar, vadiler, yabanıl 

hayat ortamları, su havzaları ve ormanların, ören yerleri nasıl olacakta doğrudan şehircilik  

kavramı içinde ele alınacak. 

Göktürklerde eski uygur metinlerinde bundan 1300 yıl önceki Türk dilinde büyük yerleşim 

merkezlerinin adı balıktır. Eski Uygur metinlerinde daha sık geçen balık sözünün Orta Asyada 

Hanbalık, Beşbalık gibi örnekleri de vardır. 

Balık İslamiyetin kabulünden sonra yerini şehir kelimesine bırakmıştır. şehir Türkçeye Farsçadan 

geçmiş bir sözcüktür. şehir, kısaca alan ve nüfus yönünden belirli bir düzeye erişmiş, değişik 

sektörde çalışan insanların yaşadığı, mekan olarak tanımlanabilir. 

şehircilik, sadece bir mekan planlamasından ibaret olmayıp sosyal,. ekonomik, teknik, mali, 

estetik gibi yönleri de bulunan bir b ilim dalıdır. İmar hukuku ise, imar faaliyetlerinin hukuki 

yönünü ele almaktadır. Bu ba kımdan şehircilik bilimi, imar Hukukuna göre daha geni ş, bir alanı 

düzenleyen bir bilim dalı olarak kar şımıza çıkmaktadır. İmar Hukuku, şehircilik biliminin çok 

önemli bir bölümüyle özelli kle kamu düzeni, kamu hizmeti ve kolluk yönüyle ilgilenmektedir. 

Bununla birlikte şehircilik biliminin konusuna girmeyen, fakat imarla ilgili olan hususlar da 

bulunmaktadır. Örne ğin, kadastro, toprakların düzenlenmesi, köylerdeki imar faaliyetleri gibi 

şehircilikle ilgili olmayan ama imar Hukukunun konusuna giren durumlar söz konusudur. 

 

 
1- Genel Olarak İmar Hukuku 

 

 
Tarihte okuduğumuza göre ça ğlar yüz yılların geçmesiyle de ğişmekte idi. Fakat ikinci dünya 

sava şından sonra geçen 30-35 yıl zarfında be şeriyet birkaç ça ğın birden değiştiğini görmü ştür. 

Dünyada teknik ilerlemekte, sosyal, siyasal ve ekonomik koşullar baş döndürücü bir şekilde 

değişmektedir. 
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İmar etkinlikleri, insanoğlunun var olduğundan itibaren gerçekle ştirilmesine rağmen bir hukuk 

dalı olarak gelişmesi, sanayi devriminden sonraki döneme rastlar. Ba tı'da sanayi devrimiyle 

birlikte, bizde ise 1950'li yıllardan sonra endüstrinin oldu ğu büyük yerle şim birimlerine göçler 

olmuş, hızlı bir şehirleşme meydana gelmiş ve bunun sonucunda da sağlıksız bir yapıla şma, alt 

yapı eksikliği ve çevre sorunları ortaya çıkmı ştır. İşte bu ve buna benzer gerekçelerle imar 

faaliyetlerinin hukuk kura llarına tabi tutulması gereği ortaya çıkmı ştır. İmar faaliyetlerinin tabi 

tutulduğu hukuk kurallarına kısaca İmar Hukuku denilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda imarla ilgili 

ilk düzenleme Tanzimat'tan sonra 1848 yılında yapılmı ştır. "Ebniye Nizamnamesi" olarak olarak 

adlandırılan düzenleme ile yapı tarzına ve bazı şehircilik kurallarına ilişkin hükümler getirilmi şti. 

Bu nizamname, bütün İmar Hukukunun, genç  birhukukdalı  olması  nedeniyle  doktrinde pek 

fazla tanımlanmamıştır. Bir görüşe göre "İmar Hukuku, bir taşınmaz üzerinde yapılacak resmi ve 

özel nitelikli de ğişik çe şitte ve değişik amaçlara özgülenecek yapıların, çeşidine ve amacına 

kurallar bütününüe göre hangi özellikleri taşıması gerektiğini denilmektedir. Bir başka 

görüşe göre ise İmar Hukuku, yerleşim birimleri içerisinde, bir gayrimenkul üzerinde yapılacak 

yapıların, belli bir plan dahilinde, tabi olacakları hukuki rejimi belirleyen hukuk kurallarına 

denilir. İmar hukuku taşınmaz mülkiyetini doğrudanilgilendirdiğinden,  mutlaka  bir taşınmazın  

ve gayrimenkulün  bulunması  şarttır.Topluluk  halinde  yaşayan  insanların  taşınmazlar 

üzerindeki mülkiyet haklarının kamu yararı amacıyla sınırlandırılması hususu imar hukukunun 

özünü oluşturur. 

 

 
2- İmar Hukukunun Tarihsel Süreci 

 

 
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında, imara ilişkin bir yasal düzenleme 

mevcut değildi.şehircilik belirli bir kurala bağlanmamıştı.İmar ve şehirciliğe ilişkin 

konular, şehirde yaşayanların kişisel ve ortak çalı şmalarıyla gerçekle ştirilmiştir. 

İnsanların yapacakları yapıların tarzı ve şehirlerin düzenlenmesi konusunda esaslı ilkeler 

getirilmemiştir. şehir ve kasabalar düzensiz bir biçimde gelişiyordu. Ancak o zamanlar nüfus yo 

ğunluğu fazla olmadığından, bu plansız durum çok sorun yaratmıyordu. 

Batı ülkelerinde ya şanan endüstriyel devrimin ardından, Osmanlı İmparatorluğuna çeki düzen 

verildi ği (1835 sonrası) Tanzimat döneminde, İstanbulda ilk planlama çalı şmaları; 1836-1839 

yılları arasında Von Moltke'nin yaptığı plan ve 1839 yılında yayımlanan ilmühaber ile 

başlamıştır. 
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Şehirleşme ve sanayileşme sonucu toplumun ihtiyaçları durmadan  artmış,  1956  tarihli 6785 

sayılı ilk imar Kanunu, gelişen toplumun ekonomik ve sosyal yapısının zorlamasıyla yetersiz 

kalınca; anayollar ağının kurulmasıyla hinterlandların açılması, belediyeler arası metropoliten 

planlama, anakent ör gütlenmelerine geçiş, gecekonduları önleme; kırsal alan, kıyı, orman, do ğal 

ve kültürel çevre ve sit korumasını da kapsayan değişik düzenlemelerle mevzuat geli ştirilmiş ve 

sonuçta bu konulara ilişkin yeni yasalarla birlikte 3194 sayılı ikinci İmar Kanunu 1985 yılında 

yürürlü ğe konulmuş bulunmaktadır. 

1985 yılında çıkarılan 3194 sayılı yeni İmar Kanunu'nun23 amacı yurt çapındaki yerleşim yerleri 

ile bu yerlerdeki yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkül etmesini sa 

ğlamaktır. Eski imar Kanunu'na göre bir çok yenilikleri ve farklı yanları bulunmaktadır. Yeni imar 

Kanunu'nun getirmiş olduğu en önemli yenilik imar planı yapma ve onaylama yetkisi 

konusundadır. Kanunun 8.maddesine göre imar planlarının yapılıp, onaylanıp yürürlü ğe 

konması,belediyelere ve valiliklere bırakılmı ştır. 

 
3- İmar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İçindeki Yeri 

Sanayi devrimiyle birlikte, endüstrideki geli şmeler sonucunda hızlı bir şekilde nüfus artışı 

meydana gelmiştir. Kırsal kesimde ise tarımsal işgücü fazla olduğundan ve bu meyanda artan 

gelen bu sanayileşmeye bağlı olarak işsizlik artmıştır.  Kırsalda meydana işsizlik olgusu , yoğun 

bir şekilde kentlere göçe neden olmu ştur. Bu durumun doğal bir sonucu olarakta kentlere göçen 

insanların, barınma ihtiyaçlarını kar şılamak amacıyla imar mevzutına aykırı,düzensiz ve çarpık 

yapılardan oluşan kentler meydana gelmiştir. 

Bu sağlıksız şehirleşmenin yol açtığı problemlere çözüm bulma çabaları, imar hukukunu 

doğurmuştur 

 

İmar Hukukunun, hukuk dallarının klasik ayrımı içeri sindeki yeri tartışmalıdır. Bir görü şe göre, 

imar Hukuku, Medeni Hukuk ile idare hukukun un sınırları arasında olu şan yeni bir hukuk 

branşıdır 24. Taşınmaz mülkiyeti üzerinde yerle şme ve yapılaşmaların, kamu yararı amacıyla 

sınırlandırma ve kısıtlamaları biçiminde t anımlanabilecek olan imar Hukuku, hem 

kamusal, hem de özel hukukun karakterlerini birlikt e taşımaktadır. Bu bakımdan karma bir hukuk 

dalı olarak nitelendirilebilir .İmar Hukukunun hukuk dalları içerisindeki yerini tes bit edebilmek 

için, kullandı ğı argümanları ortaya koymak gerekmektedir. idare, kam u düzeninin bir bölümünü 

olu şturan imar düzeninin korumak amacıyla çe şitli kolluk faaliyetleri yapabilmekte, sağlıklı ve 

sağlam bir şehirleşmeyi gerçekle ştirebilmek ve daha iyi bir kamu hizmeti sunmak amacıyla çe 

şilti imar etkinliklerindebulunabilmekte ve bunu idarenin değişik organlargerçekle 
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ştirebilmektedir. Bunları gerçekle ştirirken idare Hukukunun en önemli araçları idari işlem ve 

eylemleri kullanmaktadır. Bu bakımdan imar Hukuku, idare Hukukunun bir alt dalı görüntüsü 

çizmektedir İmar Hukuku, bir Kamu Hukuku dalıdır. Ancak, çok yen i bir daldır. imar Hukuku 

İdare Hukuku içerisinde geli şmeye başlamıştır. İmar Hukukunda , kamu gücünü temsil eden ve 

kullanan idaredir. İmar Hukuku'nda, idareye üstünlük tanınmıştır. İdareye tanınan bu üstünlük 

tesis edilen idari işlemlerde kendini gösterir. 

Kamu hizmetleri sayısının ve özelliklerinin hızla çoğaldığı çağımızda; köyden kente göç 

olgusunun bir sonucu olarak hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, buna bağlı olarak gecekondu 

probleminin ve konut sorununun ortaya çık ması, bunun doğal sonucu olarak da yol, su, elektrik  

ve kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin yetersiz kalması, düzenli ve sağlıklı şehirleşmeyi gerçekle 

ştirebilmek amacıyla imar planlarının hazırlanması, yapılar için ruhsat verilmesi gibi nedenler; 

İmar Hukuku'nun İdare Hukuku'nun bir alt dalı olarak ortaya çıkmasına neden olmu ştur. 

 

İmar Hukukunun Kaynakları 

 

Toplumsal hayatın sürdürülebilmesi için düzen gerekir. Bu düzen insanların birtakım kurallara 

uymalarıyla gerçekle şir. Bu kurallar hukuk, ahlak, örf ve adet kuralları gibi çok çeşitlidir.Hukuk 

kuralları devletin yetkili organları tarafından konulan davranışlarını düzenleyen ve cebir ile 

müeyyidelendirilmiş emir ve yasaklardır. Bazıları toplumsal yaşamla birlikte zamanla 

kendiliğinden oluşur (örf ve adet kuralları ). Bazıları ise Devletin yetkili organları tarafından  

konur (yazılı hukuk). Bir kısım hukuk kurallarını i se yargı organları geliştirirler (içtihat hukuku). 

İmar Hukukunun kaynakları şunlardır: 

 

1- Anayasa 

İmar Hukukunun en başta gelen kaynağı Anayasadır. Devletin temel kuruluşunu, bu kuruluşun 

örgütleni ş ve işleyişini gösteren kurallar toplulu ğu olarak Anayasa28 idare hukukuna ilişkin 

kurallara da bünyesinde yer vermiştir. 

Her kanun Anayasa'ya uygun olmak zorundadır. Bunun için imar Hukukunu doğrudan ya da 

dolaylı bir biçimde ilgilendiren kanunl ar da Anayasa'ya aykırı olamazlar. Anayasa diğer hukuk 

kurallarında olduğu gibi imar Hukukunda da bağlayıcı kaynak olma özelli ğini korumaktadır. Aynı 

zamanda idare hukukunun en önemli kaynağı olan Anayasa, doğrudan doğruya ve normlar 

hiyerarşisi aracılığıyla idare hukukunu ilgilendiren birçok hüküm içermekte ve bu konuda ana 

ilkeleri ortaya koymaktadır 
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Anayasamızın 23. maddesinde " Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 

Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, soysa l ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, 

sağlıklı  ve  düzenli kentleşmeyi gerçekle ştirmek ve kamu mallarını korumak; 

hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Vatanda şın yurt dışına çıkma hürriyeti, (...) vatanda şlık ödevi 

ya da ceza soru şturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir. Vatanda ş sınır dı şı edilemez 

ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. " demekle yerleşme hürriyetini düzenlemi ş ve 

sınırlarını belirtmi ştir. 

Anayasanın 35. maddesi ise: "Herkes mülkiyet ve mi ras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak 

kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına 

aykırı olamaz." demekle mülkiyet hakkının sınırlarını çizmi ştir. Bu hükümle kanun koyucu, 

ancak kamu yararı amacı ile bir temel hak olduğunda kuşku bulunmayan mülkiyet 

hakkı üzerinde sınırlama yapmaya yetkili oldu ğunu hükme ba ğlamış ve böylece malikinde bu 

hakkını toplum yararına aykırı kullanmasını engelle mek istemiştir.30 

Bununla birlikte Anayasanın suç ve cezalara ili şkin esaslar başlıklı 38. maddesinde suç ve 

cezaların şahsi olduğundan bahisle, idarenin kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuracak bir 

müeyyide uygulamayaca ğını, suç ihdas etmenin ancak kanunla olaca ğını, kimsenin işlendiği 

zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadı ğı bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağını 

belirtmiştir. 

Anayasanın 46. maddesi ise kamulaştırmayı düzenlemektedir. Madde hükmüne göre : "Devlet ve 

kamu tüzel ki şileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek kar şılıklarını peşin ödemek 

şartıyla, özel mülkiyette bulunan ta şınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen 

esas ve usullere göre, kamula ştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Anayasanın 56. maddesinde de : "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya şama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geli ştirmek, çevre sa ğlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 

sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekle ştirmek 

amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini 

kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek 

yerine getirir." kuralı konarak çevre konusunda vatandaşların ve devletin ödevleri belirtilmi ştir. 
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Anayasanın 57. maddesi ile : " Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 

planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 

teşebbüslerini destekler." demekle konut hakkı düzenlenmiştir. 

Anayasamızın 63. maddesinde tarih, kültür ve tabia t varlıkları konusundaki devletin ödevleri 

düzenlenmiştir. Bu madde de : "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin 

korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle 

hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.” hükmü 

getirilmiştir. 

2. Milletlerarası Antlaşmalar 

 

 
Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasında, “Usulün e göre yürürlüğe konulmuşMilletlerarası 

antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlü ğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

ilişkinmilletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyleçıkabilecek  uyuşmazlıklarda    milletlerarası   antlaşma    hükümleri    esas  alınır.” 

kuralı yer almaktadır.Bu hükümden harek etle temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne uygun 

olarak yürürlüğe girmiş milletlerarası antlaşmaların, kanunların üstünde bir yere konumlandırıldı 

ğı, bu nedenle, antlaşma hükümlerinin kanunlarla çeli şmesi durumunda da milletlerarası antlaşma 

hükümleri esas alınacaktır. 

Türkiye’nin imzaladı ğı milletlerarası antlaşmalar olan Avrupa Kültür Antla şması, Silahlı Bir Çatı 

şma Halinde Kültür Mallarının Korunması, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması, Avrupa 

Kültürel Mirasın Korunması, Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Avrupa’nın Yaban Hayatı veYaşama 

Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, RAMSAR Sözleşmesi ve Akdeniz’de Özel Koruma 

Alanlarına İlişkin  Protokol  gibi  milletlerarası  kurallar, İmar Hukuku’nun ayrılmaz parçası 

haline gelmiştir. 

 

3-Kanunlar 

İmar Hukukunun Anayasa'dan sonra ikinci bağlayıcı kaynağı kanunlardır. Kanun; normlar 

hiyerarşisinde anayasının altında tüzüklerin üstünde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından kanun adı altında yapılmış işlemlerdir. Yazılı ve soyut hukuk kurallarından oluşan 
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yasalar, bağlayıcılık noktasında Anayasa'ya benzemekte ise de, hükümleri bakımından ona oranla 

daha somut ilkeler içerir. Bir yasanın maddi anlamda bir yasa olabilmesi için, genel, nesnel ve 

sürekli olma sı gerekmektedir.33 İmar Hukukuna ilişkin kuralları içeren kanunlar şunlardır : 

 

 
a) 3194 Sayılı İmar Kanunu 

İmar Kanunu, kural olarak ülkenin bütününde , tüm yapılar için  geçerli  olan  ve herhangi  bir 

yapı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken kuralları içermektedir. Kanunun amacı, 

yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmanın plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun 

oluşumunu sağlamaktır. İmar yaptırımlarının hemen hepsinin bulundu ğu ve imar alanında çok 

büyük bir öneme sahip olan 319 4 sayılı İmar Kanununun birçok maddesinde idarenin 

uygulayacağı idari yaptırım türleri bulunmaktadır. 

b) 775 sayılı Gecekondu Kanunu 

Tarih boyunca kentlerin nüfusu hep kırsal alanlard an göçen nüfusla artmıştır. Fakat, özellikle 

İkinci Dünya sava şından sonra, ekonomisinin temeli hala tarıma dayanan toplumlarda, kente 

göçenlerin, ya şantıları farklılık göstermektedir. Gecekondular ise yalnızca, tarımda pazara yönelik 

üretime geçi şin göresel olarak hızlandı ğı ve kentteki nüfus yığılmasının hızla artmasına kar şılı, 

çok yavaş bir sanayileşmenin gerçekle ştiği toplumlarda ortaya çıkmıştır. 

Toplumsal bir sorun haline gelen gecekondu problemine çözüm bulma adına yürürlü ğe konulan 

30/07/1966 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü ğe giren Kanun’un 2 . maddesinde, 

gecekondu; imar ve yapı i şlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere ba ğlı kalınmaksızın, 

kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz 

yapıların kastedil diği belirtilmektedir. 

Kanun’un 18. maddesine göre, kişiler tarafından, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma 

bütçeli dairelere ait arazi ve ars alarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere, 

daimi veya geçici olarak y apmış oldukları bütün izinsiz yapıların hangi aşamada olursa olsun, 

idareler tarafından tespit edildiği anda herhangi bir karar almaksızın belediye veya Devlet zabıtası 

tarafından derhal yıktırılacaktır. Özel kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel ki şilere 

ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izins iz yapılar için ise, ta şınmaz sahibinin mülkiyet 

durumuna ili şkin belgenin de ekli olduğu yazılı müracaatta bulunulması üzerine yine bu madde 

uyarın ca ilgili idare tarafından herhangi bir karar almaksızın derhal yıktırılacaktır. Böyle bir 

durumda artık 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesindeki prosedürün işletilmesine gerek 
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bulunmamaktadır. şayet kişi mülkiyet durumunu belgelendiremezse bu halde genel hükümler ve 

İmar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Danıştay, mülkiyeti köy tüzel ki  şiliğine ait  taşınmazda ruhsatsız  olarak inşa edilen  yapının,  

775 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yı kımı  ve  yapı  tatil  tutana ğının  iptali istemiyle  

açılan davada, i şlemlerin 3194 sayılı  Yasanın  32.  ve  775  sayılı  Yasa nın  18.  maddesi 

uyarınca hukuka aykırılık bulunmadı ğı gerekçesiyle davanın reddine ili şkin yerel mahkeme 

kararını, 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin 3. fıkrasına yer verildikten sonra, tapuda köy tüzel ki 

şiliği adına kayıtlı bulunan ta şınmaz üzerinde izinsiz olarak yapıldı ğı anlaşılan yapıların köy 

muhtarının şikayeti üzerine yıkılmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık 

bulunmadı ğı gerekçesiyle onanmasına karar vermi ştir38. Başka bir olayda da, mülkiyeti İstanbul 

Büyük şehir Belediye Başkanlığı’na ait ta şınmaz üzerinde yapılan yapının yıktırılmasına ili şkin 

Kadıköy Belediyesi i şleminin, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun ilçe veya Büyükşehir ayırımı 

yapılmaksızın belediyelere ait ta şınmazlara yer verildiği, ayrıca ilçe belediyelerinin uygulama 

işlemlerinde yetkili olduğu göz önüne alındığında işlemin hukuka uygun olduğuna  karar  

vermiştir . 

Gecekondu Kanunu, kişilerin kendi taşınmazları üzerinde yaptıkları  yapıları kapsamaz. 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun 21.  ve  32.  maddeleri  uyarınca,  ki şilerin  kendi taşınmazları  ile 

kişilerin kendilerinin  malik olmamakla  birliktekamu  kurum  ve kuruluşlarınca verilen tahsis 

veya irtifak hakkı tesis belgesi bulunan taşınmazlarda yaptıkları gecekondular hakkında 3194 

sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

Öte yandan, yapının bulundu ğu taşınmazın bir kısmının yapı sahibinin maliki oldu ğu taşınmaz 

üzerinde, bir kısmının ise 775 sayılı Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen idarelerin 

mülkiyetinde olan ta şınmaz üzerinde olması durumunda, 775 sayılı Kanunun uygulanabilmesi 

için “yapının tümünün” 18. maddede sayılan yerlerde olması gerektiğinden 3194 sayılı İmar 

Kanunu hükümleri uyarınca i şlem tesis edilmesi gerekmektedir40. Ayrıca, Hazine adına tespitli 

olmakla birlikte, mülkiyetin tespiti davasının devam etmesi nedeniyle mülkiyeti ihtilaflı olan ta 

şınmazlar üzerinde yapılan yapılar hakkında da 775 s ayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca işlem 

tesis edilmesine olanak bulunmamaktadır 

Tapu tahsis belgesi verilen taşınmazlarda inşa edilen yapılar hakkında 3194 sayılı Kanun mu, 

yoksa 775 sayılı Kanun mu uygulanacağı konusunda Danıştay, tapu tahsis belgesinin taşınmazın 

mülkiyetini belge sahibine nakleden veya mü lkiyeti tespit eden bir tapu niteliğinde olmadığı, 

ancak yasa ile belirli koşulların varlığı halinde gecekondu sahibine verilecek tapuya esas teşkil 

eden bir belge olduğundan, tapu tahsis belgesinin mülkiyeti tespit eden tapu niteliğine dönü şmü 
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şse 3194 sayılı Kanunun, dönü şmemişse 775 sayılı Kanunun uygulanması gerektiğine karar 

vermiştir 

Ancak, uygulamada idareler genellikle, ruhsatsız yapı yapıldı ğını tespit etmeleri üzerine, yapı 

hakkında 775 sayılı Gecekondu Kanunu yerine 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre i şlem 

tesis etmektedirler. Konuya ilişkin olarak Danıştay, Hazineye ait yerde ruhsatsız yapılan ilave 

inşaatın 775 sayılı Kanunun 18. maddesi  uyarınca  yıktı rılması  gerekirken, 3194 sayılı  Kanunun 

32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ili şkin işlemde sonucu itibariyle mevzuata aykırılık 

görülmedi ğine karar vermiş43, başka bir kararında ise, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmaz 

üzerinde yapılan ruhsatsız yapı nedeniyle, 31 94 sayılı Yasanın 32 ve 42. maddeleri uyarınca tesis 

edilen işlemin, yapı hakkında 775 sayılı Yasanın 18 . maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi 

gerektiği  gerekçesiyle iptal kararı veren  yerel mahkeme kararının, 3194  sayılı  İmar  Kanununun 

32. ve 42. maddelerinde, yapının yapıldığı taşınmazın mülkiyet durumunun dikkate alınması 

gerekti ği yolunda Yasada bir düzenleme 

bulunmadığından, 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. maddesi uyarı nca tesis edilen işlemde hukuka 

aykırılık bulunmadı ğı gerekçesiyle bozulmasına karar vermiştir. Anılan Danıştay kararıyla, 775 

sayılı Gecekondu Kanunu’nun uygu lanacağı yerlerde yapılanyapılar hakkında 3194 sayılı 

Kanunun 42. ma ddesi uyarınca idari para cezası  verilebileceği belirtilmekle birlikte, daha  

sonraki kararlarında Devletin hüküm ve tasarrufu  altındaki  yerde  izinsiz  olarak  yapılan 

yapıların he rhangi bir karar  almaksızın  775  sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yıktırılabilece 

ği öngörülmüş, ancak sözü edilen kanunda başka bir yaptırım öngörülmemi ş, buna karşılık ayrı 

uygulama prosedürü olan 3194 sayılı Yasan ın 42. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle idari para 

cezası verilebileceğinden, anılan Kanun uyarınca idari para cezasıyla cezalandırılmasında h ukuka 

uyarlık bulunmadığına karar vermiştir. 

c) 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 

2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanununun 12. maddesinde; kullanma izni verilen yapıların, Boğaziçi 

İmar Müdürlü ğünce tespit edilecek önceliklere göre ve bir progra m dahilinde, projelerine ve imar 

mevzuatına uygunluğunun denetleneceği, denetleme sırasında tespit  edilen aykırılıkların bu 

Kanunun 11 maddesinde belirtilen esaslara   göre   tespit   edileceği   ve derhal  Boğaziçi İmar 

Müdürlüğüne bildirileceği, yapıda imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve 

eklentiler, bu Kanunun 13. maddesinde belirtilen esaslara göre Boğaziçi İmar Müdürlü ğünce 

yıkılaca   ğı   veya   yıktırılacağı, hüküm altına alınmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 

46.maddesinde ise “ Bu kanunla 2960 s ayılı Boğaziçi Kanunun 6.maddesine göre kurulan 

organlar  kaldırılm  ıştır.  Bu  kuruluşların  görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen çerçeve 



Sayfa 12 

  

 

 

 

 
 

 

dahilinde İstanbul Büyük şehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütülür. hükmüne yer 

verilmiştir. Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm bölgesinden, geri görünüm bölgesinden 

ve etkilenme bölgelerinden olu şan ve sınırları ve koordinatları bu Kanuna ekli kro kide işaretli ve 

22/07/1983 onay tarihli nazım planda gösterilen yerlerden oluşan İstanbul Boğaziçi Alanının, 

kültürel ve tarihi de ğerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak, geliştirmek 

ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar 

mevzuatını belirlemek ve düze nlemek amacıyla çıkarılan kanunun 13 . maddesine göre, 

 İnşaat ruhsatı olmayan yapılar, 

 Yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümleri, 

 Boğaziçi 

İmar Müdürlü         ğünce mühürlenerek yapımı durdurulmu     ş yapıların 

mühürlendikten sonra yapılan ilaveleri, 

 Yapılarda kullanma izni verildikten sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan 

 değişiklikler ve eklentilerinin yıkımına veya 

yıktırılma sına karar verilir. Yapı, mal sahibiveya müteahhit tarafından yıkılmadı ğında, 

yıkım işlemi Boğaziçi İmar Müdürlü ğünce yerine getirilir ve yıkım masrafları %20 fazlası 

ile mal sahibi veya müteahitten tahsil edilir. 

Bu kanunda belirtilen yetkilerin kullanılacağı yerlere ilişkin olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

46. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, "Bo ğaziçi Sahil şeridi" ve "Öngörünüm" bölgelerindeki 

uygulamalar İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanlığınca, "gerigörünüm" ve "etkilenme" 

bölgelerindeki uygulamalar da ilgili İlçe Belediye Ba şkanlıklarınca yapılacaktır. 

 

 

 

Yerel idare mahkemesi, 2960 sayılı Boğaziçi Yasasına aykırı olarak çatı katının 1.00 m. 

yükseltildi ği ve terasın deniz cephesine doğru 2.50m. uzatılarak çatı katına dahil edildi ği hususu 

sabit olup, yapılan değişikliklerin proje haricinde yapıldığı ve ruhsata bağlanamayacağı 

anlaşıldığından, 2960 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak t esis edilen dava konusu encümen 

kararında mevzuata ve hukuka ay kırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar 

vermiştir. 

 

 
d) 3621 sayılı Kıyı Kanunu 
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3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinde kıyılard aki yapı yasakları ve yapılabilecek yapılara, 

7. maddesinde, doldurma ve kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde yapılabilecek yapılara, 

8. maddesinde, sah il şeridinde yapılabilecek yapılara ilişkin hükümlere yer verilmi ştir. 

Kanun’un “imar mevzuatına aykırı yapı” ba şlıklı 14. maddesinde, “Bu Kanun kapsamında kalan 

alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmek suretiyle, Kıyı Kanunu’nun 

uygulandı ğı alanlarda yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri 

uygulanacaktır. Danıştay, dolgu alanı üzerinde dökme çimentonun depolana rak, daha sonra 

paketlenmesi ve liman dışına çıkarılarak pazarlanmasına yönelik in şa edilen tesisin, dolgu alanı 

üzerinde yapılması mümkün olma yan ve liman tanımı içerisinde değerlendirme olanağı 

bulunmadığından, tesisin yapımının durdurulmamasına ve cezalı olarak ruhsata bağlanmasına 

ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.Kanunun 15. maddesinde, Kıyıda ve 

uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde, duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve be 

nzeri engelleri oluşturanlara kum, çakıl alan veya çekenlere iki bin Türk Lirasından on bin Türk 

Lirasına kadar idari para cezası verileceği,ilgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı 

kalmak üzere bu maddede belirtilen idari yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki idare 

amirlerinin yetkili oldu ğu" hükme bağlanmıştır. 

 

 

 

Kıyı şeridine 18 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı ğından bahisle 3194 sayılı Yasanın 42. 

maddesi uyarınca davacıya para cezası verilmesine ilişkin encümen kararının iptali istemiyle 

açılan davada idare mahkemesi, Kıy ı Kanunu kapsamı içinde kalan yerlerde ruhsat veya ruhsata 

aykırı yapı yapılması halinde 3 194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre yıkım ve para cezası 

verilmesine karar verilece ği düzenlenmi ş ancak kıyılarda yapılan duvar, çit, parmaklık, telörgü, 

hendek, kazık ve benzeri e ngeller için ayrı bir düzenleme yapılarak bu gibi engelleri oluşturanlara 

3621 sayılı kanunda belirlenen idari para cezasının mülki idare amirlerince verilmesi öngörülmü 

ştür. İncelenen uyuşmazlıkta davacı tarafından kıyıda duvar yapıldığı açık oldu ğundan, bahsi 

geçen faaliyet için Kıyı Kanunu'na gör e mülki idare amirince yine Kıyı Kanunu'nda belirlenen 

idari para cezasının verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, dava konusu kıyıda duvar yapılması i 

şinden dolayı mülki idare amirince kıyı kanununda miktarı belirlenen para cezasının verilmesi 

gerekirken davalı belediye başkanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca para 

cezası verilmesine ilişkin encümen kararında hukuka uygunluk bulunmadı ğı gerekçesiyle davanın 

reddine karar vermiştir. Bu Kanun’un uygulama alanı, deniz, tabii ve suni g öller ve akarsu kıyıları 



Sayfa 14 

  

 

 

 

 
 

 

ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinde yukarıda belirtilen yapıların yapılması 

durumunda söz konusudur. Kanunun uygulama alanı ola rak, deniz, tabii ve suni göller yönünden 

herhangi bir ihtilaf olmamakla birlikte, h er akarsu kıyısının bu Kanun kapsamında olup 

olmadığını tespit etmek gerekir. Kıyı Kanunu’nun Uygulanma sına Dair Yönetmeli ğin 4 üncü 

maddesinde akarsu, devamlı akı ş gösteren ve ekli listede belirlenen akarsular olar ak 

tanımlandığından, yönetmeli ğin eki listesinde yer alan akarsular yönünden uygul anmakla 

birlikte, eki listede yer almayan akarsular kıyısında yapılan yapılar hakkında bu kanun hükümleri 

uygulanamaz. Yönetmelik eki listede yer a lmayan çaydan izinsiz kum ve çakıl alınması nedeniyle 

Kıyı Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesine olanak bulunmamaktadır.49 

e) 2872 sayılı Çevre Kanunu 

Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürüleb ilir kalkınma 

ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla çıkarılan Çevre Kanunu’nun 20. 

maddesinde, içme ve kullanma suyu koruma alanla rında Kanuna ve yönetmelik hükümlerine 

aykırı yapılan yapıların 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılaca ğı 

hükmüne yer verilmiştir. 

Sulak alanlara ilişkin olarak da, sulak alanlarının doldurulmak suretiyle elde edilen araziler 

üzerinde in şa edilen yapılar yıktırılacaktır. Faaliyet sahibinc e bu hükme aykırı olarak eski hale 

getirilmemesi halinde yapı malikine nasıl bir yaptırım uygulanacağının düzenlenmemesinin 

eksiklik olduğu ileri sürülmekte ise de 50, aynı 3194 sayılı Yasanın 32 . maddesinde olduğu gibi, 

yapı sahibince eski hale getirilmemesi durumunda, idarece eski hale getirilecek ve yapılan 

masraflar da yapı sahibinden istenebilecektir. 

 

 
f) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü ğü Kurulu ş ve Görevleri 

Hakkında Kanun 

2560 sayılı İstanbul Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü ğü Kurulu ş ve Görevleri  

Hakkında Kanunun 1.maddesinde ;İstanbul Büyük şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon 

hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türl ü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve 

bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü ğü kurulduğu, Genel 

Müdürlü ğün hizmetinin İstanbul Büyük şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı oldu ğu, ancak 

yararlandığı su kaynaklarının korunmasına  ilişkin  hizmetlerin Büyük  şehir  belediyesinin 

sınırları dışında  da  olsa    bu  kuruluşça  yürütüleceği  ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile 

İçi şleri Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar kurul unca ana sistem ile ilgili başka belediye ve 
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köylerin su ve kanalizasyon i şlerinin de bu idareye verilebileceği, idarenin İstanbul Büyük şehir 

Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel ki şiliğini haiz bir kuruluş olduğu belirtilerek, 

2.maddesinin c bendinde; bölge için deki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının veyer altı 

sularının kullanılmış sularla veendüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklard a suların kaybına 

veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulma sını önlemek, bu 

konuda her türlü teknik,idari ve hukuki tedbiri almak Genel Müdürlü ğün görevleri arasında 

sayılmış, “Kanalizasyon şebekesine Verilemeyecek Maddeler” ba şlıklı 20.maddesinde ise “ 

Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile İçme suyu alınan havzaların korunması 

için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir y önetmelikle 

belirlenir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranı şta bulunanların meydana getirdiği zarar 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınc a sebep olanlara 

ödettirilir ve su havzaları için zararlı tesis ve yapılar tebligat üz erine ilgisince kaldırılır. Verilen 

süre içinde kaldırılmayanlar  Genel  Müdürlükçe kaldırılır ve gid  erleri ilgiliden tahsil 

edilir.  Ayrıca, kanalizasyon şebekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar verenl er ve bunları 

kirletenler hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet malına kar şı suç i şleyenlere ilişkin 

hükümlerince kovuşturma yapılır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden 16.7.2009 Tarih 14 

Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek 28 Temmuz 2009 Tarihli  Referans 

Gazetesindeyayınlanarak yürürlüğe giren İçmesuyu Havzaları Yönetmeli ğinin, rezervuarların ve 

koruma altındaki dere yataklarının maksimum su kotu içinde uyulması gereken esaslar ba şlıklı 5. 

maddesinde, maksimum su kotu içinde ; 

 

 
suyun temini, arıtılması ve elektrik üretimi için g erekli teknik tesisler dışında herhangi bir yapı 

yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Beykoz İlçesi Cumhuriyet Caddesinde  bulunan  ve 

elmalı  havza sında  yer alan davacıya ait  yapının  ruhsatsız  oldu ğu, Elmalı Barajının 

maksimum  su  kotu  içinde kaldığından bahisle yıkımına ili şkin İSKİ Genel Müdürlü ğünce 

tesis edilen i şlemin iptali istemiyle açılan davada idare mahkemesince, ruhsat sız ve hukuken 

korunamayacak bir yapı olduğu ve yapılaşma yasağı olan Elmalı Barajının maksimum su kotu 

içinde kal dığı sabit olan yapının yıkımına ili şkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadı ğı 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir 

g) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili yapılacak işlem ve 

faaliyetleri  düzenleyen  2863  sayılı  Yasanın 9.   maddesinde,   Koruma   Yüksek   Kurulunun 

ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, 
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korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanlar ı ile sit alanlarında inşaî 

ve fizikî müdahalede bulunulamayaca ğı, bunların yeniden kullanıma açılamayaca ğı veya 

kullanımlarının de ğiştirilemeyeceği, esaslı onarımın, in şaat, tesisat, sondaj, kısmen veya 

tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılacağı, 16. 

maddesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma 

alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmanın yasak olduğu, buralarda ruhsatsız olarak yapılacak 

inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen 

yapılar hakkında imar mevzuatına göre i şlem yapılacağı, 57. maddesinin 6. fıkrasında ise, 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, bunların koru ma alanları ve sit alanlarında 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 21. maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratların; özgün 

biçim ve mal zemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmu ş 

idarelerin izin ve denetimi ile yapılacağı, bunların dışında her türlü in şaî ve fizikî müdahalenin 

koruma bölge kurulunun izni ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit 

alanlarında ruhsatsız, plana ve sit şartlarına aykırı yapı in şa edilmesi halinde yapının 

yıktırılmasına karar verilecektir. 

 

 

 

 

 
Ayrıca, ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar ilebunların dışındaki her türlü in şai ve fiziki 

müdahalenin koruma bölge kurulunun izn i ile yapılabileceğinden verilen bu izinlere aykırı olarak 

yapıldı ğının tespiti halinde de yapının yıktırılmasına karar verilebilecektir. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullar ının, yapının yıktırılmasına, uygun hale 

getirilmesine veya kaldırılmasına şeklindeki kararlarına karşı dava açma süresi içerisinde idare 

mahkemelerinde dava açılabilmekted ir. Danıştayın, bu tür i şlemlerin icrai 

işlem olmadığı yönünde kararları 52 olmakla birlikte, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve 

koruma alanları ile sit alanlarında ruhsatsız, plana ve sit şartlarına aykırı yapı in şa edilmesi 

halinde yapının yıktırılmasına ili şkin karar verme yetkisinin Kurullara ait olması ve belediye veya 

il özel idarelerince sadece bu kararların uygu lanması gerektiğinden, anılan işlemlerin icrai ve  

idari yargı yerinde dava konusu edilebilen işlem olduğunda kuşku bulunmamakta olup, Danıştay 

da daha sonraki kararlarında bu yönde kararlar vermektedir. 
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Nitekim Danıştay bir kararında, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma 

alanları ile ilgili olarak uygulamaya yön elik kararlar alma yetkisine sahip olan koruma 

kurullarının sit şartlarına uygun olmayan yapıların yıktırılması gere ktiği yolundakarar vermeye 

yetkili olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel ki şilerin bu kararlara uymak 

zorunda oldukları, uyuşmazlık konusu olayda da, davacı tarafından  izinsiz  olarak  yapılan 

inşaatın tespit edilerek mühürlenmesi üzerine Beledi ye Başkanlığının yazısı ile 

konunun koruma kurulu müdürlü ğüne iletildi ği, bu yazıda kurul  tarafından  alınacak 

uygulamaya yönelik karara göre belediyenin uygulama yapacağının belirtildiği,  koruma 

kurulunca    da ... sayılı    işlem ile izinsiz  yapının     yıkımına   karar   verilmek   sur   etiyle 

gereği yapılmak üzere anılan kararın belediye imar müdürlü ğüne gönderildi ği, bu 

durumda, uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahip olan koruma kurulunun izinsiz 

yapınınyıktırılması     gerekti ği        yönünde tesisetti  ği,  dava    konusu işlemde mevzuata 

aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında yasal 

isabet görülmedi ğine karar verilmiştir. 

Tescilli Eski eser niteliğindeki binalar imar affından yararlanamaz. Dolayısıyla tescilli eski eserde 

yapılmış kaçak uygulamaların imar affından istifadesi mümkü n değildir 

 

 

 

 

 
h) Diğer Kanunlar 

 

 
İmar hukukuna ilişkin çe şitli hükümler ihtiva eden ve konumuz açısından önem arz eden yukarı 

da yer verilen kanunlara ek olarak , 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 

4915 sayılı Kara Avcılı ğı Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 

sayılı Mera Kanunu, 3 573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 

Kanun, 4373 sayılı Ta şkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, 7269 sayılı Umumi 

Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair  Kanun,  

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Milli Ağaçlandırma ve  

Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 2981 Sayılı Kanun imar hukukuna 

kaynaklık eden bu konuda hüküm ihtiva eden kanunlar olarak sayılabilir. 
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4. Kanun Hükmünde Kararnameler 

 

 
Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulunca, Y asama organının bir yetki kanunu ile 

verdiği düzenleme yetkisine dayanılarak veya ola ğanüstü hallerde böyle bir kanun olmadan da 

çıkarılan ve yürürlükteki kanunları de ğiştirebilme ve yürürlükten kaldırabilme gücüne sahip olan 

kararnamelerdir. 1924 Anayasasında ve 1961 Anayasasının ilk şeklinde mevcut olmayan kanun 

hükmünde kararname (KHK), bu Anayasada 1971 yılında , 1488 sayılı kanunla yapılan 

değişiklikle hukukumuza girmiştir. 1982 Anayasası ile KHK çıkarmanın hem uygulama alanı 

genişletilmiş, hem de olağanüstü durumlarda Meclisten yetki almadan KHK çıkar ma yolu 

hükümete tanınmı ştır. 

Gerek organik gerekse fonksiyonel olarak idari bir tasarruf olan KHK'ler, şimdiye kadar imar 

Hukuku'na ilişkin konuları doğrudan doğruya düzenlememi şlerdir. Bunun tek istisnası 2000 

yılında çıkarılan 595 Sayılı Yapı D enetimi Hakkında KHK olmuştur. Genellikle, Kanun 

Hükmünde Kararnameler imar hukuku na ilişkin herhangi bir kanunda degişiklik yapmak, yeni 

hükümler eklemek ya da bazı hükü mlerini çıkarmak amacıyla çıkarılmı şlardır. Buna örnek olarak 

775 sayılı Gecekondu Kanu nunda degişiklik yapan 03.05.1985 tarih ve 247 sayılı KHK 

gösterilebilir. Ayrıca bazı KHK'ler de diğer idari yetkilerin yanında imar hukukuna ilişkin  

yetkileri de kullanacak idarelerin kurulmasına ilişkin olarak da çıkarılmı şlardır. Örnek olarak 

G.A.P Bölge Kalkınma idaresi T eskilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK'yi ve 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'yi gösterebiliriz. 

 

 
5. Tüzük 

 

 
Anayasamızın 115. maddesine göre "  Bakanlar  Kurulu ,  kanunun  uygulanmasınıgöstermek  

veya emretti ği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ınincelenmesinden 

geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.  Tüzükler,  Cumhurbaşkanınca  imzalanır  ve  kanunlar 

gibi yayımlanır." Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmıştır.Bakanlıklar ve kamu 

tüzel kişilerinin tüzük çıkarma yetkisi yoktur. Bir tüzü ğün ne zaman yürürlü ğe gireceği kural 

olarak, tüzüğün  kendisi  gösterir.Tüzükte  böyle  birhüküm  yoksa,  Resmi  Gazetede  

yayınlandığı tarihi  izleyen  günden başlayarak 45 gün sonra yürürlü  ğe girer.6785 sayılı eski  

imar Kanunu gereğince imar Tüzü ğü çıkarılmı ştı. Fakat 3194 sayılıyeni imar Kanunu, tüzük 
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çıkarılmasını öngörmemiş, 44. maddesinde belirttiği konularda yönetmelik çıkarılmasını hüküm 

altına almı ştır. 6785 sayılı kanunun uygulanmasını gösteren İmar Tüzüğü, dayandı ğı kanun 

yürürlükten kaldırıldığı için yürürlükten kalkmıştır. 

6- Yönetmelik 

1982 Anayasasının 124. maddesine göre " Ba şbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi 

görev alanlarını ilgilendiren kanunlar ın ve tüzüklerin uygulanmasını sa ğlamak üzere ve bunlara 

aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetm eliklerin Resmi Gazetede 

yayımlanacağı kanunda belirtilir. " 

Yönetmelikler normlar hiyerar şisinde tüzüklerin altında yer alırlar. Yönetmeli ğin konusu, 

kanunlar ve tüzüklerin uygulanmasının sa ğlanmasıdır. Yönetmelikler, bunlara aykırı hükümler 

ihtiva edemezler. 

Yönetmeliklerin sebeb unsurunu, bir kanun veya bir tüzük teşkil eder.Kanunun dahaönce 

düzenlemediği bir alanda yönetmelik yapılması mümkün değildir.AncakYönetmeliklerin 

çıkarılması içinde, bunun önceden kanunda veya tüzükte açıkçaöngörülmü ş olması şart 

değildir.57Yönetmeliklerin de birer idari işlem olarak, idari yargı denetimine tabi 

olduklarındakuşku  yoktur.  üst  hukuk  kurallarına aykırı  olan  ve   tümülke   çapında 

uygulanacak olan yönetmeli ğin iptali için Danı ştay'a, sadece belirli bir ilde uygulanacak 

yönetmel iğin (örneğin İstanbul İmar Yönetmeliği) iptali için ise yerel idare mahkemesinde dava 

açılabilir. 

Bu yönetmeliklere; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Plansız Alanlar Yönetmeli ği, 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeli ği, İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve 

Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, örnek olarak gösterilebilir. 

 

 
7- İmar Planları 

 

 
Genel düzenleyici i şlem olan yönetmelikler bir yana bırakılırsa, imar hukukuna ilişkingenel 

düzenleyici i  şlemlerin başında  imar planları gelmektedir. İmar planları  daimar 

Hukuku'nungelişmesine katkıda bulunurlar.Bunlar  da  idarenin yapmış olduğu genel 

düzenleyici  işlemlerdendir. Genel düzenleyici i şlem olma açısından tüzük ve yönetmelikten 

farklı değildirler. Buna göre, bir tüzüğün ya da yönetmeli ğin her bir maddesi bir hukuk kural 
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içeriyorsa, imar planlarındaki bir çizgi ya da nokt a veya baska bir işaret de, bir hukuk kuralı 

içermektedir ve uyulması zorunludur. 

8- Genelgeler ve Kararlar 

 

 
İmar Hukuku alanında, yönetmeliklerin nasıl uygulana cağı ya da yasaya bağlı uygulamaların nasıl 

yapılaca ğı hakkında Bakanlar Kurulu kararları ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çıkardığı 

genelgeler de İmar Hukukunun önemli kaynaklarındandır. 

Genelgeler, imara ilişkin kuralların uygulanmasında ortaya çıkan aksaklık ve yanlışlıkların 

bertaraf edilmesi amacıyla, bu konudaki yetkili idarelerce çıkarılan yazılı emirlerden olu şur. 

 

 
9.İçtihatlar 

 

 
İçtihat, mahkemeler tarafından verilen kararlardan ç ıkan hukuk kurallarıdır. 

Mahkeme, soyut hukuk normlarını somut olaylara uygulayarak neyin hukuka uygun neyin hukuka 

uygun olmadığını söyleyen makamdır. Mahkeme bunu, verece ği "hüküm" ile saptar. 

Mahkemelerin verdiği kararlardan hukuk kaynağı olarak yararlanılabilir. Mahkemeler, ellerindeki 

davaları sonuçlandırıp bir karara bağlayabilmek için, hukuk kurallarını karşılaştıkları somut 

olaylara uygularlar. Bunu yaparken, hukuk kurallarını yorumlamak ve anlamlarını araştırmak 

zorundadırlar. Mahkemelerin verdiği kararlardan çıkan hukuka "içtihat hukuku" denir. 

İmar Hukuku'nun gelişiminde etkili olan içtihatlar arasında en önemlisi idari yargıya ait 

içtihatlardır. İdare hukuku içtihadi bir hukuk dalıdır. İmar Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıklarda 

taraflardan biri idaredir. Bundan dolayı bu uyuşmazlıklar idari yargıda görülür ve gerekirse Danı 

ştay'da temyiz edilirler. idari yargı yerlerinde bu davalar görü şülürken ve temyiz a şamasında da 

Danıştay'ca incelenirken, imar Hukuku'na ait normlar yorumlanmakta ve bu hukuk dalının 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

 
10-Doktrin 
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Doktrin, bilim adamlarının hukuki meseleler hakkındaki görü ş ve düşünceleridir. 

Hukuk kuralları toplumların ihtiyaçları sonucu orta ya çıkmışlar ve gelişmişlerdir. Doktrin, hukuk 

kurallarını ve yargı kararlarını eleştirerek olumlu veya olumsuz yanlarını belirtip işleyerek 

hukukun gelişmesine yardım eder. Doktrinde belirtilen görüşlerin, yargıcı bağlayıcı bir etkisi 

olmamakla birlikte, yargıç dilerse bu görüşlerden istifade edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
II- İMAR HUKUKUNDA YETKİLİ İDARELER 

 

 
A-İmar Hukukunda Yetkili İdareler 

 

 
1- Merkezi idarenin imarla ilgili başkent teşkilatı 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
 

 

Bakanlıkların ayrı bir tüzel ki şiliği bulunmamakta olup, devlet tüzel ki şiliğini temsil ederler ve 

imar hukuku alanında çe şitli yetkilerle donatılmışlardır. Özellikle Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı imar hukuku alanında bu yetkiyi kullanmaktadır. 

1848 yılında "Nafıa Nezareti" adı altında çalı şmalarına başlayan bugünkü Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı 20.05.1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla "Nafıa Vekal eti" adını almı ştır. Bakanlık 

26.05.1934 tarih ve 2443 sayılı Kurulu ş Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve köprüler 

in şa etmek, PTT tesislerini kurup işletmek, su işlerini düzenlemek ve devlet daire ve 

müesseselerinin her türlü yapı i şlerini yapmakla görevlendirilmi ştir. 26.05.1939 tarih ve 3611 

sayılı Kanun, işletmeleri teşkilat dışı bırakarak Bakanlı ğı yatırımcı bir kuruluş haline getirmiştir. 
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13.07.1972 tarih ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığının kuruluş ve görevleri yeniden 

düzenlenmi ştir. Daha sonra 1958 yılında 7116 sayılı Kanun ile kurulan ve bölge, şehir kasaba ve 

köylerin planlaması, mesken politika sı, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak, afetlerden önce ve 

sonra gerekli tedbirleri al mak, kentsel altyapıyı gerçekle ştirmek, belediyelerle ilişkileri 

düzenlemek konularında görevlendirilen İmar ve İskan Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlı ğı 

13.12.1983 tarih ve 180 sayılı KHK gereğince birleştirilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adını 

almı ştır. 08.06.1984 tarih ve 209 sayılı KHK ile Bakanlı ğın kuruluş ve görevleri yeniden 

düzenlendi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının imar Hukukuna ilişkin en önemli yetkisi, 3194 

sayılı İmar Kanunun 9. maddesinde düzenlenmi ş ve bu maddeye göre, Bakanlı ğa istediği yerin 

imar planını yapma, değiştirme gibi çok geni ş bir yetki alanı öngörülmü ştür. öyle ki, yerel 

idarelerin yetki alanlarına giren alanlarda bile bu yetki kullanılabilecektir.61 Halbuki kanunun 

genel gerekçesinde, "mahalli idareye, bu g üne kadar yürütülen usullerin dı şında yeni bir anlayışla 

imar planlarını yapma ve yaptırma yetkisi verilmiş, bunlara sahip çıkmaları amaçlanmı ştır" 

denmektedir.62 Bakanlığa çok geni ş bir uygulama yetkisi tanıyan bu hükmün imar Kanunu ile 

getirilmek istenen amaçla çeliştiği gözlenmektedir İmar Hukuku alanında bu tür yetkileri bulunan 

Bakanl ığın, imar yaptırımı uygulama konusunda ise herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu 

konudaki yetkilerini valilikler aracılığıyla kullanırlar. 63 

 

 
b) Turizm Bakanlığı 

 

 
Turizm Bakanlığı 24.01.1989 tarih ve 355 sayılı KHK ile kurulmu ştur. Bu kararnameye göre 

Turizm Bakanlı ğı'nın kurulmasının amacı, yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke 

ekonomisine olumlu katkılar sa ğlayacak ve Türk Toplumunun sa ğlıklı dinlenme ihtiyacını 

karşılayacak şekilde değerlendirmek; turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve 

desteklenmesi için önlemler almak, turizm ko nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını 

yönlendirmek ve i şbirliğinde bulunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Daha sonra  kabul 

edilen 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile, kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, 

yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok 

edilmesini önlemek, yurdun turizme elveri şli bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sa 

ğlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi 

için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını 

yönlendirmek ve bu kurulu şlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kurul uşları 

ve özel sektör ile ileti şimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlı ğı 
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kurulmuştur. 3194 sayılı imar Kanunu'nun 4. maddesi, Turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği, 

turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezl erinin tespiti ve geliştirilmeleri, turizm yatırım 

ve işletmelerinin teşvik edilmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla çıkarılan 12 Mart 1982 

tarih ve 2634 Turizmi Teşvik Kanunu'nun uygulandığı alanlarda öncelikle, bu kanunda öngörülen 

imarla ilgili hükümlerin, imar Ka nunu'nun ise sadece Turizmi Teşvik Kanunu'nun hükümlerine 

aykırı olmadı ğı oranda uygulanacağını belirtmektedir. 

Turizmi Teşvik Kanunu'nun  7'inci  maddesi hükmüne göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür  

ve turizm koruma ve geli şim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları 

yapmaya, yaptırmaya, resen onayl amaya ve tadil etmeye yetkilidir. 

 

 

 

 

 
c) Başbakanlık ve G.A.P Bölge Kalkınma Teşkilatı 

Başbakanlık ilk bakışta bir yürütme ve idare organı de ğildir. Zira, Başbakan, Anayasa'nın 112. 

maddesine göre Bakanlar Kurulunun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak ve 

hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmekle görevlidir. 

Ancak Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana, bakanlıklar bünyesinde te şkilatlandırılmıyan bazı 

hizmet örgütlerinin, sanki bir hizmet bakanlı ğıymış gibi, doğrudan Başbakanlığa bağlanması 

yoluna gidilmiştir. Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan imarla ilgili olarak G.A.P. Bölge Kalkınma 

Teşkilatı kurulmuştur. 

388 sayılı KHK64 ile kurulan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Te şkilatı, proje 

kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırıl ması, yatırımların gerçekle ştirilebilmesi için, plan, 

altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya 

yaptırmak, yöre halkının e ğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri almak veya aldırmak, 

kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere ba şbakanlığa bağlı tüzel bir kurulu 

ş olarak kurulmuştur. Proje kapsamında Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, şırnak, 

Batman, Kilis ve şanlıurfa illeri bulunmaktadır 

G.A.P idaresi, geçici bir teşkilat olup 23 yıl süreli olarak kurulmu ştur. Teşkilat nazım ve 

uygulama imar planları ile değişikliklerinin tamamını veya bir kısmını, plan de ğişikliği dahil, ada 

ve parsel bazına kadar, yapmak ve yaptırmak; yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve 
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ulaştırma hizmetlerini yürütmek; kamu kurum ve kurulu şlarına ait her türlü bina ve tesislerinin 

yapılmasında koordinasyonu sağlamak yetkisine sahiptir. Görüldü ğü 

üzere G.A.P idaresinin görev alanına giren konulard a, 3194 sayılı Kanunun, belediye ve 

valiliklere verdiği imara ve alt yapıya ilişkin görev ve yetkiler bu idareye devredilmi ştir. 

 

 
d) Çevre Bakanlı ğı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 

 

 
Çevre Bakanlı ğı çevrenin korunması ve iyile ştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal 

kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin do ğal bitki ve hayvan 

varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirlili ğinin önlenmesi 

için kurulmu ştur. 

 

 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 383 sayılı KHK 65 ile Başbakanlığa bağlı olarak 

kurulmuştur. Ancak daha sonra 09.08.1991 tarih ve 444 sayılı KHK'nin 7. Maddesi gereğince 

Çevre Bakanlı ğı'na bağlanmıştır. Özel Çevre  Koruma  Kurumu  Başkanlığının  görevleri  

arasında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine göre ilan edilen veya edilecek olan "özel 

çevre koruma bölgeleri"nin imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını 

değiştirmek ve re'sen onaylamak sayılmıştır. Kurum, imarla ilgili olarak, çevre koruma 

bölgesindeki çevre düzeni, nazım ve uy gulama planları ile revizyonlarının tamamen veya kısmen, 

plan değişiklikleri de dahil, ada ve parsel bazına kadar yaptırılması veya değiştirilmesi, yoksa 

gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin kurumca yapılması veya yaptırılmasına ili 

şkin temel ilkeleri belirlemek, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, genel hükümlere uygun 

kamula ştırmalara karar vermek, alt yapı plan-proje ve tesisleri hakkında karar vermek yetkisine 

sahiptir. 

e- Diğer Merkezi İdare Organları 

Merkezi idarenin, başkent teşkilâtındaki bakanlıklar dı şında, bakanlıklara bağlı olan ve bir 

kısmının ayrı kamu tüzel ki şiliği olan bir kısmının ise ayrı bir kamu tüzel ki şiliği bulunmayan 

bazı kurumların da idarî yaptırım yetkil eri bulunmaktadır. Bunları aşağıda görece ğiz. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
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Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili görevle rin, bilimsel esaslara göre 

yürütülmesini sa ğlamak üzere kurulmu ş olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kuruluna, 2863 sayılı Kültür ve Tabia t Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 51. maddesi ve Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalı şmaları ile 

Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmeli ğin 7. maddesinde idarî 

yaptırımlara ili şkin herhangi bir yaptırım yetkisine yer verilmemiştir. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, aldığı ilke kararlarıyla bir çok 

konuda uygulamaya yön vermektedir.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge KurUlu 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları 67, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesinde, ”Yedi nci maddeye göre tescil edilen korunması 

gerekli kültür ve tabiat varlıklarının ko runma alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde in şaat ve 

tesisat yapılıp yapılamayaca ğı konusunda karar alma yetkisi Koruma 

 

 

 

Kurullarına aittir…” 16. maddesinde, “…Buralarda ru hsatsız  olarak yapılacak  inşaatlar 

ile,koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, si t şartlarına aykırı olarak in şa edilen 

yapılarhakkında imar mevzuatına göre i şlem yapılır…” 57. maddesinde ise, “57. Ta şınmaz 

kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 

21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan t adilat ve tamiratlar; özgün biçim ve 

malzemeye  uygun  olarak,  bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmu ş 

idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dışında her türlü inşaî ve fizikî müdahale koruma 

bölge kurulunun izni ile yapılır.” hükümleri ne yer verilmiştir. Korunması gerekli taşınmaz kültür 

ve tabiat varlıklarına fiziki müdahale de bulunamayacağı açıkça hüküm altına alınmı ştır. Bu 

şekilde tescil edilen varlıkların tamamen veya kısmen yıkımı veya bu eserlerin tahribine yol 

açacak kullanımlar da fiziki müdahale olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kültür ve ta biat 

varlığı olarak tescil edilen yapıya herhangi bir fiziki müdahalede bulunulabilmesi için koruma 

kurulu kararına ihtiyaç vardır. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları v eya tarihi 

çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu alanlarda ruhsatsız olarak inşaat 

yapmanın yasak olduğu, kaçak yapı yapıldı ğı durumlarda ise İmar Mevzuatına göre hareket 

edilecektir. Ayrıca tar ihi ve kentsel sit alanı içerisinde kalan ve 775 Sayılı Kanununa aykırı olarak 
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yapılan yapılar herhangi bir karar alınmasına lüzum kalmaksızın bel ediye zabıtası tarafından 

yıktırılabilir. 

İdare Mahkemesi, taşınmazın II. derece kentsel sit alanında kaldı ğı ve korunması gerekli kültür 

varlığı niteliği taşımadığı, 2863 sayılı Kanun hükümleri gere ği sit alanlarındaki tescilli veya 

tescilsiz taşınmazlarda yapılacak olan her türlü in şai ve fiziki müdahalelerde izin alınması 

gerekmesine rağmen ... Belediyesi tarafından izin alınmadan taşınmazın sahibine tadilat ruhsatı 

verildiği, bu durumda, II. derece kentsel sit alanında bulunan taşınmaz için davalı idarece tadilat 

ruhsatı verilirken 2863 sayılı Kanun gereği, koruma kurulundan izin alınmadığı, dolayısıyla 

yapılan tüm tadilatların yasa hüküml erine aykırı olduğu anlaşılmakta olup, ruhsata aykırı olarak 

yapıldı ğı tespit edilen kısımların yıkılması ve para cezası verilmesi yolunda tesis edilen işlemde 

sonucu itibariyle mevzuata ve hukuka aykırı bir husus bulunmadığına karar vermiştir.68 

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve koruma 

alanları ile ilgili olarak uygulamaya yön elik kararlar alma yetkisine sahip olan 

koruma kurullarının sit şartlarına, koruma bölgesindeki veya tescilli yapıla rın korunma esaslarına 

uygun olmayan yapıların yıktırılması ger ektiği yolunda karar vermeye yetkili kılınmı şlardır. 

Koruma bölge kurulları bu yetkisini, kurul uzmanları tarafından yapılan tespit sonrasında imar 

mevzuatına aykırılık görürse, kurul kararıyla yapının yıkımına, ruhsata uygun hale getirilmesine 

ilişkin verilen kararlar doğrudan yapının yıkımı sonucunu doğurmayıp, belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisi nde belediyeler, il özel idaresi sınırları içerisinde ise il özel idareleri tarafından gere 

ğinin yerine getirilmesi, yani icrasının sağlanması yolundaki bir bildirimden ibarettir.69 Ancak, 

ilgili idareler ile gerçek ve tüzel kişilerin bu kararlara uymak zorunluluğu bulunmaktadır.70 

Merkezi İdarenin taşra teşkilatı 

 

 
Türkiye,  merkezi  idare  kurulu  şu  bakımından  cografya  durumuna,  iktisadi sartlara ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller i lçelere, ilçeler de bucaklara bölünmü ştür.imar 

Kanunumuz  tanımlar  başlıklı  5.  md'de  belediye ve  mücavir alan sınırları dı şında ilgili idare 

olarak valiliği yetkili kılmıştır. Bu nedenle merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisindeki valili ği 

kısaca inceleyeceğiz. 

 Vali 

İl idarelerinin başında bulunan Vali, devlet ve hükümet temsilcisi ve hükümetin yürütme aracı 

olması özelli ğiyle, merkezin o bölgedeki tüm örgütünün hiyerar şik üstüdür. 
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İdari vesayet yetkisi de vali aracılığıyla kullanılmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. 

maddesinde, “… belediye veya val iliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.”, 30. 

maddesi nde,  yapı  kullanmaizninin  “in şaat ruhsatını veren belediye, valilik (...) bürolarınd 

an; 27. maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için 

ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması  mecburidir.”  32.  maddesinde,  ruhsatsız  vey a 

ruhsat  ve  eklerine  aykırı  yapı  yapıldığının  anlaşılması   durumunda   “belediye   veya 

valilikçe” yapının  mühürleneceği, ruhsata uygun hale  getirilmemesi durumunda ise, ruhsatın  

iptal edileceği, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapının  da  “belediye  encümeni  veya  i  l 

idare kurulu” kararından sonra “belediye veya valilikçe” yıktırılaca ğı, 39.  maddesinde, “Bir 

kısmı veya tamamının yıkıla cak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit 

edilen yapıların …. yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan 

kaldırılmazsa bu işler 

belediye veya valilikçe yapılır…”, 41. maddesinde,  “Belediyeler veya  valiliklerce belirli 

yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin 

 

edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. … Bu mükellefiyete uyulmaması halinde 

belediye veya valilikçe gere ği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir.” , 42 . maddesinin 4. 

fıkrasında ise, anılan maddede göster ilen cezaların “do ğrudan doğruya belediyeler veya en büyük 

mülki amir tarafından” ve rileceği ifade edilmekle il idare kurulu ve vali yetkili kılınmı ştır. 

Ancak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 74 70. maddesinde, il özel idaresinin sorumlu ve 

yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanununda bu Kanun 

hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümlerinin uygulanaca ğı belirtilmek 

suretiyle, Valinin 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında imar hukukuna ilişkin yukarıda belirtilen 

idarî yaptırım uygulamayla ilgi li herhangi bir yetkisi kalmamakla birlikte, diğer Kanunlardaki 

imar hukukuna ilişkin idarî yaptırım uygulama yetkisi bakımından ayrı ca değerlendirilecektir. 

3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca verilecek idarî yaptırım kararları bakımından ise, bu Yasanın 

5302 sayılı Yasanın 70. ve 5393 sayılı Yasanın 84. maddesinde sayılan uygulanmayacak Kanunlar 

arasında sayılmaması nedeniyle, Yasanın 14. maddesinde, “Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda 

ruhsatsız yapı lar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanır.” hükmü ge reğince yukarıda yapılan açıklamalar bu Kanun uyarınca veri 

lecek idarî yaptırımlar için de geçerlidir. 
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Ancak, 15. maddesinin son fıkrasındaki, “ İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı 

kalmak üzere, bu maddede belirtilen idarî yap tırımlara karar vermeye mahalli mülki amir 

yetkilidir.” Hükmü gere ğince, imar hukukuna yönelik idarî yaptırım oldu ğu kuşkusuz olan bu 

maddede sayılan fiiller nedeniyle uygulanacak idarî yaptırımda illerde vali, ilçelerde kaymakam 

yetkilidir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca, Devletin hükü m ve tasarrufu altında 

veya mülkiyeti hazineye ait olan taşınmaz üzerinde yapılan ruhsatsız yapı Vali tarafından tahliye 

ettirilir.75 

b) Kaymakam 

Yukarıda “vali” ile ilgili yapıla açıklamalar bura da da geçerli olup, “mahalli mülki amir”in yetkili 

oldu ğu belirtilen idari yaptırımlarda, ilçelerde imar hu kukuna ilişkin idari yaptırım uygulamaya 

yetkili merci kaymakamlardır. 

Eski eser olarak tescilli yapıya bitişik olarak yapılan ruhsatsız yapının tahliyesine ilişkin 

Kaymakamlık işleminin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul u kararı uyarınca tesis 

edildiğinden, davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.76 

 

 
Yerel İdareler 

a) İl Özel İdaresi ve Organları 

 

 
Yerel düzeyde görülecek kamu hizmetlerine ili şkin görev ve yetkilerin, bu yerdeki merkezi idare 

birimlerinden alınarak, mahalli idarelere verilmesi esprisi altında yapılan yasallaşma çalı şmaları 

kapsamında 5302 sayılı " İl Özel İdaresi Kanunu" 2005 yılında yürürlü ğe girmiştir.77İl özel 

idaresi, il sınırları ile çevrili bir coğrafi alanda yasayan insanların orada yaşamalarından 

kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını kar şılamak için kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip yer 

yönünden yönetim kurulu şudur. 5302 sayılı Yasayla İl Özel İdaresine imar konusunda çe şitli 

görevler yüklenmi ştir. Buna göre İl özel idaresi mahallî mü şterek nitelikte olmak şartıyla; Sağlık, 

Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Bel ediye sınırları il sınırı olan Büyük şehir Belediyeleri 

hariç ilin çevre düzeni plânı, ba yındırlık ve iskân, topra ğın korunması, erozyonun önlenmesi, 

kültür, sanat, turi zm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk 
 
 



Sayfa 29 

  

 

 

 

 
 

 

yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, 

bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, 

-İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin 

desteklenmesi, a ğaçlandırma, park ve bahçe tesisine ili şkin hizmetleri belediye sınırları dı şında, 

Yapmakla görevli ve yetkilidir. 

(1)-Vali 

 

 
Vali; il özel idaresinin ba şı, yürütme organı ve temsilcisi olmasının yanısıra, aynı zamanda il özel 

idaresinin vesayet makamıdır. 

Vali, gerek il genel meclisinin ve gerekse il encü meninin başkanıdır. Gerek il genel meclisinin ve 

gerekse il encümeninin valinin irade si dışında herhangi bir karar alması ve bir konuyu görü şmesi 

dü şünülemez. İl genel meclisinin alacağı tüm icrai kararların hazırlanması valiye ve valinin 

mahiyetindeki merkez memurlarına verilmiştir. Vali bu şekilde hazırlattığı karar tasarılarını il 

daimi encümenine de inceletti rdikten sonra il genel meclisine sunar. Öte yandan il daimi 

encümeni de valinin iradesi ve iste ği dışında davranamaz. Bu nedenle vali, il özel idaresinin en 

yetkili organıdır. 

 

 

 

Vali, il özel idaresinin yürütme organı olarak, il genel meclisi ve il daimi encümeni kararlarını 

yerine getirmek ve bu kararların uygulanması için gereken her türlü i şlemi yapmakla görevlidir 

 

 
(2)- İl Genel Meclisi 

 

 

 

İl özel idaresinin en yüksek görü şme ve karar organı olan il genel meclisi, yasama organı 

üyelerini seçme hakkına sahip il sakinleri t arafından seçilen üyelerden olu şur. il genel meclisinin 

üye sayısı ilçe sayısına ve ilçelerin so n nüfus sayımındaki nüfusuna göre de ğişir. il genel 

meclisinin seçilmi ş bir başkanı yoktur. il genel meclisinin başkanlığı görevini vali yürütür. 
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İI genel meclisi; konumuzla ilgili olarak Belediye sınırları il sınırı olan Büyük şehir Belediyeleri 

hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dı şındaki alanların imar plânlarını görü şmek ve 

karara bağlamakla görevlidir. 

 

 
(3)- İl Encümeni 

 

 
İl encümeni valinin ba şkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri ara sından bir yıl için 

gizli oyla seçece ği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzer e valinin her yıl birim 

amirleri arasından seçece ği beş üyeden olu şur. 

İl encümeni, il özel idaresinin yürütme ve karar org anı niteliğindedir. Encümenin görev ve 

yetkilerini düzenleyen 26. maddesinin (e) bendinde, “Kanunlarda öngörülen cezalarıvermek”, (j) 

bendinde ise, “Kanunlarla verilen di ğer görevleri yapmak” il encümenin görevve yetkileri 

arasında  sayılmı ş,  70.  maddesinde  ise,  il  özel  idaresinin sorumlu ve yetkili  kılındığı   görev 

ve hizmetlerle ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanununda bu Kanunhükümlerine  aykırılık 

bulunması durumunda bu Kanun hükümlerinin uygulanaca ğıbelirtilmek suretiyle, 3194 sayılı 

Yasada “vali” ve “il idare kurullarının” yetkili kılındığı idarî yaptırım uygulama yetkileri il 

encümenlerine geçmi ştir. Yasanın yürürlü ğe girdiği 04.03.2005 tarihinden itibaren idarî 

yaptırımlar il encümenleri tarafından verilecektir. Bu tarihten sonra, valiler veya il idare kurulları 

tarafından idarî yaptırım uygulanması durumunda ise, idarî işlemler “yetki” yönünden hukuka 

aykırı olacaktır. Danıştay, ruhsatsız yapı yapıldı ğı nedeniyle, 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi 

uyarınca yıkımına ili şkin 29.06.2005 tarihli İl İdare Kurulu kararının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu yürürlükte bulundu ğu sırada tesis edildiğinden, işlemi tesis etmeye yetkili makamın İl 

Encümeni oldu ğuna78, aynı şekilde işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 5302 sayılı 

Kanun uyarınca, idari para cezası verme yetkisinin İl Encümeni’ne ait olduğundan, vali tarafından 

idari para cezası verilemeyeceğine hükmetmi ştir.79 

b) Belediye İdaresi ve Organları 

Halkın içme suyundan do ğalgazına, şehir içi ula şımından çöplerin toplanmasına kadar en hayati 

konuların muhatabı belediyelerdir.80 Ülkemizde demokratik ya şamın gelişimine çok önemli 
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katkıları olan belediye yönetiminin geli şimi uzun zaman almıştır. Tanzimat'tan sonra Fransız 

komün idarelerinden örnek aldı ğımız belediye yönetimi, bu ülkede 1789 Fransız ihtilali ile ortaya 

çıkmı ştır.81 Bizde ise, ilk belediye teşkilatı kurulmasına Kırım Sava şı (1854-1856) sırasında 

İstanbul'da girişilmiştir. 

(1)- Belediye Meclisi 

Belediye meclisi belediyenin genel karar organıdır. Siyasal partiler aldıkları oy 

oranında belediye meclislerinde üye bulundururlar. Belediye meclislerine seçilecek üye sayısının 

hesaplanmasında 18 Ocak 1984 tarihli 2972 sayılı Kanunun getirmiş olduğu sisteme göre belediye 

meclisinde yer alacak üye sayısı o ye rin son nüfus sayımındaki sonuçlara göre 

belli olur. Belediye meclisinin imara ilişkin görevleri şunlardır; 

 Belediye sınırının ve mücavir alanın belirlenme si 

 Halihazır harita, nazım ve uygulama imar planlarının yaptırılması, onaylanması, 

 büyük  şehir ve il belediyelerinde il 

çevre düzeni plânını kabul etmek 

 Hazırlanan imar programının kabulü, 

 Kesinleşmiş imar planı değişikliği tekliflerinin incelenmesi ve onaylanması 

 5Büyük şehir Belediyeleri için "imar Yönetmeli ğinin" hazırlanması, kabulü ve 

 yürürlü ğe konulması 

 

 

 

(2)- Belediye Encümeni 

 

 
Belediyelerin bir diğer karar organı da belediye encümenidir. Belediye m eclisi yılda üç kez 

toplanan sürekli olmayan bir organdır. Oysa belediye encümeni her zaman toplanabilen süreklilik 

gösteren bir organdır. Bele diye encümeninin imara ili şkin görevleri şunlardır; 

 

 
 Belediye bütçesi ve kesin hesabı incelemek, 

 Yıllık çalı şma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma  kararlarını  almak  ve 

uygulamak. 
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 Belediyeye karşı teknik sorumluluk üstlenmi ş teknik elemanlardan 

sorumluluğunuyerine getirmeyenlere kanunun belirttiği cezayı vermek 5-Geçici inşaat izni 

vermek, 

 imar mevzuatına (kanun, plan, yönetmelik) uygun biçimde yapılmış birleştirme ve 

ayırmalarla, irtifak hakkı tesisine ya da bu hakkın kaldırılmasına karar vermek, 

 Parselasyon planlarını uygulamak 

 İmar Kanununun 18. maddesine 

göre yapılacak arsa ve arazi 

düzenlemelerinde;düzenleme sınırını belirlemek, kadastro ayırma çapı , imar ada dağıtım 

çizelgelerini onaylamak, 

 Boyu

tları imar yönetmeli ğinde belirtilen boyutlardan küçük olan arsalara yap ılacak 

yapılara bazı şartlarda izin vermek. 

 

 
Belediye Encümeni’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Yasanın 34 üncü 

maddesinin (e) fıkrasında, “Kanunlarda öngörülen ce         zaları vermek” belediye 

encümeniningörev ve yetkileri arasında sayılmı ştır. O halde belediyenin görev alanı olan 

“belediye ve mücavir alan sınırları” içerisindeki imar hukukuna ilişkin idarî yaptırım yetkisi 

belediye encümeni tarafından kullanılabilecektir. 

 

 

 

 

(3)-Belediye Başkanı 

 

 
Belediye  başkanı  belediye  tüzel  ki şiliğinin başı ve yürütme organıdır. Belediye 

başkanı seçmenlerce ço ğunluk esasına göre seçilir. Belediyenin sevk ve id aresini, hak ve 

menfaatlerini korumak gibi 5393 sayılı Yasanın 38. maddesin (p) bendinde, “Kanunlarla 

belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyengörevleri 

yapmak ve yetkileri kullanmak” ve aynı ma ddede belirtilen diğer görev ve yetkileresahiptir. 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrasında, “Bu Ka nunun kapsamına giren bütün 

yapılar için 26. maddede belirtilen ist isna dışında belediye veya valiliklerden (.   ) yapı ruhsatiyesi 

alınması mecburidir.” hükmüne yer verilmiş, 30. maddesinin 1. fıkrasında da, yapı kullanma izin 

belgesinin  alınabilmesi  için  ,  inşaat  ruhsatını  veren  belediye  ve  valiliklerden  izin  alınacağı 
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belirtilmiştir.Anılan hükümler birlikte de ğerlendirildiğinde, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 

belgesi vermeye yetkili idarelerin belediye ve valilikler olduğunun İmar Kanununda açıkça 

belirtilmesine karşın, bu yetkinin hangi makam tarafından kullanılaca ğına yer verilmemiş, ancak 

Belediye Kanunu’nun yukarıda anılan hükmü ile , kanunlarda belediyeye verilen görevleri  

yapmak ve yetkileri kullanmak belediye ba şkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Bu 

nedenle, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme veya bu ruhsatları iptal etme yetkisi 

belediye başkanına ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Danıştay, belediyeden alınan inşaat ruhsatından sonra, yapı kullanma izin belgesiverilmesi 

istemiyle Kültür ve Tabiat  Varlıklarını  K  oruma  Kurulu’na  yapılan   ba  şvurununreddine 

ilişkin işleme karşı açılan davada, in şaat ruhsatı veren belediye veya valilikten yapı kullanma izin 

belgesi alınabileceğinden, işlemde yetki yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı 

 

 
gerekçesiyle iptaline ili şkin yerel mahkeme  kararının  onanmasına  karar  vermiş,  ancakbaşka  

bir kararında, inşaat  ruhsatının  iptaline  ilişkin  belediye  meclisi  kararına  belediyebaşkanının  

da katıldı ğı ve daha sonra inşaat ruhsatının iptal edildiğinin belediye başkanınca bildirildiğinden, 

işlemin yetki yönünden iptaline ili şkin yerel mahkeme kararının bozulmasına karar 

vermiştir.Danıştay, ruhsatsız olan bir yapı hakkında, bir ay içeri sinde yasal hale getirilmesine aksi 

halde 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. maddeleri uyarınca işlem tesis edileceğine ilişkin bildirim 

mahiyetinde işlem84 tesis edebilecekleri yönünde karar vermi ş, ancak belediye sınırları içerisinde 

bulunan yapıdaki ruhsatsız tad ilatın projeye uygun hale getirilmesine, aksi halde belediye 

tarafından yıkım i şleminin gerçekle ştirileceği ve yıkım masrafının %20 fazlasıyla tahsiline ilişkin 

belediye başkanlığı işlemine karşı açılan davada, belediye encümenince karar alınmaksızın 

belediye ba şkanlığınca tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı 

gerekçesiyle iptaline ili şkin yerel mahkeme kararını onamı ştır. 

Buna göre belediye ba şkanınca tesis edilen işlemin, daha önce yetkili makam olan encümen 

kararıyla alınmı ş olan bir kararın icra edileceğine yönelik olması halinde, bu tür işlemlerin 

doğuracağı hukuki ve fiili sonuçlar dikkate alındı ğında kesin ve yürütülmesi gerekli icrai bir  

işlem niteliğinde olduğuna karar vermektedir. Konuya ilişkin olarak Danıştay, daha önce alınmı ş 

yıkım kararına istinaden yapının yıktırılaca ğından, yapının tahliye edilmesine ilişkin belediye 

başkanlığı işleminin86, yapının ruhsatlarının iptal edildi ği ve mühürlendi ğinden, mühürleme 

tutana ğında belirtilen sürede ruhsatlandırma i şlemlerinin yapılması, aksi halde 3194 sayılı 

Yasanın 32. ve 42 . maddeleri uyarınca işlem yapılacağının bildirimine ilişkin belediye başkanlığı 

işleminin87, baz istasyonunun 10 gün içinde kaldırılıp, ruhsata uygun hale getirilmesi aksi halde 
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yasal işlem yapılacağı yolundaki işlemin88, doğuracağı hukuki ve fiili sonuçlar dikkate alındı 

ğında idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gerekli icrai bir i şlem niteliğinde 

olduğuna, aynı şekilde, bu tür i şlemlere karşı açılan davanın esası hakkında verilen yerel 

mahkeme kararlarını da, esas yönünden inceleyerek onanmasına89 karar vermiştir. 

Yetkili makam tarafından daha önce alınmı ş herhangi bir karar olmaksızın, doğrudan doğruya 

belediye başkanı veya başkan vekili tarafından işlem tesis edilemez. Danıştay, kapatılan cephenin 

7 gün içinde açılması, aksi hald e yapılacak masrafın %20 fazlasıyla tahsil olunacağına dair işleme 

karşı açılan davada, i şlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir i şlem 

olduğu, ancak 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yetkili belediye encümenince alınmı ş bir 

karar olmadığından işlemin iptali gerektiğine karar vermiştir.90 

 

 
İnşaat ruhsatının iptaline ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada 

Danıştay, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinde Belediye Encümeni’nin görev ve yetkilerini 

düzenleyen hükümler sayıldıktan sonra, 3194 sayılı Kanunun yapı ruhsatlarına ilişkin 20. ve 

devamı maddelerinde, yapı ruhsatının ver ilmesi, geri alınması yada iptali konusunda belediye 

encümenine tanınmı ş bir yetkinin bulunmadığı, dava konusu yapıya ait ruhsatın belediye 

başkanlığınca düzenlendi ği halde encümen kararı ile iptal edildi ği, bu durumda yapı ruhsatı 

hakkında karar verme yetkisi bulunmayan belediye encümeni tarafından alınan kararda yetki 

yönünden hukuka uyg unluk bulunmadığına karar vermiştir.91 
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c) Köy İdaresi 

 

 
Köyler, 17 Mart 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanun u ile yönetilmektedir. Köy tüzel kişiliğinin 

organları Köy idaresi, Köy derne ği, Köy ihtiyar meclisi ve Köy Muhtarıdır. Köy derneği, köyde 

bulunan tüm seçmenlerin olu şturduğu bir kuruldur. Köy ihtiyar meclisi ise, köy derne ği 

tarafından seçilmi ş üyeler ile do ğal üyelerden olu şur. Doğal üyeler ise ö ğretmen ve köyün 

imamıdır. Muhtar ise köy derne ği tarafından ihtiyar meclisi üyeli ğine seçilme şartlarını taşıyanlar 

arasında ço ğunluk sistemine göre seçilen köy idaresinin ba şı, yürütme organı ve temsilcisi ve 

hem de köyde Devletin ajanı dır. 

Köy idaresine imarla ilgili konularda pek fazla gö rev verilmemiştir. Ancak Köy Kanunu'nun 13. 

maddesinde köylünün yapaca ğı işleri zorunlu işler ve zorunlu olmayan işler olarak ikiye ayırmış,, 

zorunlu işler arasında 13. maddenin 28. bendinde: Birdenbire yıkılarak altında adam ve hayvanat 

kalacak derecede çürümü ş veya eğilmiş duvar veya damları bir tehlike yaratmaması için 

yıktırmak ve tamir ettirme k konusunda köylüye görev ve yetki vermiştir. Ayrıca 3194 sayılı 

Yasanın 27 nci maddesinde b elirtilen yapıların yapılabilmesi için fen ve sa ğlık kurallarına uygun 

olmasının yanında, “muhtarlık tan” da izin alınması gerektiği şeklinde düzenlemelere yer verildi ği 

görülmektedir. 

 

 
(1) Muhtar 

 

 
3194 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen yapı ların yapılabilmesi için fen ve sağlık 

kurallarına uygun olmasının yanında, “muhtarlık tan” da izin alınması gerekmektedir. Yasada 

belirtilen “muhtarlıktan” ibaresinden, muhta rın mı yoksa köy ihtiyar heyetinin mi 

anlaşılması  gerektiğinin  açıklığa  kavuşturulması  gerekmektedir.Zira,  yetkiliolmayan 

makamdan alınan iznin yasal bir geçerlili ği bulunmayacağından, izinsiz olarak yapıldığı 

gerekçesiyle idarî yaptırım uygulanabilecektir. Bu konuda bazı yazarlar92, yetkili organın köy 

ihtiyar heyeti oldu ğu, bunun dayanağı olarak da İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin 

yönetmelikte  açıkça  belirtildi  ğini  ifade  etmektedir.  Gerçekten  de,  ilgili  yönetmeliğin  57 

.maddesinde “… Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.” ifadesi yer almaktaydı,  ancak 

anılan  yönetmelikte   02.09.1999      tarihinde    yapılan    değişiklikten    sonra“muhtarlıkça    izin 
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verilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. Söz  konusu de ğişiklik  yerinde  bir değişikliktir.  Zira,  

yasada yetkili kılınmadı ğı halde, yönetmelikte köy ihtiyar heyeti yetkili kılınmıştı. 

 

(2) İhtiyar Heyeti 

Bunlardan birincisi, yukarıda belirtildiği üzere, 442 sayılı Yasanın 37. maddesi 94 uyarınca, 13. 

maddede belirtilen şekilde duvar veya damların yıktırılmak veya tamir e ttirmek “muhtarın görece 

ği köy i şleri” arasında sayılmasına kar şın, muhtarın bu yetkisi yasa maddesinden de açıkça anla 

şılacağı üzere, birdenbire yıkılarak altında adam ve hayva n kalacak derecede çürümü ş veya 

eğilmiş duvar veya dam niteliğinden olup-olmadığını ihtiyar heyetiyle görü şeceğinden, belirtilen 

nitelikte bir yapı olup olup olmadığına ihtiyar heyeti karar verecek, muhtar ise sadece alınan kararı 

bizzat yapacağı gibi yaptırabilecektir. Dolayısıyla, köy derne ği tarafından seçilen ve köyün ba şı 

olan muhtarın muhtara imar hukukuna ilişkin yetkinin verildiği görülmekle birlikte, bu yetkinin 

aslında köy ihti yar heyetine verildiği, muhtarın ise kararın icrasında yetkili oldu ğu 

görülmektedir. 

 

 
B) TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE EMLAK ARACILIĞI VE EMLAK 

KOMİSYONCULUĞU 

 

MESLEK BİLGİLERİ 

 

 
Emlak komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direkt bir yasa ve düzenleme Türk 

hukuk sisteminde mevcut değildir. Türk Ticaret Kanunu‟nun (TTK) 12. maddesinin 12. bendi ile 

ticaret sicili nizamnamesinin 14. maddesi “Tellallık, komisyonculuk vesair tavassut (aracılık) 

işlerini yapmak üzere kurulan müesseselere “ticarethane”, bunları işletenleri de “Tacir” olarak 

kabul etmiştir. 

Borçlar Kanunu‟nun 404. maddesinde “Gayrimenkul tellallığı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli 

değildir.” denilmektedir. Bu sebeple TTK madde 12 hükümleri gereği tellallık ve emlak 

komisyonculuğu arasında bir bağlantı kurulmaktadır. 
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Yine Borçlar Kanunu‟nun 404, 405, 406, 407 ve 409‟ uncu maddelerinde gayrimenkul tellalının 

yapacağı akdin şekli, alacağı ücret, çalışma usulünü kısmen de olsa belirleyici hükümler 

bulunmaktadır. 

 

 
Ancak 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu‟nun 3153 sayılı kanunla değişik 6‟ ncı maddesi 

gereğince kurulan, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme koordinasyon Kurulunun 

24/6/1997 tarih ve 9 nu.lı kararı ile emlak komisyonculuğu esnaf ve sanatkarlar kolları arasında 

Hizmetle ilgili meslek kolları bölümüne dâhil edilmiştir. Bu karar 22 Ocak 1999 tarih ve 23588 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararın yürürlüğe girmesini takiben 

çeşitli illerde Kamu kurumu niteliğinde olan emlak komisyoncuları odaları kurulmaya başlamıştır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odalar; Anayasanın 135 maddesinde belirtildiği 

üzere belli bir mesleğe mansup olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun surette gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde güveni hâkim kılmak üzere meslek 

disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile kurulan kamu tüzel kişilikleridir.Bugünkü geldiğimiz 

noktada emlak komisyoncularının tek bir çatı altında toplanması mümkün görünmemekle birlikte 

bu durum, emlak komisyoncularının ticaret odalarında bulunan emlak komisyoncuları, meslek 

komitesi ve esnaf sanatkârlar bünyesinde kurulan emlak komisyonculuğu odalarının müşterek 

çalışmaları sonucu kısa zamanda emlak komisyoncularının beklentileri doğrultusunda gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılması için bir arada çalışmalarını gerektirmektedir. 

Bu doğrultuda en son çıkan Sanayi ve Ticaret Bakanlığından “Mecburi Standart Tebliği”, 08 

Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 ile meslek bilgileri ve gerekli koşulları 

düzenlenmiştir. 

 

 
Emlak Komisyonculuğu 

Tebliğde emlak komisyonculuğu; emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işleri olarak 

tanımlanmıştır. 

Emlak komisyoncusu ise; gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş 

sözleşmesi yaparak taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik 

işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu 

konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak 
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gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir işi 

yerinde yapan kişi veya kuruluşa denir. 

 

 
Başka bir tanım ise; “Emlak komisyoncusu taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini 

bulma (mevcut müşteri portföyü, gazete ilanı, tabela asmak, internette yayınlamak), taşınmazı 

göstermek, nitelikleri hakkında bilgi vermek, tarafları aydınlatmak suretiyle akdin yapılmasını 

hazırlamakla yükümlülüğü olan kişidir, yaptığı iş de emlak komisyonculuğudur.” 

 

 
Emlak Komisyoncusu Olma şartı 

 

 
Emlak komisyoncusu, Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odası 

bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. 

 

 
Esnaf Sanatkârlar Odası bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odaları bulunmadığı yerlerde bu 

kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Bu odaların bulunmadığı 

yerlerde ise bu kurslar Emlakçılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir. 

Emlak Komisyoncusunun Görevleri 

 

 
Emlak komisyoncusunun görevlerini ikiye ayırabiliriz: 

Kiralama ve satış işlemleri 

Aracılık ve danışmanlık hizmeti işlemleri 

Kiralama ve Satış İşlemleri Kapsamındaki Görevleri 

Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı, 

 Alan çalışması, 

 Yayınların emlak ilanlarının sayfalarının incelenmesi, 

 Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirilmesi, 
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 Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, 

 Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, 

 Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin 

hazırlanması, 

 Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlanması, 

 İlan verilecek gayrimenkulün belirlenmesi, 

 Taşınmazın   

pazarlamasındaki   gidişat    konusunda   periyodik   olarak müşteriye bilgi 

verilmesi, 

 Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi, 

 Tarafların bir araya getirilmesi, 

 Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi, 

 

 
İş ve işlemlerini yapabilmelidir. 

 

 
Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti Kapsamındaki Görevleri 

 Satış, 

 Pazarlama, 

 İpotek, 

 Kat irtifakı, 

 Kat mülkiyeti kurma, 

 ifraz (ayırma) ve tevhit (birleştirme), 

 Trampa(takas), 

 Cins değişikliği, 

 Hibe (bağışlama) 

 Taksim (paylaşım), 

 Tashih (düzeltme), 

 Aplikasyon(yer gösterme), 

 Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma, 

 Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, 

 Vergi muafiyeti belgesini alma, 

 Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kâğıdı alma, 

 Emlak beyannamesi düzenleme, 
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 Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, 

 Kira akdi sözleşmesi yapma, 

İş ve işlemlerini yapabilmelidir. 

 

 
Emlak Komisyoncusunun Uymak Zorunda Olduğu Kurallar 

Emlak komisyoncusunun meslekle ilgili olarak uymak zorunda olduğu kurallar: 

 İşletmecilikle ilgili kurallar 

 Çalışanlarla ilgili kurallar (daha ayrıntılı olarak Personel İstihdamı ve Resmi Açılış 

modülünde verilecektir.) 

 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar (Ofis yeri ve  donatımı  modülünde 

anlatılacaktır.) 

İşletmecilikle İlgili Kurallar 

 

 
 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıtlı olmalı,  emlak  komisyonculuğu 

hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve 

emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 

 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet  planı,  maket,  perspektif  vb.  tanıtma  

elemanları emlak bürosunun duvarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde 

teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu 

düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılması için broşür, 

fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu vb.den yararlanılmalıdır. 

 Emlak komisyonculuğu ilgili meslek kuruluşlarınca  belirlenmiş  ücret  tarifesine  göre 

verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi 

bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterinin görebileceği bir yere asılmalıdır. 

 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve  basılı  evraklarında  mesleğini  tanımlayan  

ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır. 

 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile 

belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. 

 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 
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 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir 

sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilir. Bu 

sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır. 

 Emlak komisyonculuğu bürosunda  haberleşme  hizmetlerinin  yürüyebilmesi  için  

telefon, faks ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 

 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak  komisyonculuğu  

bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir imkân 

sağlanmalıdır. 

 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler 

uyuşmazlık hâlinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 

 Taşınmazlarda bulunan "Kiralık" veya  "Satılık"  ilanları  uzaktan  fark  edilebilecek 

büyüklükte olmalıdır. 

 

 
Çalışanlarla İlgili Kurallar 

 

 
 Emlak komisyoncusu bürosunda, yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu  elemanlar mal 

sahipleri ile müşterileri bir araya getirdiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi 

verebilmeli ve mevzuatın gerektiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 

 Reklâm, tanıtım ve pazarlama ile ilgili  elemanlar  müşteri  ilişkilerinde  güvenilir ve 

inandırıcı olmalıdır. 

 

 
Emlak Komisyonculuğunun İlkeleri 

 

 
Emlak komisyonculuğunda mesleğin ilkelerini 7 ana maddede toplayabiliriz: 

 

 
 Bilgili olma 

 Dürüstlük 

 Belgelendirme 

 Güven verici olma 

 Müşteri dosyası oluşturma 
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 Portföy oluşturma(araştırma) 

 Satış işlemi 

 

 
Bilgili Olma 

 

 
Bilgi olmadan hangi dalda olursa olsun başarılı olmak güçtür. Ancak bilgili olunarak, meslekle 

ilgili eğitim alınarak ve araştırma yapılarak başarıya ulaşılabilir. Bilgili olmak için seminerlere ve 

forumlara katılmak, gazete ve dergilerdeki yayınları takip etmek mesleğin getirdiği önemli 

koşullardır. 

 

 
Televizyonda ekonomi dalındaki programlar ve ekonomi dergileri, borsa, repo ve döviz 

piyasaların yakından takip edilmesi gerekir. 

 

 
Emlak komisyoncusu, müşterinin yatırımı nere yapması gerektiğini, hangi şartlarda yapması 

gerektiği ve gayrimenkulün duraklama zamanını daha iyi bilir. Emlak komisyoncusu imarın, 

tapunun, çapın, krokinin ne olduğunu ve harita okumanın nasıl olması gerektiğini bilmelidir. 

 

 
Dürüstlük 

 

 
Dürüst olmak için ilk önce açık olunmalıdır. 

 

 
Dürüstlük ilkeleri içinde hareket edilerek müşteriye hizmet verilirse ve dürüstlük gerçek olaylara 

yansıtıldığı takdirde o kişi kazanılmış demektir. Ama ana amaç mesleğin içerisinde o kişiyi 

kazanmaktan ileri giderek onun çevresini kazanmaktır. 

 

 
Belgelendirme 
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Alıcı ve satıcı, mümkünse aynı anda ofiste buluşturulup pazarlık yapılmalıdır. Ayrıca emlak 

komisyoncusu kendisinde bulunan yetki ve inisiyatif ile işin bağlantısını kurabilir. Emlak 

komisyoncusunun kaparo alabilmesi ancak iki tarafın ya da bir tarafın satıcı ve alıcı anlamında 

emlak komisyoncusu ile sözleşme yapması ile mümkündür. 

 

 
Emlak komisyoncusu olayları duyarak değil, yazarak değerlendirmelidir. Müşteri emlak ofisine 

geldiği zaman, emlak komisyoncusu konuyu incelemeli ve bizzat kendi gidip rapor tutmalıdır. Bu 

raporunu tutarken dürüstlük çerçevesinden ayrılmalıdır. 

 

 

 

 

 
Sırdaş olmak 

 

 
Müesseseye kim gelirse gelsin kati suretle aşağılayıcı gözle bakılmamalıdır. Herkese aynı oranda 

değer verilmelidir. Kişilerin görgü kuralları içinde karşılanıp yine aynı şekilde uğurlanmaları 

gerekir. 

 

 
Sırdaş olmak, müşteri dışındaki kişilere bilgi vermemektir. Ofise aynı anda 2-3 kişi gelebilir. Bu 

yüzden ofisin en az iki bölümden oluşması gerekir. En az 65 m2 lik bir alan olması gerekir. 

 

 
Müşterilerle tek tek görüşmek her zaman daha olumlu olmuştur. Müracaat eden müşteri için ya bir 

defter ya da rapor tutulmalıdır. Bu raporda müşterinin ne almak istediği yazılmalı ve müşteri 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Müşterinin telefonları her ne şekil ve şartta olursa olsun 

kesinlikle 3. şahıslara verilemez, verilmemelidir. 

 

 
Müşteri Dosyası Oluşturmak 
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Emlak ofisine bir müşteri geldiği zaman form doldurmalıdır. Müracaat eden satıcı ise 

gayrimenkulün tüm özellikleri, alıcı ise hangi şartları aradığı yazılmalıdır. 

Emlak komisyoncusuna gelen gayrimenkulü, emlak komisyoncusu tapudan kontrol etmeden satışa 

çıkarmamalıdır. Topu işlemlerine başlamadan önce eksper tapuya giderek haciz, ipotek, şerh var 

mı kontrol eder. Çevre temizlik, emlak, elektrik, su, doğal gaz, site 

aidatlarını belirler, alıcı ve satıcıya tapudan önce bu bilgileri verir, gerekirse ödemesi sağlanır. 

Çünkü tapuya gidildiği zaman haciz, ipotek şufa hakkı, izale-i şuyu, tedbir ve hatta bu bir arsa ise 

10 ya da 20 yıllığına başka firmaya kiralandığı görülebilir. 

 

 

 

Bu yüzden emlak komisyoncusu, gelen evrakı tapuya verilecek olan dâhil birer fotokopi çekip 

dosya içine koyarsa ileride mahkeme ile ilgili bir problem çıktığında dosyadan rahatlıkla ilgili 

evrakı bulabilir. Müşteri ile ilgili emlak komisyoncusunun özel görüşleri olabilir. 

 

 
Portföy Oluşturmak 

 

 
Emlak komisyoncusu portföyünü oluşturmak için iş yerine gelen müşterileri, gazete ilanı ve 

tanıdık vasıtasıyla çok yönlü çaba harcamalıdır. Belediyeler, üniversiteler, kara yolları,  

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve İl İmar Müdürlükleri ile ilişkili olmalı, müşteri 

yönlendirilmelidir. 

 

 
Satış İşlemi 

 

 
Emlak komisyoncusu, bir emlakin satışı anında gerekli evrakları mutlaka müşterinin yanında 

bulundurmalıdır. Tapuda iş yerini temsilen yetkili bir kişi akit anında müşteriye eşlik ederse, bu 

olay iş yerinin müşteriye verdiği değeri gösterir ve bu emlak komisyoncusu her zaman takdir 

edilir. 
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Müşteri (Alıcı) - Mal Sahibi (Satıcı) – Emlak Komisyoncusunun Yükümlülükleri 

 

 
Gayrimenkul alım, satım, kiralama ve karşılığı işlemlerinde, alıcı (müşteri), satıcı (ev sahibi) ve 

emlak komisyoncusu üçlüsünün yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler yerine getirilmedikçe 

işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir. Bu yükümlülükleri inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

Mal Sahibinin Yükümlülükleri 

 

 
Satıcı yani mal sahibi, emlakin sahibidir. 

Satıcı mutlaka sözleşme imzalamalıdır. Süreli satılık emlak veya süresiz satılık emlak 

sözleşmesini mutlak surette imzalamalı ve bu sözleşmelerin gerekliliğini bilmelidir (Satılık Emlak 

modülünde örnekleri verilmiştir.). 

Emlak beyanını mutlaka vermelidir. 

Satılacak olan yer kooperatif hissesi ise kooperatif ile ilgili olan belgeler verilmelidir. Bu belgeler, 

ortaklık belgesi, borç dökümü ve kooperatif merkezinin adres ve telefonlarıdır. 

Satıcı kooperatif ise; imza sirküleri; ticaret sicil belgesi; faaliyet belgesi ve son genel kurul kararı 

verilmelidir. 

Satıcı şirket ise; imza sirküleri, ticaret sicil belgesi, faaliyet belgesi ve satış yetkisi belgesi 

verilmelidir. 

Satıcı vekil ise vekâletnamesinin verilmesi gerekir. İmzalanan sözleşme gereği, satıcı iş bitiminde 

komisyonunu mutlaka vermeli ve hiçbir problem çıkarmamalıdır. 

Müşterinin (Alıcının) Yükümlülükleri 

Alıcı (müşteri), emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kuruma 
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denir. 

Alıcı mutlaka sözleşme yapmalıdır. Alım- satım sözleşmesi, yer gösterme ve komisyon 

taahhütnamesini mutlaka imzalamalıdır (Emlak Kiralama modülünde örneği verilmiştir.). 

Alıcı ve salıcılar nüfus cüzdanlarını, resimlerini ve ikametgâh adresini doğru olarak vermelidir ( 

Resimler altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.) 

Alıcı kooperatif ise; imza sirküleri, ticaret sicil belgesi, faaliyet belgesi ve son genel kurul kararını 

mutlaka vermelidir. 

Kooperatif devrinde alıcı müşteri, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan sureti ve altı ay içinde 

çekilmiş olan resmini vermelidir. 

 

 
Alıcı şirket ise; imza sirküleri, ticaret sicil belgesi, faaliyet belgesi ve yetki belgesini vermelidir. 

Alıcı vekil ise mutlaka vekâletname verilmelidir. 

Alıcı sözleşme gereği, işlemlerin bitiminde hiçbir problem çıkarmadan komisyonunu vermelidir. 

Emlak Komisyoncusunun Yükümlülükleri 

 

 
Alım satım - komisyon protokolünü hazırlayarak taraflara imzalatmalıdır. Aracı istenilen evrakları 

eksiksiz olarak toplamalı, bunları hazır hâle getirmelidir. 

Alıcı ve satıcıya gayrimenkul hakkında tam ve doğru bilgi vermelidir. 

Pazarlıkta alıcı ve satıcıyı mutlaka karşı karşıya getirmelidir. Eğer pazarlama ve satış yetkisi 

verilmiş ise satışı ve pazarlamayı aracı (emlak komisyoncusu) gerçekleştirebilir. 

Satışta yapılacak tapu işlemlerini gerçekleştirmelidir. Emlakla ilgili ilan vermelidir. 

Kooperatif devirlerinde, kooperatif merkezindeki işlemlerin, işlemler sonuçlanıncaya kadar 

takibini yapmalı, kooperatif karar defterine alınan kararın fotokopisini (aslı gibidir) alarak alıcıya 

vermelidir. 

Kiralamalarda kira kontratını usulüne uygun bir şekilde tanzim etmelidir ( 2 nüsha olarak 

düzenlenmelidir.). 
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Kat karşılığı işlerde, noterden sözleşmeyi yaptırmalı, gerektiği hâllerde sözleşmeyi tapuda tescil 

ettirmeli, kat irtifakı için listeyi hazırlamalı ve kat irtifakını kurmalı, hisse devri var ise tapuda 

devrini yapmalı ve inşaat teminat ipoteğini koydurmalıdır. 

Aracı tapuda yapılacak tüm işlemlerde alıcı ve satıcı ile beraber olmalı, önceden gerekli evrakların 

hazır olup olmadığı mutlaka kontrol etmelidir. 

 

 
Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısı 

 

 
şuan tasarı hâlinde olan Emlak Müşavirliği Kanunu, emlake ilişkin olarak her türlü (mülkiyet, 

taşınmaz rehini, irtifak hakkı gibi) ayni hak tesisine, değiştirilmesine, devrine ilişkin veya Borçlar 

Hukuku çerçevesinde sözleşme özgürlüğünce akdedilecek her türlü yasal sözleşmelerin 

yapılmasına (Borçlar Kanunu anlamında simsarlık niteliğinde) aracılık hizmetleri yanında ayrıca 

ve vekâlet hizmetleri ile emlake ilişkin konularda danışmanlık hizmetlerinin görülmesi 

faaliyetlerinden ibarettir. 

Ayrıca kamu taşınmazlarına ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği işlemlerinde aynı nitelikte 

faaliyete konu olması mümkündür. 

 

 
 Emlak müşaviri: Kazanç elde etme yolunda mesleki faaliyeti uyarınca emlake ilişkin (simsarlık 

sözleşmesi niteliğinde) tam aracılık, vekâlet ve danışmanlık işleri ile işlemlerini sözleşme ile 

üstlenen gerçek ve tüzel kişiler. 

Emlak Müşaviri Olma şartları 

Emlak müşaviri olma şartları ikiye ayrılır: 

 Genel Koşullar 

Türk vatandaşı olmak veya yabancı uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye‟de sanat ve ticaretini 

yürütmeye izinli olan kişi sıfatını taşımak şartı ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak 

ve kamusal haklardan mahrum bulunmamak asıldır. Hâkim hükmüyle verilen yargısal rüşt 

kararları geçerlidir. 

 Emlak müşaviri: 
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 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmalıdır. 

 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla 

cezalandırılmamış olmalı yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye 

kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale 

ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, 

vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmalıdır 

Ceza veya disiplin soruşturması neticesinde memuriyetten çıkarılmamış olmalıdır. 

 

 
 Özel Koşullar 

 Emlak müşaviri olmak 

için en az 4 yıllık fakülte, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Harita ve Kadastro Meslek 

Yüksek Okulu ile Emlak ve Emlak Yönetimi adı altında yahut eğitim programı müfredata 

uygunluk sağlayan alanlarda eğitim almak ya da emlak pazarlaması ile ilgili olan, en az iki 

yıllık eğitim veren yüksek okul mezunu olm  olarak ilgili odalarca verilecek üç 

aylık sertifika programı ve yine söz konusu odalarca belirlenecek emlak müşaviri yanında 

üç aylık uygulama eğitimini tamamlamış   Emlak Müşavirliği Sertifika  Sınavını 

kazanmış şavirliği Sertifikasını 

almış olmak 

 

 
Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat Hükümleri Uyarınca Faaliyette Bulunma 

Yükümlülüğü 

 

 
Müşterinin, emlak müşavirinin sunduğu hizmetleri ticari veya mesleki olmayan amaçlar nedeniyle 

talebi hâlinde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuat kapsamında hizmet verilmesi gerekir. 

Emlak müşaviri bu konudaki mevzuata ilişkin tüm yükümlülükler konusunda bilgilenerek 

özellikle “ayıplı hizmet vermekten kaçınmak” yükümlülüğü altındadır. 

Emlak Müşavirleri Arasında İş Birliği 
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Emlak müşavirleri mesleki faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında birbirleri ile iş ortaklığı, gelir 

paylaşımı, şirketler birliği gibi isimler altında, tüzel kişilik oluşturmaksızın ve bağımsız ticari 

faaliyetlerini sona erdirmeksizin, adi ortaklık temelli oluşumlar gerçekleştirebilirler. 

Bu takdirde anılan sözleşme yazılı şekilde yapılmalı ve gelir paylaşımı esasları açık bir şekilde 

düzenlenmelidir. Bu durumda elde edilen kazanç brüt üzerinden paylaşılacak olup 

vergilendirilmesi ise kendi ticari faaliyet alanında gerçekleşecektir. Bu kapsamdaki oluşumlar 

zincir emlak müşavirliği niteliği taşımaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tüzel Kişi Emlak Müşavirliği 

 

 
Emlak müşavirliği faaliyetinin tüzel kişilik tarafından yürütülmesi hâlinde; şirket adına imza atma 

yetkisine sahip bulunan kişilerin emlak müşavirliği şartları ve sıfatına sahip olmaları gerekir. 

 

 
Diğer Faaliyet Esasları 

 

 
Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak 

bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, 

kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların 

özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, 

imar durumu vb. den yararlanılmalıdır. 

 

 
Meslek Dışı Faaliyetlere Aykırılık Yasağı 
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Emlak müşavirliği yapılan mekânda başka bir iş yapılamaz. Bir işletme, sair mevzuata uygun 

olması ve farklı adreslerdeki iş yerlerinde icra edilmesi şartı ile başka mesleki faaliyetlerde 

bulunabilir. Sermaye şirketlerinde ortaklık bu kapsamda değerlendirilemez. 

 

 
Emlak Müşavirinin Uyması Gerekli Mesleki İlke ve Kurallar 

 

 
Emlak müşaviri, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında 

herhangi bir yazı, sıfat veya unvan kullanmamalıdır. 

 

 
Emlak müşavirleri unvanlarını herhangi bir karışıklığa, yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek 

şekilde, her iki statü net olarak ayırt edilebilecek bir şekilde kullanmalıdır. Örneğin: “Özler Emlak 

Müşavirliği Hizmetleri” gibi. Bu kurala uymayanlar hakkında meslek odaları ve dernekler 

tarafından gerekli uyarı ve takibat yapılır. 

Emlak müşaviri, sır saklama yükümlüğü kapsamında verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri 

sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. Emlak müşaviri, 

vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 

Emlak müşaviri diğer meslektaşlarıyla haksız rekabetten kaçınmalı ve onları kötüleyici beyanlarda 

bulunmamalıdır. 

Emlak müşavirliği hizmetleri, sözleşmede yer alması kaydıyla yapılacak yazılı bir sözleşme 

esasına göre şubeler veya yardımcı elemanlar aracılığıyla verilebilir. Bu sözleşmede, hizmetin 

süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır. 

Emlak müşavirliği bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks ve 

bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 

Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için emlak müşavirliği bürosuna ait taşıt bulunmalı 

veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkânı sağlanmalıdır. 

Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler 

uyuşmazlık hâlinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 
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Taşınmazlarda bulunan „Kiralık‟ veya „Satılık‟ ilanları uzaktan fark edilebilecek büyüklükte 

olmalıdır. 

 

 
Hizmet Ortamının Özellikleri ile İlgili Kurallar 

 

 
Emlak müşavirliği bürosu, kendi mülkü veya kiralama sözleşmeli veya geçerli bir hakka dayalı 

olmak üzere en az 40 m2 büyüklükte, en az idari büro ve kapalı toplantı odası olmak üzere ayırt 

edilmiş iki bölümden ibaret olmalıdır. 

Emlak müşavirliği hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma 

uygun büro mobilyalı, müşterilerin kabulüne uygun oturma grupları düzenlenmelidir. 

 

 
Emlak müşavirliği bürosunda ilgili odasınca kullanıma sunulan; matbu alıcı ve satıcı yetki 

sözleşmesi, kira kontratı, matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve kiracı, kiraya veren, satış ve 

kiralama protokolü, komisyon paylaşım sözleşmesi, ekspertiz formu, hukuk, vergi, kadastro, 

muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları 

bulunmalıdır. 

Emlak müşaviri, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır. 

Emlak müşaviri bürosunda şu araç gereçler bulunmalıdır: Bilgisayar ve yazıcı, telefon, internet 

bağlantısı, faks, fotoğraf makinesi, el feneri, televizyon (tercihen), video (tercihen), kamera 

(tercihen), eğitim sertifikası, bölge haritası 

 

 
Çalışanlarla İlgili Kurallar 

 

 
Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı 

olmalıdır. Bu konuda emlak müşaviri ile müşteri arasında yapılacak sözleşmeden hile nedeniyle 

dönmeye yol açacak nitelikte yanıltıcı beyanların kullanılmasından kaçınılması gerekir. 
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Emlak Müşavirleri Faaliyetlerinin Kapsamı 

 

 
Emlak müşaviri faaliyet alanına giren iş ve işlemler genel olarak şunlardır: 

 

 
Simsarlık ( gayrimenkul tellallığı / aracılık ) hizmetleri kapsamındakiler: kampanyalı olanlar da 

dâhil olmak üzere tanıtım, reklam ve diğer tanıtım yolları ile topluca pazarlama işleminin ve 

benzeri faaliyetlerin yerine getirilmesi 

Vekâlet Hizmetleri Kapsamındakiler (Danışmanlık ve Bu Kapsamdaki İş Görme) 

Yukarıda belirtilen simsarlık (aracılık) hizmetlerine konu iş ve işlemlerde aracılık yapmaksızın 

yalnızca taraflara danışmanlık hizmeti verilmesi 

 Ekspertiz hizmetleri 

 İpotek tesisi 

 Kat irtifakı kurma 

 Kat mülkiyeti kurma 

 İfraz ve tevhit, 

 Cins değişikliği 

 Taksim (paylaşım) 

 Tashih (düzeltme) 

 Aplikasyon 

 Belediyelerden bölge imar planı çıkarma 

 Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma 

 Vergi muafiyeti belgesini alma 

 Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kâğıdı alma 

 Emlâk beyannamesi düzenleme 

 

 
Emlak müşavirlerinin aracılık ve vekâlet işlerine ilişkin olarak hazırlık safhası ve ifa sürecinde 

gerçekleştirilebilecek diğer faaliyetler: 

Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı 
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Alan çalışması yapılması, o Yayınların incelenmesi, o Müşteri portföyünün arz, talep yönünden 

değerlendirilmesi, o Emlak kayıtlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, o Taşınmazın 

pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, o Taşınmazda oturan varsa göstermek 

için randevuların alınması, o Pazarlama stratejisinin hazırlanması, o Yazılı ve görsel pazarlama 

tekliflerinin hazırlanması, o İlan verilecek taşınmazın belirlenmesi, o Taşımazın pazarlama 

aşamaları hakkında müşteriye düzenli bilgi ve rapor verilmesi, o Diğer emlak müşavirleriyle ortak 

çalışmaların yürütülmesi, tarafların bir araya getirilmesi, o Tapu işlerine ilişkin randevuların  

alınıp işlerin takip edilmesi ve benzeri iş ve işlemlerdir. 

Ancak, yasa gereği emlak müşavirlerinin avukatlık ve mali müşavirlik mesleklerine özgü 

faaliyetlerde bulunamayacakları gibi bunlara aracılık dahi edemezler. 

 

 
Bu konularda danışmanlık hizmeti verilebilirse de işin kapsamının avukatlık veya mali müşavirlik 

mesleği kapsamına girdiği anlaşıldığında, aydınlatma yükümlülüğü gereği, müşteri 

bilgilendirilerek bu meslek gruplarına yönlendirilmelidir. Bu mesleklere özgü faaliyetlerde 

bulunmaları ise yasaktır. 

Sermaye piyasası hükümlerince yapılabilecek ekspertiz ve değerlendirme işlemleri konusundaki 

mevzuat hükümleri saklıdır. 

Müşteri Adına Belge ve Bilgi Edinilmesinde Yetki 

 

 
Tapu daireleri, belediye ve il imar dairelerinde tapu sicili ve imar planlarının açıklığı ilkesince 

müşterilerine ait taşınmazlara ilişkin her türlü belge ve bilginin taraflarına verilmesini isteme 

hakkına emlak müşavirleri yetkilidir. Ayrıca, temsil yetkisi belgesi ile müşterileri hesabına 

ilgilendikleri taşınmazlara ilişkin bilgi ve belge konusunda tüm kamu idare ve kuruluşlarından 

bilgi ve belge talebinde bulunabileceklerdir. 

 

 
Meslekle İlgili Terimler 

Gruplandıracak olursak 

 

 Araziler 
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 Yapı 

 Konut ve daire 

 Sit alanları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


