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ÖZ 

ĠMAR KĠLĠLĠĞĠ KAPSAMINDA ADLĠ VE ĠDARĠ YAPTIRIMLAR  

Gurur Kutay Aydın 

Yüksek Lisans Tezi 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi H. Alphan Dinçkol 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

 Tezimizin amacı imar kirliliğini imar hukuku ve ceza hukuku kapsamında 

irdelenmesi, imar kirliliği hakkında farkındalık yaratmak ve çevre kirliliğine neden olan 

bu eyleme yönelik alınabilecek önlemlerden bahsetmektir. Tezimizi hazırlama sırasında 

doktrindeki görüĢler, yerleĢik Yargıtay ve DanıĢtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi ve 

AĠHM kararları irdelenmiĢtir.  

 Tezimizin birinci bölümünde imar hukukuna ait kavramlar detaylı olarak 

iĢlenmiĢtir. Yine bu kapsamda çevrenin ne olduğu, çevre hakkının sınırları, uluslararası 

düzeyde çevre hakkı ile ilgili açıklamalar yapılacak ve imar ile ilgili geri kalan yapı, 

bina ve benzeri teknik kavramlar açıklanacaktır. Birinci bölümün sonundaysa imar 

barıĢı ele alınacaktır. Tezimizin ikinci bölümünde ise 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu'nun ikinci kitabının "Topluma KarĢı Suçlar" baĢlıklı üçüncü kısmında, 

"Çevreye KarĢı Suçlar" baĢlıklı ikinci bölümünde yer alan TCK m.184'te düzenlenmiĢ 

olan imar kirliliğine neden olma suçu detaylı bir Ģekilde incelenecektir. Buna göre 

suçun yer ve zaman bakımından sınırlamaları ve özel görünüĢ biçimleri ele alınacaktır. 

Üçüncü bölümde ise eyleme yönelik olarak idari ve adli yaptırımlar incelenecek ve idari 

yaptırımlarla ilgili temel kavramlar üzerinde durulacaktır. Ġdari yaptırımın hukuki 

niteliğine değinilecek, idari tedbirlerle birlikte idari yaptırımların hukuki sonuçları 

incelenecektir. Akabinde ise adli yaptırım türleri ve amacı üzerine bir değerlendirme 

yapılacaktır. Son olarak ise idari ve adli yaptırım arasındaki fark anlatılacak, ve bunların 

suçla mücadele kapsamındaki etkileri tartıĢılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Ġmar kirliliği, Ġmar kirliliğine neden olma suçu, Ġmar barıĢı, 

DanıĢtay, Yargıtay, AĠHM, Adli Yaptırım, Ġdari Yaptırım. 
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ABSTRACT 

ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL SANCTIONS IN THE SCOPE 

OF THE ZONING POLLUTION 

Gurur Kutay Aydın 

Master Thesis 

Department of Public Law 

Public Law Programme 

Thesis Advisor: Dr. Öğr. Üy. H. Alphan Dinçkol 

Maltepe University Graduate School, 2020 

The aim of this thesis is to examine the issues of zoning pollution within the 

scope of zoning law and criminal law whilst raising awareness about zoning pollution 

and identifying measures that can be taken to mitigate causes of environmental 

pollution. During this examination, the views in doctrine, settled case-laws in Council 

of State and Court of Cassation, decisions of Constitutional Court and European Court 

of Human Right are scrutinised. 

 In the first part of this thesis, the basic concepts of zoning law are examined. The 

thesis explores, what is environment, what is environment at the international level, 

what are the restrictions of environmental rights and explains the notions of technical 

terms in such a manner that buildings and structures. At the end of this section, zoning 

peace is handled. 

 In the second part of the thesis, "crime causing of development pollution" 

regulated in Article 184 of the second section entitled "Crimes Against the 

Environment" which is in the second part of the third section of Turkish Penal Code 

numbered 5237, "Crimes Against Society" is analysed in detail. Within this context, the 

territorial and temporal restrictions and the particular forms of this article are examined. 

 The third part of this thesis explains administrative and judicial sanctions for the 

wrongful acts and emphasises the basic concepts of administrative sanctions. Legal 

character of the administrative sanctions is mentioned and legal consequences of 

administrative measures and administrative sanctions are examined. Afterwards judicial 

sanction types and aims are evaluated. Finally, differences between the administrative 

and judicial sanctions are explained and impacts of the fighting against this crime are 

discussed.  

Keywords: Zoning Pollution, Crime causing of development pollution, Zoning peace, 

Council of State, Court of Cassation, ECHR, Administrative Sanctions, Judicial 

Sanctions 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Zamanın baĢlangıcından beri insanoğlu sosyal bir varlık olarak süregelmiĢtir. 

Mağaralarda bile topluluk halinde yaĢayan insanoğlunun hayatını devam ettirebilmek 

için yapmıĢ olduğu yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçları vazgeçilmez hale gelmiĢtir.  

Ġnsanlar zamanla çevredeki insanlarla birlikte yerleĢim yapmaya ve barınma 

ihtiyaçlarını gidermeye çalıĢırken yaĢama alanları konusunda bazı problemler yaĢamaya 

baĢlamıĢlardır. Geçen zaman içinde insanların toplu halde yaĢamasıyla beraber ortaya 

çıkan sorunlar, toplumda iĢleyen kuralların belli bir düzende bulunması gerektiğini ve 

bu düzenin de sürekli olarak geliĢtirilerek devam etmesi gerektiğini göstermiĢ ve buna 

uygun bir hukuk düzeni geliĢtirilmiĢtir. Bu hukuk düzeni, insanları zorlayan hukuk 

kurallarıyla sağlanmıĢtır. Bu kuralların baĢında da idari, mali ve cezai yaptırımlar 

gelmiĢtir. 

Geçtiğimiz 200 yıl içinde dünyanın geçirdiği dönüĢüm, insanların geldiği sosyal 

ve ekonomik durum tarihin en hareketli kısmını oluĢturmaktadır. Bu oluĢumla beraber 

bütün kavramlar derinden etkilenmiĢ ve imar kavramı da yeniden tanınan kavramlardan 

birisi olarak planlı bir ĢehirleĢme, sağlıklı bir çevre ve düzgün bir Ģekilde konutlaĢmak 

anlamı içermeye baĢlamıĢtır. Günümüzde sosyal yaĢam, kent adını verdiğimiz alanlarda 

yoğun bir Ģekilde varlığını sürdürmektedir. Batıda meydana gelen sanayi devriminden 

sonra insanların küçük topluluklar halinde yaĢadığı yerleĢim birimlerinden daha büyük 

yerleĢim yerlerine göç etmeleriyle birlikte önlenemez bir akım ortaya çıkmıĢtır. Batılı 

ülkeler bu akım karĢısında planlı çalıĢmalarla ilerlediği için düzenli bir kentleĢme ortaya 

koymuĢ ve imara aykırı yapılaĢma daha meydana gelmeden engellenebilmiĢtir. 

1950‟li yıllarda ülkemizde meydana gelen göçler, kentsel alanların sahip olduğu 

kapasiteden fazla insan akımına maruz kalınmasına yol açmıĢtır. Bunun sonunda kentsel 

alanlar sorun yaratan merkezler olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. Hızla göç alan 

Ģehirlerde imar faaliyetleri hızlanmıĢ, hızlanan imar faaliyetleri sonrasında ise imara 

aykırı olarak meydana gelen yapılaĢmalar ortaya çıkmıĢtır. Tüm bunların sonucunda 

devletin belli bir disiplin oluĢturması gerektiği kanaatine varılmıĢ ve imar kurallarıyla 

ilgili yeni adımlar atılması gerekmiĢtir. 
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Kaçak bir Ģekilde oluĢturulan bu kentleĢme günümüzde önüne geçilmez bir 

boyuta ulaĢmıĢtır. Büyük kentlerin sahip olduğu çirkin görüntü bütün bu mevzuata 

uygun olmayan yapıların inĢası sonrasında oluĢmuĢtur. Kent planlamasının modernize 

bir hal alması ülkemizde çok yavaĢ ilerlemektedir. Özellikle büyük Ģehirlerin sahip 

olduğu iç göç sebebiyle planlamalar doğru düzgün yapılamamaktadır. Bu iç göç olgusu 

yozlaĢmayı meĢru hale getirmiĢ ve imar ıslahı planlarını doğurmuĢtur. YaĢanan hızlı 

kentleĢme ile beraber çok büyük problemler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Kent halkı 

öncelikle birbiriyle, daha sonra ise idare ile olan iliĢkilerini düzenleyememiĢ ve bunun 

sonucunda da bazı kurumsal mekanizmalar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bunlardan en 

önemlisi kent planlamalarıdır. 

OluĢan kent planlamaları sonrasında kentin kapasitesini aĢan nüfus oranının 

kontrol altına alınacağı ve yaĢam kalitesinin yükseltileceği öngörülmüĢtür. Kent 

planlaması yapılırken yasalardan yararlanılır ve bu durum hukuk kurallarına uygun 

olarak idare edilir. Ġdare mahkemeleri ve DanıĢtay, kent planlarının hukuka uygun olup 

olmadığının denetimini yapmaktadır. Bu kapsamda insanların düzenli bir Ģekilde 

yaĢayabilmesi için çevre kirliliğinin önlenmesi ve düzenli kentleĢmeye baĢlanması 

hakları, Anayasa ile güvence altına alınmıĢtır. Düzenli bir çevrede yaĢama hakkı da ceza 

hukuku normları kapsamı altına girmiĢtir. 

Yapı ruhsatı alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak yapılan yapı inĢaları olarak 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu gereğince idari yaptırım gerektiren fiiller olarak kabul 

edilmekte ve bundan dolayı kiĢiler Kanun‟un m. 42 hükmü gereğince idari para 

cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca Kanun‟un m. 32 hükmünde verilen sürede ruhsat 

alınmayan ya da ruhsata uygun hale getirilmeyen yapıların yıktırılacağı yer almaktadır 

fakat 5237 Sayılı TCK, ülkemizde daha caydırıcı bir hal alarak çevrenin daha sağlıklı ve 

daha düzgün planlanmasına yardımcı olabilmiĢtir.   

Bununla beraber insanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkı 

anayasal düzeyde güvence altına alınmıĢ ve bu hakkın korunması için yeni suç tipleri 

düzenlenmiĢtir. Ġmar mevzuatındaki usul ve koĢullar ise TCK m. 184 hükmünde 

yeniden tanımlanmıĢtır. Ġnsanların konut ihtiyacı neticesinde, boĢ buldukları alanlara 

kendi ihtiyaçlarına göre Ģekillenen dört duvar inĢa etmesiyle baĢlayan 
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gecekondulaĢmanın da içinde bulunduğu imar kirliliği yasal düzenlemeler ile 

engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Zaman içinde değiĢen ve dönüĢen siyasi ve ekonomik Ģartlar 

sonrasında gecekondulaĢma, kaçak yapılar ve kamu arazilerinin iĢgal edilmeleri gibi 

imar kirliliğine yol açan sebeplere karĢı „Ġmar kirliliğine neden olma suçu‟ resmen 

kabul edilmiĢtir.  



4 

 

BÖLÜM 2. ĠMAR HUKUKU KAPSAMINDA ĠNCELENEN 

KAVRAMLAR 

2.1. Çevre Kavramı 

 Çevre kavramı bir Ģeyin yakını, etraf, bir Ģeyin dolayı olarak tanımlanmaktadır. 

Türk Dil Kurumu‟nun biyoloji terimleri sözlüğünde çevre, bir organizmanın bir 

parçasının üzerinde etki eden dıĢ etkenler olarak tanımlanmıĢtır. Bunun yanı sıra çevre, 

toplumsal kültürel koĢulların toplamı ve yaĢamın geliĢmesinde etki yapan, doğal, 

toplumsal olaylar olarak tanımlanmıĢtır. Toplum bilimleri sözlüğünde ise çevre, bir 

bireyin, bir toplumsal kümenin veya bir toplumun yaĢamını etkileyen dıĢ etmenler 

olarak tanımlanmıĢtır.
1
 

Çevre dediğimizde genel olarak aklımıza doğa kavramı gelir. Ama sadece doğa 

olarak betimlemek çevre kavramını biraz kısıtlamak demektir çünkü çevre doğanın da 

içinde bulunduğu daha geniĢ bir yapıyı ifade eder. Hukuk alanında çevre 

nitelendirilmesi, insanlığın ortak malı olarak yapılmaktadır. Daha detaylı olarak ise 

çevre kavramı, maddi ve manevi geliĢmeye bağlı ve yaĢam koĢullarını dolaylı veya 

dolaysız olarak etkileyen biyolojik toplumsal ve coğrafi etkenlerin bütünü olarak 

tanımlanabilmektedir.
2
 

Anayasa Mahkemesi çevre tanımı yapmaktan kaçınarak, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrenin sağlanması için gerekli olan niteliklere kararlarında yer verdiği görülmektedir. 

Sağlıklı ve dengeli bir çevreyi, doğal güzelliklerin korunduğu, kentleĢmenin neticesinde 

hava ve su kirliliğinin önlendiği, iĢin niteliğine göre belirli esaslar çerçevesinde 

madencilik faaliyetlerinin de gerçekleĢtiği çevre olarak tanımlamıĢtır. AYM, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrenin tanımında üç kritere dikkat çekmiĢtir. Bunlardan ilki korunacak 

olan öğeler arasında yalnızca doğal güzelliklerin olması, ikincisi kirlilik çeĢitleri 

                                                           
1
 RuĢen KeleĢ/Can Hamamcı/Aykut Çoban, Çevre Politikası, Ġmge Kitabevi Yayınları, GeniĢletilmiĢ 6. 

Baskı, Ankara, Ekim 2009, s.50. 
2
 Can Hamamcı, “Çevre Hakkı Üzerine DüĢünceler”,  Ġnsan Hakları Yıllığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme 

Ġdaresi Enstitüsü, Sayı: 5-6/1, 1984, s.244. 
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arasında sadece hava ve su kirliliğinin olması, son olarak ise madencilik faaliyetlerinin 

belirli esaslar çerçevesinde gerçekleĢtirilmesidir.
3
 

2.1.1. Çevre Hakkının Ġçeriği 

Çevre ve çevrede oluĢan her Ģey çevre hakkını tanımlayabilir. Temelinde 

çevrenin korunması ve çevrenin daha iyi hale getirilmesini içeren çevre hakkı, buna 

bağlı olarak, doğanın ve doğal kaynakların ve biyolojik çeĢitliliğin tamamının 

korunmasını içermektedir. Estetik gereklilikler de çevrenin korunmasına dâhildir. Bütün 

bunların yanında önleyici yükümlülükler de çevre hakkında çok büyük bir yer tutar. 

Çevrede kirlilik ve bozulma ya da tahribat meydana geldikten sonra sonuçların geri 

alınması neredeyse imkânsızdır bu yüzden, bu tarz durumlarla karĢı karĢıya kalmamak 

için önleyici yükümlülükler alınması gereklidir.
4
 

 Bahsi geçen önleyici yükümlülükler, çevresel zararın oluĢmasını engellemeyi 

hedefler. Bunun için kendisine uzak görüĢlülük ilkesini benimsemiĢtir. Bu ilke bugün 

veya gelecekte meydana gelebilecek tüm çevresel hasarın öngörülmesine ve 

engellenmesine, çevrenin ve doğanın korunmasına yardımcı olmaktadır. 

Bahsedebileceğimiz bir diğer çevreyi koruma yükümlülüğü ise, onarma 

yükümlülüğüdür. Bu husus da, önlenmiĢ veya önlenememiĢ bir çevresel zararı 

denetimde tutmaya olanak verir. Gerekli ceza yaptırımlarının uygulanması, kirliliğin 

düzenlenmesi ve denetlenmesi ile tazminat cezası bu yükümlülüğün araçları arasında 

sayılmaktadır.
5 

2.1.2. Çevre Hakkının Öznesi Ve Çevre Hakkının Muhatabı 

Anayasa‟nın m 56. hükmünde düzenlenen çevre hakkı toplumda yaĢayan 

herkesin hakkıdır. Toplumda yaĢayan herkes sağlıklı, temiz ve dengeli bir çevrenin 

alacaklısıdır. Bu hakkın muhatabı olarak devlet ve vatandaĢlardır. Sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaĢama hakkının öznesi “herkes” olarak belirlenmesinin yanında hakkın 

muhatabının devlet ve sadece vatandaĢlar olarak gösterilmesi doğru bir yaklaĢım 

                                                           
3
 AYM, 24/05/2012 T,  2011/110 E, 2012/79 K‟ dan aktaran Yasemin Semiz, “Anayasa Mahkemesi‟nin 

Çevre Hakkı Perspektifi” Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 2014, s. 17. 
4
 Kemal Dadak , “Yeni KuĢak Hak Olarak Çevre Hakkı” UyuĢmazlık Mahkemesi Dergisi, Cilt: 0 Sayı:5, 

2015, s.309-315. 
5
 KeleĢ/Hamamcı/Çoban, s.348. 
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değildir. Sağlıklı bir çevrenin yaratılması ancak toplumda yaĢayan herkesin gerekli 

katılımları ve çabasıyla gerçekleĢebilir.
6
 

2.1.3. Uluslararası Hukuk Düzeyinde Çevre Hakkı 

Hukuk kurallarının amaçladığı nokta, toplum içerisinde dirlik ve düzenin 

sağlanmasıdır. Bu düzenin sağlanmasına öncülük edecek bir otoritenin var olması da en 

büyük gerekliliktir. Hukuk kuralları iĢte tam olarak bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Devlet ile bireyler arasındaki sınırların çizilmesinde ve değerlerin belirlenmesinde en 

büyük otorite hukuk kurallarıdır. Çevre konusu toplumların gündeminde yer almaya 

baĢladığından beri uluslararası alanda sürekli ikilemler oluĢmaktadır. Çevre konusunun 

uluslararası bir boyut kazanması sonucunda bu sorunlara hukuk ilkeleri çerçevesinde 

çözüm yolları aranmaya baĢlanmıĢtır. Yapılan uluslararası anlaĢmalar ile birlikte çevre 

hakkının ülkeler arasında tanınması sağlanmıĢ ve gönüllü kuruluĢlar ile çevrenin 

bireysel anlamda önemi pekiĢtirilmiĢtir.
7
 

Uluslararası alanda çevreye odaklı faaliyetlerin artmasıyla birlikte çevreye 

yönelik problemler küresel bir boyut kazanmıĢtır. Ortaya çıkan sorunlara çözüm 

olabilmesi için ise küresel anlamda bir sonuca varılabileceği düĢünülerek uluslararası 

çevre hukuku Ģeklinde yeni bir hukuk dalı ortaya çıkmıĢtır. Bu hukuk sahasında çevre 

kavramının sürekli tartıĢılıyor olmasından ötürü kavrama yönelik tam anlamıyla bir 

tanımlama yapılamamaktadır.  

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde çevreyi kapsayan bir hakkın yer almaması 

büyük bir olumsuzluktur. Ancak bu konu ile alakalı, çevreye verilen zararın sözleĢmede 

bahsi geçen bazı haklara zarar vermesi sebebiyle, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi 

tarafından çevre ile ilgili içtihatların geniĢletilmesi istemi söz konusu olmuĢtur.
8
 

AĠHM, Öner Yıldız/Türkiye
9
 ve Budayeva ve diğerleri/ Rusya davasında

10
 insan 

yaĢamının tehlikede olduğuna iliĢkin bilgisi olan kamu makamlarının, orada yaĢayan 

                                                           
6
 Yasemin Semiz, “Anayasa Mahkemesi‟nin Çevre Hakkı Perspektifi” Hacettepe Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 4(2), 2014, s. 17, s.10-11. 
7
 Selim Kılıç, “Uluslararası Çevre Hakkı Üzerine Bir Ġnceleme”  C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 

C:2, Sayı:2, 2001, s.134-138. 
8
 Tematik Bilgi Notu ,  Çevre ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Kasım 2015, s.1.  

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_TUR.pdf , EriĢim Tarihi: 18/04/2020 
9
 AĠHM, Öner Yıldız/Türkiye, 30 Kasım 2004, BaĢvuru No: 48939/99  
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kiĢileri korumak için önlemler alması gerektiğini belirterek SözleĢme‟nin m.2 

hükmünde düzenlenen yaĢam hakkının ihlal edildiğine karar vermiĢtir. Bu kararlar 

doğrultusunda doğal felaketlerin önlenmesi için gerekli önlemleri içeren çevre 

politikalarıyla çevrenin korunmasının gerekliliği ve çevrenin korunmasıyla insanların 

yaĢam haklarının bağlantısının önemi açısından önemlidir.
11

 

2.1.4. Türkiye’de Çevre Hakkı 

Türkiye‟de güncel hayatı etkileyen en önemli sorunlardan birisi çevre ile ilgili 

problemlerdir. Hızlı nüfus artıĢı ile birlikte gelen sorunlar baĢta olmak üzere, erozyon 

tehlikeleri, orman yangınları, yeĢil alanların eksik olması, sanayileĢme ile birlikte gelen 

orantısız kimyasalın havaya ve denizlere salınımı ve termik santraller gibi pek çok 

problem Türkiye‟de yaĢayan bireyleri etkileyen faktörlerdir. Tüm ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de bu sorunlara çözümler aranmaktadır. 

2.1.4.1. Türkiye’de Çevre ile Ġlgili Yasal Düzenlemeler 

Çevre hakkı Anayasa‟mızın m. 56. hükmünde düzenlenmiĢtir. Anayasal düzeyde 

çevre ile ilgili ilk değiĢim 1982 Anayasası ile gelmiĢtir. Bunun ardından çevre ile ilgili 

Ağustos 1983 tarihinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanun tüm 

vatandaĢların ortak malı olarak görünen çevrenin korunmasını, daha iyi bir hale 

getirilmesini ve doğal kaynakların uygun biçimde kullanılmasını, ülkenin bitki ve 

                                                                                                                                                                          
AĠHM bu davada baĢvuran bir çöplüğün kenarında yaĢamakta olup, çöplüğün sebep olduğu metan gazı 

patlaması sonucu yakınlarını kaybetmiĢtir. Bu çöplüğün tehlike arz ettiğine dair bilirkiĢi raporları 

olmasına rağmen kamu makamları herhangi  bir harekete geçmemiĢ ve patlama sonucu on ev tahrip olup 

baĢvuran dokuz yakınını kaybetmiĢtir. AĠHM bu olayda AĠHS‟nin m.2 hükmünün ihlal edildiğine karar 

vermiĢtir. Kamu makamları orada bulunan çöplüğün insan hayatına tehlikeli olduğuna dair rapor 

olmasına rağmen herhangi bir olumlu etkide bulunması gerekirken bulunmamıĢtır.  

https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22appno%22:[%2248939/99

%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-

162089%22], EriĢim Tarihi : 20/04/2020 
10

 AĠHM, Budayeva ve diğerleri/Rusya, 20 Mart 2008, BaĢvuru No: 15339/02,  

Raporların çamur selinin sebep olacağı toprak kayması felaketinin yakın olabileceğine iliĢkin uyarılarına 

rağmen, toprak kaymasının önlenmesi için gerekli tedbirleri almayarak veyahut orada yaĢayan insanları 

oradan tahliye etmeyen devletin bu felaket sonucu yaĢamını yitiren insanlardan sorumlu olduğuna karar 

vermiĢtir. Bu sebepten ötürü gerekli pozitif adımları atmayan makamların AĠHS‟nin m.2 hükmünü ihlal 

ettiğine karar vermiĢtir. 

https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-119358%22], EriĢim Tarihi: 28/04/2020 
11

 Handan YokuĢ Sevük, Çevre Hukuku Doğal Çevrenin Korunması, Adalet Yayınevi, Ġkinci Baskı, 

Ankara, Mayıs2017, s.89-90. 
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hayvan nüfusunun korunması gerektiğini ve sonraki nesiller için daha sağlıklı bir evren 

bırakabilmek için yaĢam düzeyinin geliĢtirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
12

 

 “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ile “Milli Parklar Kanunu” 

1980‟li yıllarda yayımlanmıĢ ve Çevre Kanunu‟yla beraber çevreyi ilgilendiren 

kanunlar haline gelmiĢlerdir. Bu kanunlar kültür ve tabiat varlıklarını tespit ederek 

bunların korumaya yönelik imar planlarına dair yapılaĢma esaslarını oluĢturmaktadır. 

1983 yılında yürürlüğe giren Milli Parklar Kanunu neticesinde milli parkların 

korunması, tespit edilmesi ve kamu alanı haline getirilmesini iĢleyen prosedürler 

öngörülerek doğal ve çevresel denge korunması, yaban hayatının yok edilmesi, bu 

alanlara zarar verebilecek etkinlikler, hava kirlenmesine sebep olabilecek etkinlikler, 

avlanma ve otlatma, kamu yararı açısından zorunluluk bulunmadıkça yapı kurulması 

yasaklanmıĢtır. Yine bu yıllarda kabul edilen 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu, Ġstanbul 

Boğaziçi alanının kültürel ve tarihsel geliĢimini, doğa güzelliklerini yüksek kamu kararı 

gözeterek korumak amacıyla belirlediği alanlara kesin yapılaĢma yasağı getirmiĢtir. 

Bunun yanında 1990 yılında yürürlüğe giren 3621 Sayılı Kıyı Kanunu‟nda kıyı, 

herkesin serbestlikle yaralanmasına açık olup bu alanlarda yapılaĢma yasağı 

getirmiĢtir.
13

 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ise yerleĢme alanlarını ve bu yerlerde yapılan 

yapıların fen iĢlerine uygun olup olmadığını konu edinmektedir. 2004 yılında kabul 

edilen 5237 Sayılı TCK‟da ise çevreye karĢı iĢlenen suçlar dört baĢlık altında 

toplanmıĢtır. Bunlar, TCK 181 çevrenin kasten kirletilmesi, TCK 182 çevrenin taksirle 

kirletilmesi, TCK 183 gürültüye neden olmak ve TCK 184 imar kirliliğine neden olmak 

suçlarıdır. Hapis cezası çevreye karĢı iĢlenen suçların neredeyse hepsinde 

öngörülmüĢtür. Ancak hapis cezasının seçenek yaptırım olarak para cezası ile zararın 

tazminine de karar verebilir. Bu suçlar yargılanıp karara varıldıktan sonra alınan cezanın 

dozuna göre uygulanması ve takibinin yapılması da çok büyük bir önem arz etmektedir. 

2.1.4.2. GeliĢmelerin Anayasal Düzeyi 

Toplumda yer alan bireylerin hayatlarını huzur ve refah içinde devam 

ettirebilmeleri anayasada yer alan yaĢama hakkına iliĢkin güvenceler ile sağlanmaktadır. 

                                                           
12

 Dadak, s. 323. 
13

 Sümeyra Terzi, “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye‟de Uygulanan Çevre Politikası 

Araçlarının Değerlendirilmesi”, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2017, s. 65-

67. 
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Ġnsanların yaĢama hakkının sürdürülebilmesi için kiĢinin dokunulmazlığının ve 

güvenliğinin sağlanabilmesi zorunludur. Aksi takdirde bireyin güvenliği risk altında 

olacak, dolayısı ile yaĢamı riskli bir hal alacaktır. KiĢinin dokunulmazlığı olarak 

belirtilen kavram, kiĢinin maddi ve manevi varlıklarını korunması ve bunları 

geliĢtirilebilmesi haklarını içermektedir. ĠĢkence ve eziyet kavramlarına getirilen 

yasaklamalar gibi insanların gurur ve onurlarının zedelenmesini engelleyen kurallar da 

ortaya konulan bu kiĢi dokunulmazlığı neticesinde ortaya çıkmıĢtır. 

1982 Anayasasının m. 56. hükmü ile herkesin dengeli bir çevrede yaĢama hakkı 

olduğuna ve çevreyle ilgili tüm sorun ve önerilerin devletin ve vatandaĢların 

sorumluluğu altında olduğuna vurgu yapılmaktadır. Çevre hakkının düzenlendiği m. 56 

hükmü Anayasa‟nın sosyal ve ekonomik haklar ve görevler baĢlığı altında üçüncü 

bölümde düzenlenmiĢtir. Yine m. 65 hükmüne göre “Devlet, sosyal ve ekonomik 

alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını 

gözeterek, mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” Bu bağlamda 

Anayasa‟nın m. 56 hükmü ile m 65 hükmü birlikte değerlendirilmelidir. Devlet m. 65 

hükmü ile çevre hakkını zorlaĢtırabileceği gibi ve çevre hakkının uygulanmasına imkan 

verebilecek yatırımları yapmaktan vazgeçebilecektir. Çünkü devlet gerektiği zamanda 

ekonomik istikrar için çevre hakkını sınırlayabilecektir.
14

 

ĠnĢa edilecek yapıların imar mevzuatına uygun olarak yapılmasının sağlanması 

ve bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ruhsat alınmadan yapılabileceği 

açıkça düzenlenen yapılar hariç diğer yapıların ruhsata bağlanması suretiyle 

yapılaĢmanın fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun olarak teĢekkülü; sağlıklı, güvenli, 

kaliteli ve ekonomik yaĢam çevrelerinin oluĢturulması bakımından önem teĢkil 

etmektedir. Bu bakımdan yapılaĢmanın fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygunluğunun 

sağlanmasında ve buna iliĢkin düzenlemelerde kamu yararı bulunduğu kabul 

edilmelidir.
15

 

1982 Anayasasında kamu yararını öngörerek özel mülkiyet alanının 

belirlenmesine iliĢkin m. 35, sahil Ģeridinin ve akarsu çevresinin kamu malı olduğuna 

                                                           
14

 Ahmet M. GüneĢ,  “Çevre Hakkının Bireysel BaĢvuruya Konu Edilebilirliği Üzerine”, Türkiye Adalet 

Akademisi Dergisi, 5(16), 2014, s.87. 
15

 AYM, Osman Yücel, 15 Haziran 2016,  BaĢvuru No: 2014/4874, p. 82-84, 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Basvurular/tr/pdf/2015-6427.pdf, EriĢim Tarihi: 14/01/2020  
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dair m. 43, toprağı koruyan ve gözeten m. 44, tarım arazilerinin önemini ve doğru 

kullanımını arz eden m. 45, ormanları koruyan m. 168 hükümleri yer almıĢtır. 

Anayasa‟nın “Devlet, Ģehirlerin özellerini ve çevre Ģartlarını gözeten bir 

planlama kapsamında, konut ihtiyacını karĢılayacak tedbirler alır, ayrıca toplu konut 

teĢebbüslerini destekler.” Ģekildeki m. 57 hükmüne göre de yurttaĢın, konut 

gereksiniminin karĢılanmasında çevre koĢullarının uygunluğuna riayet edilmesi 

gerektiğine değinilmektedir.
16

 

Devletin planlama yapma yetkisi kendi bünyesinde doğal olarak bulunan bir 

haldir. Devlet, yurttaĢının bütün haklarını Ģimdi ve gelecekte koruma altına almakla 

nasıl mükellefse, imar bakımından da gerekli koĢulları talep etme ve bunlara dair 

planlama yaparak, yurttaĢların çevresel etmenlere uygun/korunaklı ve insan onuruna 

yakıĢır Ģekilde yaĢamasını sağlamakla ve bu geleceğe taĢımakla mükelleftir. Bu yönüyle 

de korunan hukuki yarar, devletin planlama yetkisine yapılan tecavüzün bertaraf 

edilmesi bakımından mühimdir.
17

 Söz konusu m. 57 hükmünün ihdas edilmesiyle 

hedeflenen, maddenin bulunduğu bölümden de rahatlıkla anlaĢılacağı üzere, çevrenin 

korunmasıdır. Anayasanın m. 56 hükmünden hareketle ileri sürülen sağlıklı ve dengeli 

bir çevrede yaĢama hakkıyla korunan hukuki menfaat, kiĢilerin sağlıklı, yaĢanılır imar 

düzenine sahip bir Ģehirde yaĢama hakkıyla paraleldir. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı 

yapılaĢmanın oluĢturduğu görüntü kirliliği, dolayısı ile çevre kirliliğinin önüne 

geçilmesi adına cezai yaptırımların öngörülmesiyle TCK m. 184 hükmüyle korunan 

hukuki değerin imar düzeyinden ziyade yurttaĢların sağlıklı ve düzenli bir çevrede 

yaĢama hakkı olduğu söylenebilir.
18

 

 

 

 

                                                           
16

 Lamiha Çelik/Cüneyt Altınparmak, 101 Soruda Ġmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Ġmar BarıĢı, 

Seçkin Kitapevi, 3. Baskı,  Ankara, Haziran 2018,  s.47-48. 
17

 Çelik/Altınparmak, s.48. 
18

 Çelik/Altınparmak, s.48-49. 
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2.1.4.3. Türkiye’de Kurumsal Yapılanma 

 Gelecek nesillerin haklarını da kavrayan politikalar 1973 yılından sonra ilerleme 

gösterebilirmiĢtir. 1973 yılında ilk defa çevre politikalarının ve kalkınma politikalarının 

önüne geçilmemesi gerektiğine değinilmiĢtir.
19

 

1974 yılında ilk kez çevre kavramı hükümet programlarında dile getirilmiĢtir. 

ġehirlerin kapasitesinden fazla büyümesini engellemek, ayrıca çevre sağlığı sorunlarını 

minimuma düĢürmek için gereken önlemlerden ve çevreyi tehdit eden Ģartlardan bahsi 

geçen programda bahsedilmektedir
20

. Çevre Bakanlığı ise 1991 yılında kurulmuĢ, bunun 

ardından uluslararası düzeyde çevre politikalarını ele almaya baĢlamıĢtır. 1992 yılında 

TBMM Çevre Komisyonu gündeme gelmiĢtir.
21

 

Çevre yönetiminde merkezi örgütlenme,  inĢaların çevreye vermiĢ olduğu 

zararları en aza indirmek, doğal dengenin bozulmaması için çabalamak, toplumda 

yaĢayan herkeste çevre bilincini aĢılamak, çevrenin eskisinden daha dengeli ve sağlıklı 

olmasını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda çıkarılan yasa, yönetmelik ve kararlara 

uyulmasını sağlamak amacıyla örgütsel yapılar ve örgüt yönetimi oluĢturmuĢtur. 
22

 

2.1.4.4. Çevrenin Yargı Yolu ile Korunması 

Çevrenin yargı yoluyla korunmasına değinmeden önce yargının görevinden 

bahsetmek gerekir. KiĢilerin kendi arasında ya da devlete karĢı oluĢturdukları yanlıĢ 

anlamalar veya mutabık kalınamayan noktaların daha önceden netleĢtirilmiĢ kurallar 

çerçevesinde hukuka uygun olarak çözülmesi yargının en büyük görevidir. Yargı bu 

durumu çözmeye çalıĢırken sadece var olan anlaĢmazlığı çözmez, bununla birlikte 

kanunda olan boĢluğu doldurmak için ya da güncelliğini yitirmiĢ bir kuralı uygun hale 

getirebilmek için yeniden kurallar koyar.
23

 

                                                           
19

 Zeynep Arat, “1970‟lerden Sonra Çevrede Kurumsal Yapının GeliĢimi”, Türkiye‟de Çevrenin ve Çevre 

Korumanın Tarihi Sempozyumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Ġstanbul, Ekim 

2000, s.167. 
20

 Refet Erim, “Türkiye‟de Yasama, Yürütme ve Yargının Çevre YaklaĢımları” ,Ġmge Kitabevi Yayınları, 

2. Baskı, Ankara, 1997, s.186. 
21

 Nuran Talu, TBMM‟de Çevre Siyaseti, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, 2004, s.59. 
22

 Tan Baykal, “Türkiye‟de Çevre Yönetimi Sisteminin Merkezi Örgütlenmesi”, Mevzuat Dergisi, S: 147, 

Mart 2010, http://mevzuatdergisi.com/2010/03a/02.htm,  EriĢim Tarihi: 22/05/2020 
23

 Erim, s.389. 
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Son yıllarda, sosyal medyanın geliĢmesi ve insanların sesini daha çok 

duyurabilmesi ile yargı, insanların isteklerine göre Ģekillenmeye baĢlamıĢ ve özellikle 

hayvan hakları ve çevreye dair hukuk düzeninin geliĢmesine ciddi katkı sağlanmıĢtır. 

Ġdarenin belli bir eylemi yurttaĢların dengeli ve düzenli bir ortamda yaĢamasını 

engelliyorsa, bu iĢleme karĢı iptal davası açılabilmektedir. Ġptal davası neticesinde ise 

çevre kirliliğine neden olan idari eylem ya da iĢlemlere karĢı etkin bir yol olmakla 

birlikte, gerekli düzenlemenin yapılmasına yol açmaktadır.
24

 

2.2. Ġmar Kavramı 

 Arapça "ümran (düzenlilik)" kelimesinden türeyerek "Ġmar" kelimesi 

oluĢmuĢtur. Sözlükte "bayındır kılma", "geliĢtirme", "mamur etme", "bir yeri bakımlı ve 

bayındır duruma geçirme", "güzel hale getirme" anlamları yer alır. "Etkinlik yapma", 

"faaliyette bulunma", "iĢ", "uğraĢ" anlamları da olan bir kavramdır.
25

 

 Bu tanımlardan yola çıkarak imar için, “yapısal olarak bir yeri düzenlemek, 

orayı daha güzel bir hale getirmek, yaĢama koĢullarını optimize ederek bayıdır duruma 

getirmek” ifadeleri kullanılabilir.
26

 

 Bir taĢınmaz mal üzerinde yapılan kamuya ait olan veya özel olan her türlü 

değiĢik amaçla örgütlenecek yapıların, yapılma çeĢidi, yapıldığı yer vb. özellikleri baz 

alınarak bunların uygunluğunu veya nasıl olması gerektiğini anlatan kuralların tamamı 

imar düzeni olarak adlandırılabilir.
27

 Terminolojik olarak ise imar kavramı belli bir 

düzeni elde etmeyi amaçlar. Farklı ve çeĢitli pek çok amacı olan kiĢilerin ortak hareket 

ederek ortaya koyduğu değiĢikliklere imar faaliyetleri adı verilmektedir.
28 

 ĠmamlaĢmanın en fazla kullanıldığı yerler, Ģehir planları, yapı iĢleri, meydanlar 

ve yollardır
29

. Ġmar hukuku, Ģehir içinde daha kolay bir ulaĢım sağlamak ve insanların 

hayatını kolaylaĢtırmak gibi ekonomik ve sosyal meselelerin yanı sıra Ģehirdeki konut 

                                                           
24

 Emin MemiĢ, Çevre ve Çevre Ġdare Hukuku, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 2006, s.476. 
25

 Mustafa Yılmaz, Ġmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Seçkin Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, Mayıs 

2002, s.19. 
26

 Erol Ünal/ Feridun Duyguluer/ Ersin Bolat, “Ġmar Terimleri”, Türkiye Orta Doğu AraĢtırma Ġdare 

Enstitüsü Yerel Yönetimler AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Kentsel Hizmetler Dizisi, Ankara, 1998, s.52. 
27

 Aydın Zevkliler, “Ġmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici ĠnĢaat”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982, s.165. 
28

 Yılmaz, s.19. 
29

 Cafer Ergen/Veli Böke, Kaçak Yapı, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2006, s.23. 
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probleminin çözülmesi, spor alanlarının düzenlenmesi, kimsesiz insanlar için barınaklar 

yapılması gibi pek çok alanda da fayda sağlayan bir bilim dalıdır.
30

 

2.2.1. Yasal Olarak Ġmar Kavramı 

 Kentin geliĢmesinde ve imar edilmesinde hukukun önemi büyüktür. Hukuk 

kentin yönetim sistemini belirler. Planlanmasını, kent toprağının imarını ve 

düzenlenmesini tesis eder. Kent yöneticilerinin ve plancıların yetkilerinin sınırlarını 

belirler. Ġmar hukuku yerleĢim yerlerinin mevcut ve gelecekte sosyali fiziksel ve 

ekonomik yönlerden geliĢmesini, kalkınmasını ve korunmasını sağlayan hedef 

politikalarını belirleyen hukuk kurallarının tamamıdır.
31

 

 YerleĢim yerleri ve bu yerlerde var olan yapılaĢmaların; planlarının, sağlık, 

çevre koĢullarına ve ayrıca fen iĢlerine uygunluk sağlaması amacıyla ve 3194 Sayılı 

Ġmar Kanunu düzenlenmiĢ ve bu durum m. 1 hükmünde açıkça belirtilmiĢtir. Mücavir 

sınırlar ve belediyeler içinde ve dıĢında yer alan yerlerde yapılacak olan planlar ise 

kamu ve özel yapıların tamamını konu ederek aynı kanunun m. 2 hükmünde kanunun 

uygulama sınırları gösterilmiĢtir. 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 6785 Sayılı Ġmar 

Kanunundan farklı olarak sadece mücavir alanların içinde kalan yapıları ve 

belediyelerin içinde kalan yapıları düzenlemekle kalmamıĢ, bu sınırlar içinde ve dıĢında 

kalan bütün planların yanı sıra inĢa edilecek tüm kamu ve özel yapıları da kapsamıĢtır. 

Bu maddenin düzenlenmesinin temel amacı Ģehirlerin var olan ve var olabilecek 

geliĢmeleri ile çoğalan nüfus ile birlikte doğan ihtiyaçların en sağlıklı Ģekilde 

planlanarak gerçekleĢtirilmesini sağlamaktır. Bunun için 6785 Sayılı eski Ġmar 

Kanununda geçen kanun hükmünün aksine belediye ve mücavir alanların sınırları 

dıĢında yapılacak olan tüm yapıların da bu kanuna dâhil edileceği belirtilmektedir.
32

 

                                                           
30

 Sadık Artukmaç, Türk Ġmar Hukuku, Ayyıldız Matbaası, 2. Baskı, Ankara,1969, s.14. „den aktaran 

Sedat Sami HaĢıloğlu, “Ġmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Bu Suçun Onarıcı Adalet Kavramı 

Bakımından Değerlendirilmesi” , Doktora Tezi, Ġstanbul, Temmuz 2012, s.22. 
31

 Halil Kalabalık, Ġmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, GüncelleĢtirilmiĢ- GeniĢletilmiĢ 8. Baskı, 

Ankara, Eylül 2017, s. 39. 
32

 H. Fevzi Karagözoğlu/Ġhsan Mumbuç, Açıklamalı Ġçtihatlı Ġmar Kanunu Uygulaması,  Seçkin 

Yayıncılık, Ankara, 1980, s.33.‟den aktaran HaĢıloğlu 



14 

 

 Böylece, sadece belediye sınırları içerisinde yapılacak olan yapıları değil, 

belediyenin dıĢında kalan yapılar da imar düzeni sayesinde göz önünde tutulacaktır.
33

 

2.2.2. Ġmar Kanununun Tarihsel GeliĢimi 

 Zaman içinde teknolojik geliĢmelerin ilerlemesi ile birlikte artan nüfusun 

yanında insanların ihtiyaçları da artmaya baĢlamıĢtır, dolayısıyla eskiden kabileler 

halinde ayrı ayrı yaĢayan insanlar zaman geçtikçe ortak bir yerde toplu halde yaĢamayı 

daha uygun görmüĢtür. Günümüzde insanların tüm ihtiyaçlarını karĢılayabilecek Ģartları 

olan ve bu sebeple insanları bir arada tutan kent adı verilen yapılar oluĢmuĢtur. Bireyler 

artan ihtiyaçları nedeniyle kentlerin merkezine göç etmiĢ ve buldukları uygun alanlara 

kendileri için yaĢam alanı oluĢturacak yapılar inĢa etmiĢlerdir. Ġlk zamanlar çok göze 

batmayan bu durum zamanla ilerleyip herkesin kendi yaĢam alanını baĢına buyruk bir 

Ģekilde oluĢturması sonucunda çarpık kentleĢme adını verdiğimiz karmaĢaya sebep 

oluĢturmuĢtur. Çarpık kentleĢme bireyleri çevresel olarak rahatsız ettiği ölçüde sosyal 

olarak da rahatsız etmektedir. Çünkü bu durum, en baĢında bulunduğu ekosisteme zarar 

verip doğanın mükemmel dengesini bozmaktadır, bunun dıĢında kentin tüm estetiğini de 

yerle bir etmektedir.  

Ülkemizde çarpık kentleĢmenin kanuni ismi “imar kirliliği” olmaktadır. Bu imar 

kirliliği idari para cezasıyla cezalandırılırken günümüz TCK‟sında yer alan bir suç 

haline gelmiĢtir. Ġmar mevzuatında 5237 Sayılı TCK‟dan önce, bu tarz çarpık 

kentleĢmeye ve kaçak yapılaĢmayı suç olarak betimleyebilecek herhangi bir yasa 

bulunmamaktaydı. 5237 Sayılı TCK‟dan önceki dönemde ruhsatsız bir Ģekilde veya 

yapı ruhsatına aykırı bir Ģekilde imar kirliliğine neden olanlar, 3194 Sayılı Ġmar 

Kanunu‟nda yer alan „sadece idari yaptırım gerektiren eylemler‟ olarak kabul edilmiĢ ve 

kanunun m. 42 hükmüyle idari para cezasına çarptırılmıĢtır. Ayrıca ruhsatı olmayan ya 

da ruhsata uygun hale getirilecek Ģekilde düzenlenmeyen yapıların Belediye ve Valilik 

tarafından yıktırılır m 32 hükmünde yer almaktadır.
34

 

 AYM‟nin kararı ile Ġmar Kanunu m. 42 hükmünün ilk hali iptal edilmiĢtir. Ġptal 

gerekçesi olarak düzenlemenin idari para cezaları ile ilgili alt ve üst limiti belirlenerek 

                                                           
33

 Ümit Metin, “Ġmara Aykırı Yapılarda Ġdarenin Etkinliği ve Yaptırımları”, Yüksek Lisans Tezi, 

Muğla,2003 s.34. 
34

 Ġbrahim Ceyhan, “Ġmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt:4, Sayı:10, 2009, 

s.88. 
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uygulanacak olan idari para cezası miktarının tespiti konusunda idareye yetki tanınması 

nedeniyle imar ihlallerine farklı yaptırımlar uygulanması gösterilmiĢtir. Ġmar ihlallerine 

farklı yaptırımlar uygulanması ise Anayasa‟nın m. 2 hükmüne aykırı bulunmaktadır.
35

  

 Dolayısıyla, AYM‟nin iptal kararı da dikkate alınarak 09.12.2009 tarih ve 5940 

Sayılı Kanunla Ġmar Kanunu‟nun m. 42. hükmü tekrar düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme 

yapılırken iptal kararı olarak belirtilen “belirlilik” ilkesine dikkat edilmiĢtir.  

Ruhsatsız ya da ruhsat koĢullarına aykırı yapılar hakkında yaptırımları öngören 

ve hala aynı anda yürürlükte olan iki ayrı kanun vardır bunlar; Ġmar Kanunu m. 42 

hükmü ile TCK m. 184 hükmüdür. Burada Kabahatler Kanunu m. 15/3 göz önünde 

bulundurulacak ve eylem hem kabahat
36

 hem de suç olarak iĢlendiğinden sadece suçtan 

dolayı yaptırım uygulanacaktır. Bunun yanı sıra Ġmar Kanunu m.42 hükmünden dolayı 

idari para cezası alan kiĢinin “Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan para cezaları 

aynı fiil nedeniyle 26/09/2004 tarih ve 5237 Sayılı TCK m. 184 hükmüne göre, 

mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.” maddesi Ġmar Kanunu‟nun m. 42 

hükmünde düzenlenmiĢtir. Ġmar Kanunu‟ndaki düzenlemenin uygulanabilirliği bu 

düzenleme neticesinde tamamen ortadan kalkmıĢtır.
 37

  

Ruhsat alınmaksızın yaptırılan yapıların hemen mühürlenmesini, 

durdurulmasını, yapıyı yaptıran kiĢiye uygun bir süre izin verilmesini ve verilen süre 

içinde ruhsat alınmazsa veya yapı ruhsatı uygun hale getirilemezse bu yapının 

yıktırılması gerektiği Ġmar Kanunu m. 32 hükmü ile düzenlenmiĢtir. TCK m.184 hükmü 

yürürlüğe girmeden de var olan bu madde hala daha yürürlüktedir. TCK m. 184/5 

hükmünde yer alan düzenlemeye göre ruhsatsız yapının sahibi bu yapıyı ruhsatın 

gerektirdiği Ģartlara göre düzenlerse ya da yapı için ruhsat alırsa kamu davası 

düĢecektir. Ġmar Kanunu‟nda yer alan m. 32 hükmüne göre ise yapıyı verilen sürede 

ruhsata uygun hale getiren kiĢi hem cezai yaptırımlardan kurtulacak hem de var olan 

yapının yıkılmasını engellemiĢ olacaktır. Hükümde yer alan düzenlemelerde bahsi 

geçen yıkım ve mühürleme iĢlemleri ruhsatın gerektiği yapıları kapsamaktadır.  

                                                           
35

 AYM, 17/04/2008 T, 2005/5 E, 2008/93 K, www.kazanci.com, EriĢim Tarihi: 03/05/2020  
36

 Kabahat; karĢılığında idari yaptırım uygulanılması öngörülen haksızlıktır. 
37

 MelikĢah Yasin “Ġmar Kanunu‟nun 42. Maddesi – Anayasa Mahkemesinin Ġptal Kararı ve Yeni 

Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki AraĢtırmalar 

Dergisi, Cilt:16, Sayı:3-4, 2010, s. 394-395. 
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2.2.3. Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliği Gereğince Ġmar Planı 

Türleri 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun m. 5 hükmüne göre kapsadıkları alan ve amaçları 

bakımından imar planlarını; Bölge Planları, Çevre Düzeni Planları ve Ġmar Planları 

olarak gruplayabiliriz. Ġmar planı uygulaması en çok olan imar türüdür. Ġmar planları 

nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanabilir. Bunun yanı sıra 

nitelikleri bakımından incelenirse; revizyon imar planları, mevzi imar planları ve ilave 

imar planları olarak gruplandırılabilir.  

3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun m. 6 hükmü incelendiğinde mekansal planların, 

amaçları ve bulundukları alan açısından Mekansal Strateji Planlarına uygun Ģekilde 

hazırlandığı görülmektedir. Hazırlanan bu planlar ise “Çevre Düzeni Planları” ve “Ġmar 

Planları” basamaklarından oluĢmaktadır. Ġmar planlarıysa “nazım imar planı” ve 

“uygulama imar planı” olarak düzenlenir. Ġmar Kanunu‟nun 6.maddesi MPYY‟ne 

yetkiyi veren maddedir. 

MPYY‟ne göre m. 7 hükmünde belirtilen planlar, kapsadığı alan ve hedefleri 

bakımından; “Mekânsal Strateji Planları”, “Çevre Düzeni Planları” ve “Ġmar Planları” 

olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. Planlar arası kademeli birliktelik ilkesine istinaden her 

planın yürürlükte bulunan üst kademedeki planın kararlarına uygun olması gerekir. Yani 

raporlanan kısmın bir bütün oluĢturması ve bir alt kademede yer alan planın 

yönlendirilmesine yardımcı olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Yönetmelikte yer alan 

plan kademesinin uyarıları göz önünde tutularak il bütününde yapılan çevre 

düzenlemeleri planlarının, yürürlükteki bölge seviyesindeki çevre düzeni planının genel 

kararlarına aykırı olmayacağı dikkate alınacaktır.
38

 

2.2.4. Ġmar Planında Yer Alan Temel Ġlkeler  

 Ġmar planları, yaĢam kalitesi yüksek yerler yapmak gibi bazı amaçlara 

dayanmaktadır. Sağlıklı bir çevre yaratmak, doğa tarihi ve kültür gibi değerleri 

korumak, ülke bazında kalkınmayı desteklemek gibi amaçlar da imar planı yapılırken 

                                                           
38 Önder Üstündağ,/Mustafa Taner ġengün, “Türk Ġmar Mevzuatındaki Plan Türleri ve Fiziki Planlama-

Coğrafya ĠliĢkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 21, 

Sayı: 2, 2011, s.9-13. 
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ilke edinilmelidir. Ġmar planları hazırlanırken, kültürel ve doğal değerlerin korunup 

bunların deformasyonuna engel olacak Ģekilde önlemler alınmalıdır. Bu tedbirleri 

alırken aynı zamanda insanların yaĢam kalitesini artırabilmek, güvenli bir kent yaratmak 

ve kalkınmayı desteklemek gibi amaçlar da göz önüne tutulmalıdır. Kentsel plan 

hazırlayan insanların öngörülen plana yetecek büyüklükte bir alanı ayırırken, artacak 

nüfusu ve insanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Belediye Yapı ve Yollar Kanunu gereğince; dinlenme, sağlık, çalıĢma ve benzeri 

ihtiyaçların her biri için asgari olarak 65 metrekare alan gerektiği öngörülmüĢtür. 2290 

Sayılı bu kanun 1957 yılına kadar yürürlükte bulunmuĢtur.
39

 Bu Kanunun 

kaldırılmasıyla ortaya çıkan 6785 Sayılı Ġmar Kanunu, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ile 

birlikte kentsel iĢlemler için ayrılması gereken yer ile ilgili imar planlarında bir 

değiĢiklik yapılmamıĢtır. Kanun bu konuda düzenleme yapacak otoritenin bakanlık 

olduğunu belirtmiĢtir. Ancak yeĢil alanlara ve yeĢile verilen öneme odaklanmak adına 

imar planlarına her kiĢi için minimum 7 metrekare yeĢil alan ayrılması 3194 Sayılı 

kanun ile zorunlu kılınmıĢtır.
40

 

 Ġmar planlarının, planlanan yörelerin günümüzdeki durumunun ve ilerleyen 

zamanlarda geliĢmesinin saptanabilmesi için, coğrafi veriler, o yerin kullanılıĢı, 

donatımı ve mali durumu gibi konularda yapılacak araĢtırmalar sonucunda, en etkili 

çözüm yolunu bulmak, imar planının hazırlandığı o yer halkının en iyi koĢullarda 

yaĢamasını sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaĢayıĢ biçimi ve Ģekli, nüfus, alan, 

halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri güvenlik ve sağlığı ile ilgili ölçütler göz önünde 

bulundurularak hazırlanması gerektiği DanıĢtay‟ın yerleĢik içtihadıdır. Ġmar planlarının 

yargısal denetiminde ise bu ölçütlere uyulup uyulmadığı, imar planına konu yerdeki 

parsellerin özellikleri ve amacı yönünden Ģehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu 

yararına uygun olup olmadığının incelenmesi zorunludur.
41

 

 Ġmar planı hazırlanırken yapım ve uygulama aĢamasına iliĢkin esaslarının 

sınırlarını çizmek amacıyla MPYY bazı gereklilikleri beyan etmiĢtir. Bu 

                                                           
39

 Ġmar Etkinliklerinin Ülkemizdeki Kısa GeçmiĢi, 
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i.pdf, EriĢim Tarihi: 04/01/2019 
40
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2017, s.18-30. 
41
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gerekliliklerden bazıları planları hazırlayacak kiĢilerin bu iĢ için yeterli olmasını, bölge 

ve çevre düzeni kararına imar planı hazırlanırken uyulmasını, imar planlarında yapı 

adaları içindeki parsellerin gösterilmesini ve kentsel iĢler için belirlenmiĢ toprakların 

dikkate alınması gerektiğidir. 

MPYY ‟nin m. 7 hükmünde belirlenen bazı planlama maddeleri aĢağıdaki 

gibidir: 

- Tüm planlar kamu faydasına yapılır. 

- Plan notları, plan raporu, planın gösterimi ve planda yer alan pafta bütünlük 

içindedir. 

- Alt kademedeki planlar, planların ayrıntı düzeyi belirli kalmak koĢuluyla 

yönlendirilir. 

- Bazı planlar üzerinden ölçü kullanılarak, Mekansal strateji planları, çevre 

düzeni planları ile nazım imar planlarıyla herhangi bir faaliyet yapılmaz. 

- Farklı kademedeki planların küçültülmesi ya da büyütülmesi Ģeklinde plan elde 

edilemez. 

- Doğa, kültür, tarih gibi önemli değerleri korumak esastır. 

- Planın bulunduğu yerin çevresinin veya yapılan yapının daha kaliteli 

olabilmesi için yeni kararlara yer verilebilir. 

- Bazı doğal olaylar planlar yapılırken göz önünde bulundurulur. 

- Tüm araĢtırmanın yapılması, sorunların tartıĢılması, gerekli bilgileri toplama, 

gerekli analizi yapma, edilen bilgilerin bir araya getirilerek değerlendirilmesi ve plana 

karar verme aĢamalarının tamamı planlama sürecini oluĢturur. 

- Bazı planların hazırlanmasında kamuoyu yoklaması yapılması amacıyla anket, 

toplantı veya internet ortamında duyuru gibi çeĢitli yöntemler kullanarak kullanılarak 

görüĢlerin toplanmasına baĢvurulabilir. 

- Daha önce toplanan kurum görüĢleri ve yapılan analiz çalıĢmaları, planlar iptal 

edilirse yeniden değerlendirilebilir. 

- Planlar etrafında yer alan halihazırda mevcut olan diğer planlarla uyumlu 

olmak zorundadır. Korunacak alanların çevresinde yapılan planlarsa büyük bir 

hassasiyetle hazırlanmalıdır. 
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2.2.5. Ġmar Planlaması ve Ġmar Hukuku 

 Hukuk, imar planlamalarında çok önemli bir yer tutar. Özellikle kentin geliĢmesi 

için hazırlanan projelerde hukukun çok önemli bir yeri vardır. Projenin planlamasını ve 

kendi yapılarının imarını kendisi yönetecek kiĢileri ve plancılarının yetkilerini tayin 

eder. En önemlisi de kentin yönetim düzenini hukuk oluĢturur. Planlar yapılırken 

düzenli bir Ģekilde ilerlemek ve Ģehircilik anlayıĢından çıkmamak için hukuki çözümler 

üretilmiĢtir. Toplumların dengesini bozan, hem görüntü hem de ruhsal açıdan insanları 

rahatsız eden sağlıksız ĢehirleĢmenin yol açtığı sorunlar imar hukukunu meydana 

getirmiĢtir. Ġmar planlamasının her döneminde temeli hukuk oluĢturmuĢtur. Ġmar 

hukuku günümüzde Avrupa‟da pek çok ülkenin yükseköğretim kurumlarında ders 

olarak okutulmaktadır ve imar hukuku hakkında kitaplar yazılmaktadır. O halde tüm 

bunları netleĢtirebilmek için hukuk dalları içinde imar hukukunun önemini anlamak 

gereklidir.
42

 

Kamu hukuku ve özel hukukun ilkelerinden faydalanan imar hukuku, 

günümüzde çok önem verilen bir hukuk dalı olmaktadır. Ġmar hukuku ile ilgili olan 

hukuk dalları, ceza hukuku, borçlar hukuku, yargılama, idare, çevre ve önemlisi anayasa 

hukuku olmaktadır.
43

 

 Günümüzde ise hala imar hukukunun klasik hukuk dalları içindeki yeri 

tartıĢılmaktadır. Medeni hukukun, mülkiyet ve irtifak gibi konularda alt dalı gibi 

görünen imar hukukunun, kamu yararı, kamu hizmeti, imar konusundaki merkezi 

yetkiler gibi idare hukukunun alanına giren yönleri de bulunmaktadır. Bu açıdan aslında 

ortaya atılan en net görüĢ imar hukukunun medeni hukuk ve idari hukuk ortasında bir 

konuma sahip olduğu ve yeni bir hukuk dal olduğudur.
44

 

 Ġmar hukuku, taĢınmaz mülkiyetler üzerinde yapılaĢmaların, mülkiyet haklarının 

kamu yararı, toplum ve çevre yararı gözeterek kısıtlanması Ģeklinde tanımlanmaktadır.
45

 

Bu açıdan hem kamusal hem de özel hukukun özelliklerini bünyesinde 
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 Ergen/Böke, s.23. 
43

 AyĢegül Mengi/ RuĢen KeleĢ, Ġmar Hukukuna GiriĢ, Ġmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2013, s.14-15 
44

 Muhittin Abacıoğlu, Açıklamalı - Ġçtihatlı Ġmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması, Seçkin Yayıncılık, 

YenilenmiĢ 7. Baskı, Ankara, 2001, s.38. 
45

 Barçın Kurucu, “3194 Sayılı Ġmar Kanunu ile Planlanma ve Ġmar Kanunu Tasarısı Taslağı‟nın Kamu 

Yararı Kavramı Açısından Değerlendirilmesi”, s. 1-2.  

http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi30/sehirplanlama.pdf 

EriĢim Tarihi: 18/05/2020 
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barındırmaktadır. Yani karma bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilir. Kamu düzeninin 

büyük kısmını sağlayan imar düzenini kurmak üzere çeĢitli faaliyetlerde bulunan idare, 

daha sağlıklı bir kentleĢme gerçekleĢtirebilmek ve kamu hizmetinin daha sağlam olması 

amacı ile çeĢitli imar faaliyetlerinde bulunmakta ve bunu idarenin çeĢitli dallarından 

faydalanarak yapmaktadır. Ġdare hukuku tüm bu iĢlemler için eylemlerde 

bulunmaktadır. Bu açıdan imar hukukunun idare hukuku ile benzer yönleri olduğu 

söylenmektedir. Ġmar hukuku idare hukukunun alt dalı olmasına rağmen aralarındaki 

iliĢki idare hukukçuları tarafından hiç analiz edilmemiĢtir. Medeni hukuk ile ilgili 

konuları da irdeleyen imar hukuku kullandığı argümanlar neticesinde idare hukukunun 

eylemlerini kullanmakta ancak medeni hukuk ile mülkiyet ve irtifak konularında 

benzeĢmektedir. Dolayısı ile günümüzde tam olarak hangi gruba ait olduğunu 

bilemediğimiz imar hukuku yeni bir kamu hukuku dalı olarak ifade edilebilmektedir.
46

 

2.2.6. Ġmar Mevzuatı Kapsamında Hukuka Aykırılıklar 

 Ġmar kirliliğine neden olma suçu olarak adlandırılan kavram esasında imar 

mevzuatına aykırılık anlamına gelir. Zaten TCK m. 184 hükmünde geçen imar 

mevzuatına aykırı yapı kaçak yapı olarak da belirtilmiĢtir.  

Kaçak yapı, yetkili mercilerin bilgisi olmadan ve imar mevzuatında uyulması 

zorunlu Ģekilde belirten düzene, biçim, ölçü gibi kurallara uymadan inĢa edilen yapı 

olarak adlandırılmaktadır.
47

 

 Plansız Alanlar Ġmar Yönetmeliği‟nde de imar mevzuatına aykırılık, izinsiz ve 

ruhsatsız, sağlık kurallarına aykırı olan, komĢu mesafeleri, bina derinliği ve benzeri 

konularda mevzuata uymayan yapıların inĢası olarak tanımlanmıĢtır. Ġlk hali usulüne 

uygun olan bir yapı daha sonra usule aykırı hale getirilirse ya da inĢa edilen yapı, yapı 

kullanma izni alınmadan kullanılmaya baĢlanırsa da imar mevzuatına aykırılık söz 

konusu olacaktır. Ġmar mevzuatına aykırılık oluĢturan farklı bir durum ise yapı ruhsatı 

gerektirmeyen yapılarda meydana gelebilir.  

Ruhsata uygun olan yapılar sadece ruhsata uygun olduğu için imar mevzuatına 

uygun uygun hale gelmez bunun yanında farklı Ģartların da sağlaması gereklidir. 
                                                           
46

 Tekin Akıllıoğlu, “Ġmar Kanunu Ve Yönetim Hukuku”, Amme Ġdaresi Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, 1986 

s.93-100. 
47

 Saadettin Yaman, Açıklamalı Ġçtihatlı ve Uygulamalı Ġmar Kanunu ve Ġlgili Mevzuatı, Acar Matbaası, 

Cilt: 3, Ankara, 2004, s.2823. 
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Yapının sağlaması gereken Ģartlardan bazıları, fen ve sağlık koĢullarına uygun olması, 

depreme dayanıklı olması, kanunların belirlemiĢ olduğu sınır koordinatları içerisinde 

bulunulmaması, sosyal donatı alanı olarak nitelendirilmemesi ve Hazine‟ye ait 

olmamasıdır. Sonuç olarak ruhsata uygun her yapının imar mevzuatına uygun 

olmadığını ve farklı Ģartları da sağlaması gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla, imar 

mevzuatına aykırılık çok geniĢ bir kavramdır. Ġmar mevzuatına aykırılık kararı 

verilebilmesi için, yapının tüm yönleriyle değerlendirilip analizinin yapılması gerekir. 

Sonuç olarak burada bahsedilen kaçak yapı sadece ruhsatsız olarak yapılan yapı 

anlamına gelmemelidir.
48

 

2.3. Ġmar Kirliliği 

Yapı üzerinde inĢaata baĢlamak için öncelikle alınacak bir yapı ruhsatına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yapı ruhsatının bulunmadığı durumlarda yapılan inĢaatlar imar 

kirliliğine neden olmaktadır. Yapı ruhsatı koĢullarına uygun olarak yapılmayan yapı 

sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
49

 

TCK m. 184 hükmü ile birlikte, imar kirliliğine neden olma eylemi suç 

kapsamına alınmıĢtır. Bununla birlikte bu suç düzenlenirken yasa koyucu tarafından 

belediye sınırı kavramı gündeme getirilmiĢtir. Yasalara göre belediye sınırında bulunan 

ya da özel imar kapsamında yer alan yerler içerisinde ruhsatsız ya da ruhsatın 

gerektirdiği koĢullara uyulmadan bina yapılması suç olarak sayılmaktadır. 

Bir yapı hakkında imar kirliliğine neden olduğu Ģeklinde bir değerlendirme 

yapılabilmesi için yapının imar planını uyulmadan ya da yapı izni alınmadan inĢa 

edilmiĢ olması gereklidir. Yapı ruhsatı alınmadan ya da ruhsata uygun olmayan yapılar 

ile yapı ruhsatı bulunmadan baĢlatılan Ģantiyeler de imar kirliliği kapsamındadır.
50

  

2.4. Yapı Kavramı 
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 Yapı kavramı farklı hukuk dallarında farklı Ģekillerde tanımlanmaktadır. Ġmar 

Kanunu‟nun m. 5. hükmünde yapı ve bina kavramları düzenlenmiĢtir. Buna göre yapı, 

en temel hali ile karada ve suda bulunabilen, resmi ya da hususi ve yer altında ya da yer 

üstü de inĢa edilen ve bunların değiĢiklik ve tamirlerini içine alan sabit veya hareketli 

tesislerdir. Genel olarak insanın el yordamıyla meydana getirdiği ve arazi ile devamlı 

olarak bağlılığı olan tüm eserler olarak tanımlanmaktadır.
51

 

 Binalar yapının en sık karĢılaĢılan Ģeklidir. Ancak yapı dediğimiz kavram sadece 

binalardan ibaret değildir. Bunun aksine meydana getirilmiĢ her bina yapıdır, demek 

yanlıĢ bir ibare olmayacaktır. Yapı kavramı içine, köprü, kuyu, mahzen, iskele, 

kanalizasyon kısaca yeraltında ya da yerüstünde yapılan tüm inĢa eserleri dâhil 

edilmektedir.
52

 

2.4.1. Yapı Ruhsatı 

Mücavir alanlar içinde ruhsata dahil olan tüm yapılar için baĢlangıç aĢamasında 

belediyelerce ya da valiliklerce verilen izne, yapı ruhsatı denmektedir. 3194 Sayılı Ġmar 

Kanunu‟nda belirtilen tüm yapılar için yapı ruhsatının olması zorunludur. Kısacası 

mevcut yapı üzerinde onarım ya da değiĢiklik yapmak ya da yeni bir yapı oluĢturmak 

için yetkili makamlar tarafından alınması gereken izne yapı ruhsatı denilmektedir.
53

 

 DanıĢtay‟ın yerleĢik içtihadına göre inĢa edilecek yapıların imar planı ve diğer 

mevzuat hükümleri gereğince düzenlenecek yapı ruhsatı alınarak inĢa edilebileceği, 

ruhsat ekinde bulunan mimari projede ise yapı ruhsatında öngörülmüĢ olan yapılaĢma 

koĢulları çerçevesinde ne Ģekilde yapının inĢa edileceğinin projelendirildiği, yapı  

ruhsatında öngörülen koĢullar ile mimari projenin birbiriyle uyumlu olması gerektiği ve 

yapının her ikisine de uygunluğu tespit edildikten sonra yapı kullanma izni 

verilebileceği yönündedir.
54

 

AYM‟nin 11/12/1986 tarih 1985/11 Esas ve 1986/29 Karar Sayılı kararında 

belirtildiği üzere yapı ruhsatı, yapının inĢasının baĢlangıcında gereken harçların 
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ödendiğine ve belirtilen alanda inĢa yapılabileceğine dair izin verildiğini gösteren bir 

belge olarak tanımlanmaktadır. Ruhsat kelime olarak incelenirse izin anlamına geldiği 

görülecektir. Dolayısı ile yapı ruhsatı bir inĢa eyleminden önce hem kayıt tutulabilmesi 

adına hem de çarpık kentleĢmenin önüne geçilebilmesi adına yetkili mercilerin vermiĢ 

olduğu izindir. Bu izin sayesinde daha sağlıklı bir kentleĢme ve yetkili birimlerce 

kontrol altında tutulan yapılar inĢa edilebilmektedir. Ġmar Kanunu‟nun m. 29 hükmü 

göz önünde tutularak yapı ruhsatında yer alan bilgiye istinaden iki yıl içinde yapının 

inĢa edilmesine baĢlamak gereklidir. Yine aynı madde yapının inĢasına baĢladıktan 

sonra inĢanın beĢ yıl içerisinde bitirilmesini öngörmektedir. Bu belirtilen süreler 

içerisinde yapı bitirilemez veya onarılamaz ise verilen ruhsat hükümsüz kalır ve yapı 

ruhsatsız olarak değerlendirilir. Ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak inĢa edilen 

yapılar kaçak bina konumundadır. Aynı Ģekilde ruhsat alınmadan var olan yapılardaki 

esaslı değiĢiklikler de binayı kaçak yapı konumuna sokmaktadır. TCK‟da yer alan cezai 

yaptırımlar gereğince fail, imar mevzuatıyla ilgili bir takım yaptırımlarla 

karĢılaĢacaktır.
55

 

 DanıĢtay, Ġmar Kanunu m. 32 hükmü uyarınca verilen süre içerisinde yapı 

ruhsatı alınmadığı takdirde yapının yıkımı ve aynı kanunun m 42 hükmü uyarınca para 

cezası verilmesi gerekliliğinin araĢtırma yönünde içtihatta bulunmuĢtur.
56

 

2.4.2. Yapı Kullanma Ġzni 

Ruhsata uygun olarak meydana getirilen bir yapı tamamen inĢa edilmiĢ ise 

tamamı için, eğer sadece belirli kısmı bitmiĢse sadece bitmiĢ kısmının kullanımı için 

Ġmar Kanunu‟nun m. 30 hükmüne göre inĢaat ruhsatı alınmasının yanı sıra belediyeden 

veya valiliklerden yapı kullanım izni alınması gerekmektedir. ĠnĢaat ruhsatı alınan 

yapılar için de alınmayan yapılar için de bu iznin alınması Ģarttır. Yapı kullanım izni 
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alınmadığı takdirde TCK m. 184/3 hükmü gereğince, yapıda herhangi bir faaliyette 

bulunan kiĢi cezalandırılacaktır.
57

 

Ruhsatı alınmıĢ binalarda, verilen ruhsat ve eklerine uygun olarak inĢa edildiğini 

gösteren, ruhsat bilgisi, inĢaatın bitiĢ tarihini, metrekareleri, mal sahiplerini vb. tüm 

bilgileri gösteren ve gerekli olan tüm imzaların alınmıĢ olduğu belgeye yapı kullanım 

izni adı verilmektedir. Bu belge, inĢaatı tamamlanmıĢ olan yapının sahibi istediği 

takdirde düzenlenmektedir. Belgenin düzenlenmesi aĢamasında yapının tüm kontrolleri 

yapılarak ruhsata uygun olup olmadığı denetlenir ve daha sonra belge düzenlenir. Yapı 

sahibi kiĢinin baĢvurusu sonrasında en geç 30 gün içinde sonuçlanmayan baĢvurular 

otomatik olarak kabul edilmiĢ sayılmaktadır. Ġmar Kanunu‟nun m. 31 hükmüne göre, 

inĢaatın son günü yapı kullanma izninin verildiği tarih olarak kabul edilir. 

Burada en önemli konu yapı kullanma izninin hangi amaçla alındığıdır. Çünkü 

izin hangi amaçla alındıysa yalnızca alınan amaç adına kullanılmaktadır. Örneğin 

projede sığınak olarak belirtilen alanın daire Ģeklinde kullanılmasına izin verilmemiĢtir. 

Dolayısı ile burayı kullanmak yapı ruhsatı kullanma izninin iptaline sebep olabilir.
58

 

DanıĢtay‟a göre “inĢa edilen yapının mimari proje ve ruhsata uygunluğu ve yapı ruhsatı 

ile mimari proje arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı incelenerek, plan 

değiĢikliği ile yapılaĢma nizamının da değiĢtirildiği göz önüne alınmak suretiyle yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izninin plana uygunluğunun açıkça ortaya konulması 

gerekir.”
59

 

2.4.3. Bina Kavramı 

Ġmar Kanunu‟nda tanımlanmıĢ hali ile bina, amacı insanları ikamet etmesi, 

çalıĢması veya ibadet etmesi olabilecek, hayvan veya insanların eĢyalarının muhafaza 

edilmesine imkan veren üstü örtülü etrafı duvarlarla çevrili yapılar olarak 

belirtilmektedir. Bina veya yapı kavramının birbirinden ayrılması oldukça önemlidir 

çünkü bir yer bina özelliğindeyse ve ruhsata aykırı olarak ya da ruhsatsız inĢa edilmiĢse 
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o zaman TCK m. 184 hükmüne göre değerlendirilecek, aksi halde bina özellikleri 

taĢımıyorsa o madde gereğince cezalandırılmayacaktır.
60

 

Ġmar Kanunu‟nun tanımlar baĢlıklı 5. maddesinde birçok tanıma yer verildiği 

gibi bina tanımına da yer verilmiĢ olup bina, “kendi baĢına kullanılabilen, üstü örtülü ve 

insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalıĢma, eğlenme veya 

dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eĢyaların korunmasına 

yarayan yapılardır” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bina kavramı, yapı kavramının aksine 

daha dar bir kavramdır. Her bina bir yapı olarak değerlendirilirken her bina yapı 

değildir.
61

 

2.4.4. ġantiye Kavramı 

 ġantiye, ihtiyaca bağlı olarak yeniden yapılıp yıkılabilecek binalar olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu binalar inĢaatın yapım süresi boyunca varlığını koruyabilecektir. 

TCK m. 184/2 hükmü gereğince, Ģantiyelerin yapı ruhsatları olmaması durumunda 

buralarda elektrik, su veya telefon bağlantısı bulunmasına kesinlikle müsaade 

edilmeyeceğini ve bunu yapmaya çalıĢanın cezalandırılacağını belirtilmiĢtir. ġantiye, 

inĢaatın yapım aĢaması boyunca çalıĢanların içinde kalabildiği veya inĢaat için gereken 

malzemelerin tutulduğu binalardır. ĠnĢaat bitene kadar kullanılıp bittikten sonra yıkılan 

geçici binalar olması Ģantiyelerin ortak özelliğidir.
62

 

 2.5. 3194 Sayılı Geçici 16. Madde Kapsamında Ġmar BarıĢı 

 Kelime anlamıyla barıĢ, taraflar arasında oluĢan uzlaĢma durumu olarak 

tanımlanabilir. Ġmar barıĢı ise, yapıların kullanımdaki halini korumak üzerine bir 

kavramdır. Böylelikle devlet aykırılıkları tespit edip kayıt altına alır ve bunlar 

sonucunda maddi açıdan kazanç sağlar. Ġmar barıĢı, kiĢilerin kendine ait yapılara 

eklediği bölmeler, birleĢtirmeler, üstünü kapatmalar veya açmalar gibi yapı ruhsatında 

yer almayan kullanım Ģekillerinin belirlenmesi ve yapı kayıt belgesiyle kiĢilerin imar 

sorununun çözülmesidir. Yapıların var olan hallerini koruma altına alan imar barıĢı 
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neticesinde yapının yıkılıp yeniden yapılması kabul edilmeyecek ve imar planında yer 

alan koĢullar belirleyici olacaktır.
63

 

 Ġmar barıĢı, vatandaĢların büyük ölçüde rahatlayacağı bir yasal düzenlemedir. 

Öyle ki imar barıĢından yararlanan yapılarda, yapı kayıt belgesi çıkmaması endiĢesi 

bitecektir ve yapı kayıt belgesini alan yapılara, doğal gaz, su ve elektrik bağlanma hakkı 

tanınacaktır. Ġmar barıĢı ile Ġmar Kanunu sonrasında yıkılması hedeflenen binalar ile 

tahsil edilmemiĢ maddi cezaların tamamı iptal edilecektir.  

 Ġmar barıĢı düzenlemeleri genel itibariyle devletin hukuksuz bir fiili hukuka 

uygun hale getirmesi ile mevzuata aykırı olarak yapılan tasarrufları yasalaĢtırmayı 

amaçlamaktadır. Bunun temelinde toplumsal yarar yatmaktadır.
64

 Fakat imar barıĢının 

imar kirliliğini önleme noktasında olumsuz bir düzenlemedir. Çünkü çevrenin 

korunmasında caydırıcı önlemlerin alınmasının aksine imar barıĢı düzenlemesinin 

hukuka aykırı yapıların sayısını arttırdığı kanaatindeyim. 

2.5.1. Yasal Düzenleme Olarak Ġmar BarıĢı  

 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟na geçici olarak ilave edilen 16. “imar barıĢı” maddesi 

ise geçerliliğini halen sürdürmektedir. Bu madde kapsamında, 31/12/2017 tarihinden 

önce yapılmıĢ olan yapı sahiplerinin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile ilgili kuruluĢlara 

baĢvurması durumunda yapı kayıt belgesi alabileceği belirtilmiĢtir. Yapılan tespitler 

sonrasında arsa emlak değeriyle yapının yaklaĢık maliyeti toplanarak, bu toplamın 

yüzde üçü oranında bir kayıt bedeli belirlenir ve bu bedel merkez muhasebe birimine 

yatırılır. 6306 Sayılı Kanun gereğince toplanan bu bedeller karĢılığında Bakanlık 

bütçesine ödenek sağlamaya Maliye Bakanı yetkilidir.  

 Yapı kayıt belgesi almaya hak kazanan yapılara, istenmesi durumunda geçici 

olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlama hakkı tanınabilir. Bunun dıĢında yapı kayıt 

belgesi verilen yapılara iliĢkin daha önce verilen yıkım kararları ve tahsil edilememiĢ 

para cezaları da iptal edilmektedir. 

 Bir yapının imar barıĢından yararlanabilmesi için mevzuatta olan kurallara 

uyulmadan yapılmıĢ olması gerekir. Bu yapının mevzuatta belirlenmiĢ bir zamanda inĢa 
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edilmiĢ veya inĢasına baĢlanması gerekmekte olup ayrıca mevzuatta belirtilen gerekli 

diğer koĢulları da sağlanması gerekmektedir.
65

 

2.5.2. Ġmar BarıĢının Süresi  

 Bu düzenleme ile birlikte 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat 

eklerine aykırı olarak yapılmıĢ yapılar için baĢvurular kabul edilecektir. Bu kapsamda 

imar barıĢı için baĢvuru yapmak isteyenlerin son baĢvuru tarihi 31 Aralık 2018 tarihiydi. 

Fakat vatandaĢların yoğun talepleri üzerine imar barıĢına baĢvurular 15 Haziran 2019 

tarihine kadar uzatılmıĢtır. VatandaĢların yapı kayıt belgesi bedeli ödemeleri için ise son 

tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlenmiĢtir. BaĢvuruların tamamı Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı ve Bakanlığın yetkilendireceği kuruluĢlara yapılacaktır. Yapı kayıt belgesi 

alan yapılar için belge, yapının korunduğu süre boyunca geçerliliğini korumaktadır.
66

 

2.5.3. Hukuki Yönüyle Ġmar BarıĢı 

30 Haziran 2019 tarihine kadar yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmiĢ olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde bu belgenin alınması mümkün olmayacaktır. Yapı kayıt 

belgesi için internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile baĢvuru yapılabilmektedir. Bu 

Ģekilde bir baĢvuru yapılabileceği gibi belirlenen kurum ve kuruluĢlara giderek de 

baĢvurular yapılabilir. Yapı kayıt belgesi alan bina maliklerinin, aldıkları belgenin bir 

örneğini belediye ve mücavir alan sınırları dıĢarısında ise il özel dairesine vermesi 

gereklidir. Bu belgeyi alan yapılara, talep etmeleri doğrultusunda ilgili mevzuatta yer 

alan abone grubu dahilinde geçici olarak elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecektir.  

 Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapı ruhsatı almamıĢ olan ya da yapı kullanma 

izni bulunmayan yapılarda kullanım amaçlı değiĢiklikleri de içermesiyle beraber, tapuda 

cins değiĢikliği yapılabilir. Ayrıca kat mülkiyeti de tesis edilebilir. Halihazırda 

yürürlükte olan 6 Haziran 2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar Tebliği‟nin m. 8/1 hükmünde bahsi geçen sınır ve koordinatların dıĢında kalarak 

baĢvuru yapılabilmektedir. Konu bir yıkım kararı olursa eğer, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 

kapsamı dâhilindeyse yıkımlar iptal edilmektedir.
67

 Yapı kayıt belgesinin uygunsuz 
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düzenlenmesi sebebiyle mülkiyet hakkı gasp edilen kiĢilerin idareye karĢı tam yargı 

davası da açabilmesi yerinde olacaktır. 

2.5.4. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılar 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Tebliği‟nin m. 8 hükmüne 

göre Boğaziçi Kanunu‟nunda tanımlanan sahil Ģeridi kısmında, 3194 Sayılı Ġmar 

Kanunu‟nun geçici m. 16 hükmünce kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen 

istisnai alanlarda, Ġstanbul Tarihi Yarımada içerisinde, Çanakkale SavaĢları Gelibolu 

Tarihi Alanında, 3. kiĢilerin maliki olduğu özel mülkiyete tabi taĢınmazlar üzerinde, 

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar için yapı kayıt 

belgesi düzenlemez.
68

 Hazineye ait taĢınmazın tahsis bilgisi sosyal donatı için kesin 

tahsisli olup olmadığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taĢra teĢkilatlarından 

öğrenilebilir.
69

 

Yapı Kayıt Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Tebliği‟ne göre yapı kayıt 

belgesinin düzenlenmesi olanaksız yapılar için, bu belgenin düzenlendiğinin 

belirlenmesi durumunda belge iptal edilmektedir. Belge iptali dolayısı ile sağlanmıĢ 

olunan hakların tamamı geri alınır ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak yapılan ödenme 

iade edilmez. Aynı zamanda belgenin düzenlenmesi sürecinde doğruluktan uzak bilgiler 

veren müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu suç duyurusu bu 

Tebliğ‟in m. 10/2 hükmü uyarınca yapılır. Bu fıkrada uyarı,  “Yapı Kayıt Belgesi 

düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluĢlara yapılan 

müracaatta yalan ve yanlıĢ beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 

Sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” baĢlıklı 

206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.“ Ģeklinde yer almaktadır.  

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatlı ya da ruhsatsız ve eklerine aykırı 

binaların kentsel dönüĢüme uğraması halinde de yapı kayıt belgesi aranmaktadır. Yapı 

kayıt belgesinin geçerliliği yapının yıkılmasına ya da kentsel dönüĢüm uygulamasına 

kadar geçerli olacaktır. Hazineye ait taĢınmazlar üzerine inĢa edilen, yapı kayıt belgesi 
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almıĢ yapılar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesine sahip olanlar ve bunların akdi 

ve kanuni hedeflerinin talebi üzerine taĢınmazların tümü Bakanlığa rayiç bedel 

üzerinden satılır. Elde edilen gelirler ise genel bütçeye kaydedilir.
70

 

2.5.5. Hukuki Yönüyle Yapı Kayıt Belgesi 

Yapı kayıt belgesinin verilmesi idari bir iĢlemdir. Yapı kayıt belgesi idarenin 

mülkiyetinde olan yerler üzerinde fiili kullanıma izin veren ve kiĢilerin maliki olduğu 

taĢınmazlar üzerinde bulunan hukuka aykırılıkları hukuka uygun hale getiren sui 

generis bir belge olarak tanımlanabilir. Ġdareye ait bir taĢınmaz üzerinde inĢa edilen 

yapı için yapı kayıt belgesi alınması durumunda bu belge bir nevi zilyetlik belgesi 

taĢımaktadır. Yapı kayıt belgesi sahibi, bu belgeyle yapının yıkılmasına kadar yapıyı 

kullanma hakkına sahiptir. Yapı kayıt belgesi bir izin belgesinden ziyade imara uygun 

olmayan durumlarda inĢa edilmiĢ yapıları kayıt altına alan; ileriye doğru sonuç doğuran 

bir belgedir.
71

 

Ġmara uygun olmayan yapılara elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerden 

yararlanma imkanı sunulmamaktadır. Fakat yapı kullanma izni alınmasıyla bu 

imkanlardan yararlanılabilir. Yapı kayıt belgesi, yapı kullanma izni gerekmeden iĢ yeri 

açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi, cins değiĢikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi 

imkanı sağlamaktadır. Temeli atılmıĢ inĢaat halindeki yapılara da yapı kayıt belgesi 

verilebilmektedir. Yapı kayıt belgesinin alınmasının en önemli sonuçlarından birisi de 

yıkım kararı ve para cezalarının iptalini sağlamaktadır. Son olarak da belediye ve 

hazineye ait taĢınmazlar üzerine yapı inĢa eden kiĢiye bu taĢınmazın mülkiyetini alma 

imkanı sağlamaktadır.
72

 

DanıĢtay yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili olarak Ġmar Kanunu uyarınca 

alınmıĢ yıkım kararları ve idari para cezalarının iptal edileceği yönünde içtihatta 

bulunmuĢtur. 
73
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BÖLÜM 3. ĠMAR KĠRLĠLĠĞĠNE NEDEN OLMA SUÇU 

3.1. Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi 

 

3.1.1. Genel Olarak 

 Çevre kirliliğinin önlemesi amacıyla imar düzenine aykırı hareket edenlere hapis 

cezası verilmek suretiyle 765 Sayılı TCK‟da karĢılığı olmayan, 5237 Sayılı TCK m. 

184‟te ilk defa imar kirliliğine neden olma suçu düzenlenmiĢtir.
74

 

 TCK m. 184/1 hükmüne göre, “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı 

olarak bina yapan veya yaptıran kiĢi, bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.” TCK m 184/2 hükmüne göre “Yapı ruhsatiyesi olmadan baĢlatılan 

inĢaatlar dolayısıyla kurulan Ģantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına 

müsaade eden kiĢi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” TCK m. 184/3 

hükmüne göre, “Yapı kullanma izni alınmamıĢ binalarda herhangi bir sınai faaliyetin 

icrasına müsaade eden kiĢi iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  

TCK m. 184/4 hükmüne göre, “Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye 

sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır”. TCK m. 184/5  

hükmüne göre, “KiĢinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı 

binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra 

hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmıĢ olan kamu davası düĢer, mahkum 

olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.” TCK m. 184/6 hükmüne göre ise,  

“Ġkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmıĢ yapılarla 

ilgili olarak uygulanmaz.” Bu hüküm, TCK‟nın genel olarak yürürlüğe girdiği tarih 

olan 1 Haziran 2005 tarihinde değil, 5237 Sayılı TCK‟nın resmi gazetede yayımlandığı 

tarih olan 12 Ekim 2004‟de yürürlüğe girdiğinden dolayı bu Ģekilde düzenlenmiĢtir.
75

 

TCK m. 184 gerekçesine baktığımızda hükümde belirtilen usul ve koĢullara 

aykırı olarak inĢa faaliyetinde bulunmak suç olarak tanımlanmıĢtır. TBMM Genel 

Kurulunda  26/09/2004 tarihinde TCK m. 184 hükmü hakkında yapılan görüĢmeler 
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sırasında değiĢiklik önergesi verilmiĢtir. Bu önerge neticesinde birinci fıkrada 

tanımlanan suçun sınırı iki yıldan bir yıla indirilmiĢtir. Bu değiĢiklikle TCK m. 184 

hükmüne beĢinci fıkra olarak mevcut düzenleme eklenmiĢtir. Bu değiĢikliğe iliĢkin 

olarak önerge metninde gerekçe olarak imar kirliliğine aykırı davranıĢların ortaya 

çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırılmasının sağlanması denilmiĢtir.
76

 

3.1.2. Korunan Hukuki Değer 

Ġmar kirliliğine neden olma suçu TCK ikinci kitap üçüncü kısım ikinci bölümde 

düzenlenen topluma karĢı suçlar baĢlığı altında düzenlenmektedir. Bu hüküm ile bir 

taraftan plansız ve çarpık kentleĢmenin önüne geçebilmek amaçlanmakta diğer taraftan 

bireylerin Anayasa ile korunan düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkı güvence 

altına alınmak istenmektedir.
77

 

Suçla korunan hukuki değer, suçun maddi konusu dikkate alınarak tespit 

edilmelidir. Suçla korunan hukuki değer bağlamında belirtilen madde, açık bir Ģekilde 

bina yapmaktan söz ettiği için öncelikle yapı ruhsatı alınarak yapılması zorunlu olan 

binalardan söz etmek gerekir. Ruhsat alınmasına gerek olmayan binalar ve ruhsat 

alınmasına gerek olmayan yerlere yapılan binalar bakımından söz konusu suç 

oluĢmayacaktır. Bir yapının bina olarak değerlendirilebilmesi için bina vasfının 

özelliklerini taĢıyıp taĢımadığı ve nereye yapıldığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bunun ardından ise ruhsata dahil olup olmadığı konuları irdelenmelidir. Bu doğrultuda 

izin alınmadan veya ruhsata aykırı bir Ģekilde inĢa edilen binalar çarpık kentleĢmeye 

dolayısıyla da imar kirliliğine neden olmaktadır. Bu gibi suç tipleriyle korunan hukuki 

değer; bireylerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkıdır. Bu suçla, çarpık 

kentleĢmenin ve kamu mülkiyetine ait taĢınmazların iĢgaline yönelik saldırıları 

önlenmeye çalıĢılmaktadır.
78

 Ġmar kirliliği insanların sağlıklı olarak yaĢamakta olduğu 

çevreyi katletmekte, bitki örtüsüne ve toprağa zarar vermektedir. Bu suretle canlılar da 

zarar görmektedir. Bu sebeplerden ötürü imar kirliliğine neden olma suçuna iliĢkin 

                                                           
76

 Emin Artuk/Ahmet Gökcen, Gerekçeli Ceza Kanunları, Adalet Yayınevi, 19. Baskı, Ankara, 2018, s. 

225-226. 
77

 Mahmut Kaplan, “Ġmar Kirliliğine Neden Olma Suçu” , Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, 2016, s. 

16. 
78

 Yılmaz, Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza Kanunundaki Çevre Suçları,  s. 174.  



32 

 

düzenleme çevreyi ve bu çevrede yaĢayan canlıların yaĢamlarını sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürmesinde büyük rol oynar.
79

  

Suçla korunan hukuki değeri manzara hakkı kapsamında değerlendirmek 

gerekmektedir. Ġmara aykırı bir bina yapılmasıyla hukuka uygun bir binaya kaçak ek kat 

çıkılması durumunda manzarası kapanan kiĢilerinde manzara hakkı korunan hukuki 

değerlerden birisidir.
80

 

3.1.3. Suçun Unsurları 

3.1.3.1. Suçun Maddi Unsuru 

3.1.3.1.1. Suçun Maddi Konusu 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184 hükmünde ilk üç fıkrada üç ayrı maddi konu 

bulunmaktadır. Ġlgili maddenin 1. fıkrasında “belediye sınırları veya özel imar rejimine 

tabi yerlerde bulunan binalar suçun konusunu oluĢturur. Bu sebeple belediye sınırları 

yahut özel imar rejimine tabi yerler haricindeki binalar, birinci fıkra kapsamında 

değerlendirilmez.
81

 Bahsi geçen binaların betondan yapılmıĢ olması gerekmeyip, 

belediye sınırları ve özel imar rejimine tabi yerlerde yapılan ahĢap binalar da yine söz 

konusu maddenin bahsi geçen fıkrası kapsamındadır.
82

 Yargıtay yerleĢik içtihadına, 

imar kirliliği suçunun konusunu oluĢturan yapının bina vasfına ulaĢıp ulaĢmadığına 

iliĢkin inceleme yapılmasını zorunluluk haline getirmiĢtir. Yapının bina vasfına ulaĢıp 

ulaĢmadığı noktasında Ġmar Kanunu‟nun m.5 hükmünde düzenlenen bina tanımına 

uygunluğunun incelenip bu tanıma göre alan artıĢı sağlayıp sağlamadığı, yapılan 

fiillerin bina yapma ya da yaptırma niteliğinde olup olmadığı, binanın taĢıyıcı sistemine 
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zarar verip vermediği, yeni bir alan kazandırma ya da onarma kapsamında kalıp 

kalmadığı konusunda araĢtırmaların yapılması gereklidir.
83

 

Yine Yargıtay‟ın farklı bir yerleĢik içtihadına göre imara aykırı bir yapı 

hakkında kovuĢturma yapılıp karar verilmesi gerektiğinde bu yapının belediye sınırları 

içerisinde veya özel imar rejimi uygulanan yerlerde olup olmadığının araĢtırılması 

zorunludur.
84

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/2 hükmünde “belediye sınırları veya özel imar 

rejimine tabi yerlerde bulunan “Ģantiyeler” suçun konusunu oluĢturmaktadır. Sözlük 

anlamına bakıldığında Ģantiyeler; inĢa durumu devam eden yapılar ve bu yapılarla ilgili 

gereçlerin yığılıp saklandığı veya iĢlendiği yerlerdir. 
85

 Bu tanım doğrultusunda inĢa 

halindeki yapının tamamlanmasını desteklemek ve bu inĢaatın yönetimini 

kolaylaĢtırmak amacıyla kurulmuĢ geçici binalar Ģantiye olarak tanımlanmaktadır.
86
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Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/3 hükmünde bulunan “icra edilen sınai 

faaliyetler” suçun konusunu oluĢturur. Sınai faaliyet, hammaddeyi iĢleme ve ham 

maddeden üretilme sürecini kapsayan fiiller bütünüdür.
87

 Kural olarak ticari ve sınai 

faaliyet gösteren iĢletmeler için ruhsat alınması gerekmektedir. Ancak TCK m. 184/3 

hükmü ticari nitelikte faaliyet gösteren iĢletmeler için ceza öngörmemiĢtir.
88

 

Ġmar kirliliğine neden olma suçunun konusu özel mülkiyete tabi yapılar 

olabileceği gibi, mülkiyeti kamuya ait yapılar da olabilir.
89

 Zira Ġmar Kanunu‟na göre 

kamuya ait yapılar için ruhsat alınmasına iliĢkin bir istisna getirilmemiĢtir. Bununla 

birlikte Ġmar Kanunu m. 26 hükmünde kamu tarafından yapılacak binalarla ilgili olarak 

avan projeye
90

 göre ruhsat verileceği düzenlenmiĢtir. Bu kanun maddesinde kamu 

binaları için herhangi bir istisna getirilmediği görülmektedir. Kamu kurumları da gerçek 

kiĢiler gibi yapı ruhsatiyesi almak zorundadırlar. Fakat yapı ruhsatiyesi alma noktasında 

gerçek kiĢiler Ġmar Kanunu m. 22/1 hükmündeki belgeleri idareye vermek zorunda 

olup, kamu tüzel kiĢiler tarafından yapılacak olan kamu binaları için avan projeye göre 

ruhsat verileceğinden dolayı m.22 hükmündeki belgeleri sunmak zorunda değildirler.
91

 

3.1.3.1.2. Fail 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/1 hükmüne göre iĢlenen suçun faili, ruhsatsız 

veya ruhsata aykırı bina yapan yahut yaptıran kiĢi veya kiĢilerdir. Gerekçede, inĢa 

faaliyetlerinin yapımı aĢamasında kontrol ve denetim hizmeti sağlayan teknik kiĢilerin 

de suçtan fail olarak sorumlu tutulduğu belirtilmiĢtir. Öğretide, gerekçede belirtilen 

ifadenin kanunilik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle kontrol ve denetim hizmeti sağlayan 

teknik kiĢilerin suçun faili olarak kabul edilmeyeceği ileri sürülmektedir.
92

 Söz konusu 

fıkrada bina yapandan ayriyeten bahsedildiğinden usta, kalfa, iĢçi ve çırak gibi bina 

yapımında fiilen çalıĢan kiĢiler, binanın ruhsatsız yahut ruhsata aykırı yapıldığını 

bilmeleri halinde fail olarak kabul edileceklerdir. Aksi durumda bahsi geçen kiĢilerin 
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sorumluluğu söz konusu değildir.
93

 Örneğin bina yapan bir müteahhit, bina inĢa etme 

sürecinde inĢa faaliyeti boyunca çalıĢacak iĢçisinden bina yapılırken hangi ürünlerin 

kullanılacağına inĢanın ne zaman biteceğini, yapının hukuka aykırı olup olmadığını 

bilen kiĢidir. Fakat çimento iĢleriyle ilgilenen iĢçinin müteahhittin bildiği konuları 

bilmesi beklenemez. Bu sebepten ötürü bina yapan herkes bu suçun faili olarak 

değerlendirilemez.
94

 Kanımızca, bina yapımında fiilen çalıĢan kiĢilerin suçun manevi 

unsurunu oluĢturan kast ile hareket etmeleri gerekmektedir. Yani yapılan binanın 

ruhsata aykırı veya ruhsatsız olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Zira bilmedikleri 

takdirde suçun manevi unsurları oluĢmadığından bu kiĢiler açısından suç 

oluĢmayacaktır. 

Türk Ceza Kanunu‟nu m. 184/1 hükmüne baktığımızda sadece bina yapan ve 

yaptıran sorumlu olacağından ruhsatsız ve ruhsata aykırı bulunan binayı kullanan, 

devralan veya kiralayan kiĢi bu suçun faili olmayacaktır.
95

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/2 hükmünde kiĢinin fail olarak kabul 

edilebilmesi açısından öğretide farklı görüĢler bulunmaktadır. Ġlk görüĢe göre, telefon, 

elektrik, su dağıtım Ģirketlerinde çalıĢanlar gibi, bunların Ģantiyede kullanılmasını 

sağlayan herhangi bir kiĢi de suçun faili olabilir. Ġkinci görüĢe göre ise, TCK m. 184/2 

hükmündeki suç, yalnızca özel sorumluluk altında olan kiĢiler tarafından iĢlenen özgü 

suçlardan kabul edilir.  Fakat söz konusu bu kiĢiler kamu görevlisi olmayıp; söz konusu 

iĢlemlerde onay/imza ve kontrol yetkisine sahip kiĢiler de olabilir.
96

 Kanımızda TCK 

m.184/2 hükmünün lafzında da anlaĢılacağı üzere “müsaade eden”  kiĢiden bahsedildiği 

için sadece elektrik, su veya telefon bağlantısının yapılmasına müsaade edebilecek 

yetkili kiĢilerce iĢlenebilir. 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/3 hükmünde yer alan suçun faili, yapı kullanma 

izni alınmamıĢ binalarda sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kiĢi veya kiĢilerdir. 

Sınai faaliyetin icrasına müsaade etme yetkisi bulunmayan kiĢi suçun faili olamaz.
97

 

Burada dikkat edilecek olan husus failin yetkili bir kiĢi veya kiĢiler olması 
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gerekmektedir. Yetkisinde olmayan bir denetimde ortaya çıkmıĢ olan bir durumu 

bildirmeyen kiĢinin failliğinden bahsedilemez. Belediyeler baĢta olmak üzere, Ġl Sağlık 

Müdürlüğü, Tarım Ġl Müdürlükleri personelleri fail olabilirler.
98

  

Ruhsatı düzenleme ve imzalama yetkisine sahip olan sınai faaliyetin icrasına 

müsaade edebilecek kiĢilerdir. Asli sorumluluk ruhsatı düzenleyen kiĢiye aittir. Fakat 

ruhsat farklı bir kiĢi tarafından da imzalanmadan geçerli olmayacaktır. Bu noktada 

ruhsatı düzenleyen ve imzalayan kiĢiler faildir.
99

 

3.1.3.1.3. Mağdur 

Ceza hukukunda mağduru bulunmayan suç olmayacağı kabul edilmekle birlikte, 

mağdurun belirli bir kiĢi olarak saptanamadığı suçlar da vardır.
100

 Ġmar kirliliğine neden 

olma suçu TCK‟da çevreye karĢı iĢlenen suçlar bölümünde düzenlendiğinden, suçun 

mağduru belirli bir kiĢi değil, haksızlığa uğrayıp menfaatleri ihlal edildiğinden sağlıklı 

ve estetik bir çevrede yaĢama hakkı bulunup toplumda yaĢayan herkestir.
101

 

Yargıtay‟ın imar kirliliğine neden olma suçunda idarenin de suçtan doğrudan 

zarar gören olarak davaya katılma hakkının olduğu yönünde yerleĢik içtihatları vardır. 

Bu doğrultuda belediyeler de imar kirliliğine neden olma suçunun suçtan zarar göreni 

olarak kabul edilir.
102

 Suçtan zarar gören sadece ilgili idare değil aynı zamanda hukuka 

aykırı olarak inĢa edilen bina yüzünden haklı menfaati ihlal edilen manzarası kapanan 

kiĢilerde olabilir.
103
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3.1.3.1.4. Hareket 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/1 hükmünde düzenlenen suçla, yapı ruhsatı 

alınmadan ya da var olan ruhsata aykırı bir Ģekilde bina yapmak ya da bina yaptırmak 

fiilini yasaklanmaktadır. Ancak bu hükmün 4. fıkrası göz önünde bulundurulduğunda, 

bu eylem yalnızca belediye sınırları içerisinde ya da özel imar rejimine dahil olan 

yerlerde gerçekleĢtirildiğinde suç niteliğinde kabul edilmektedir. Bu suç seçimlik 

hareketli bir suç olduğundan hükümde düzenlenmiĢ eylemlerden birini veya hepsini 

gerçekleĢtirmesi ile birlikte suç meydana gelecektir.
104

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/1 hükmünde ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak 

bina yapılması suçun hareket unsurunu oluĢturmaktadır. Ancak bunun yanında binanın 

yapı ruhsatiyesi olup kullanma iznine aykırı olarak kullanılması bu fıkra kapsamında bir 

suç olarak kabul edilmeyecektir. Uygulamada sıklıkla karĢılaĢılan bina içerisinde 

yapılan değiĢiklikler, balkonun kapatılması vs. gibi fiiller binanın hacmini arttırmadığı 

sürece imar kirliliğine neden olma suçunu oluĢturmamaktadır. Bu doğrultuda ruhsatsız 

yahut ruhsata aykırı olarak yapılmıĢ bahçeler, havuzlar, istinat duvarları, iskeleler, 

köprüler, tüneller, rıhtımlar, yollar ve benzer yapılar suç kapsamında değerlendirilmez. 

Dolayısıyla bina kavramını kapsamayan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar yapan 

kiĢiler cezalandırılmamakta bu da eĢitlik ilkesine zarar vermektedir.
105

 Kanımızca 

mevcut düzenlemede sadece bina denilmesi suçla korunan hukuki değer insanların 

sağlıklı ve dengeli bir çevre hakkını zedelemektedir. Çünkü çevre kirliliğine sadece 

binalar sebebiyet vermemektedir. Ruhsata aykırı yapılmıĢ bina vasfına ulaĢmayan 

yapılarda çevreye zarar vermektedir. Çevrenin korunması için böyle bir ayrımın 

yapılması hatalıdır.  

Ancak 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun m. 21/2 hükmüne göre, ruhsatı alınmıĢ 

yapılarda değiĢiklikler yapılması da, yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Dolayısıyla 

ruhsata uygun olarak inĢa edilmiĢ bir binada yapılacak herhangi bir değiĢiklik için yapı 

ruhsatı bulunması zorunludur. Ancak Ġmar Kanunu‟ndan farklı olarak TCK m. 184/1‟de 

suç olarak tanımlanan eylem, yapı ruhsatı alınmaksızın ya da ruhsata aykırı bir Ģekilde 
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bina yapılması Ģeklinde ifade edildiğinden, suçun meydana gelebilmesi için binada 

yapılacak değiĢikliğin de bina vasfına ulaĢması gerekir.
106

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/6 hükmünde 12 Ekim 2004 tarihinden önce 

yapılmıĢ binalarda TCK m. 184/2-3 fıkralarında uygulanmayacağı düzenlenmiĢtir. TCK 

m. 184/1 hükmü açısından ise bir düzenleme olmadığından 12 Ekim 2004 tarihinden 

önce ruhsata aykırı veya ruhsatsız bir Ģekilde yapımına baĢlanılmıĢ olup bu tarihten 

sonrada devam eden inĢai faaliyetler açısından suç oluĢmaktadır. 
107

 

Yargıtay içtihatlarında imar kirliliğine neden olma suçunda suç tarihinin 

belirlenmesi açısından keĢif yapılıp yapılmadığı, elektrik, su gibi diğer aboneliklere 

bakılması ve numarataj belgeleri getirilerek bilirkiĢi raporu alınması gerektiği ifade 

edilmektedir.
108

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/2 hükmüne göre ruhsatsız olarak kurulan 

Ģantiyeye elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına izin verilmesi imar kirliliğine 
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neden olma suçunu oluĢturmaktadır. Ancak bina tamamlandıktan sonra yıkılan Ģantiye 

için önceden temin edilmiĢ bu ihtiyaçlardan binada yararlanılmaya devam edilmesi 

halinde, TCK‟da böyle bir suç düzenlenmediğinden herhangi bir yaptırım söz konusu 

olmayacaktır. Diğer yandan bu hükümde bağlanmasına müsaade edilen hizmetlerin 

sınırlı sayıda gösterilmesi caydırıcılık noktasında yetersiz kalabilir. Zira hükümde 

sayılan hizmetlerin sınırlı sayıda sayılması yerine kapsamlı bir düzenleme yapılması 

suçun caydırıcılığını olumlu yönde etkileyecektir. 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/3 hükmünde suç, yapı kullanma izni verilmemiĢ 

binalarda sınai faaliyetin yapılmasına müsaade edilmesiyle meydana gelmektedir.
109

 Bu 

sebeple suç, öğretide Ģekli suç olarak nitelendirilmektedir.
110

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/3‟te TCK m. 184/1-2 hükümlerinden farklı 

olarak, yapılan sınai faaliyetlerin belediye sınırları içinde yahut imar rejimine tabi olan 

yerlerde icra edilmesi gerekmez. Fakat bahsi geçen sınai faaliyetin icra edilmesi için 

izin bulunması gerekir. TCK m. 184/3 hükmündeki suçun meydana gelmesi için, sınai 

faaliyete müsaade edilmesi yeterlidir. Bu sınai faaliyetin icra edilmiĢ olmasının bir 

önemi yoktur.
111

 Kanımızca müsaade eden kiĢinin yanında sınai faaliyeti icra eden 

kiĢilerinde cezalandırılması alınması gerekir. Bu düzenleme bu haliyle ceza adaleti 

sistemine aykırılık taĢımaktadır. 

3.1.3.1.5. Netice 

 Hareket ile fiil arasında bağlantı kurulmasıyla suçun maddi unsurları 

tamamlanmıĢ olur. Ġmar kirliliğine neden olma suçunda düzenlenen haksız eylemlerden 

dolayı fail hakkında cezaya mahkum edilebilmesi için, failin kanun düzenlenmiĢ ve suç 

olarak tanımlanan imar kirliliğine neden olma suçunu iĢlemesi gerekmektedir. Yani 

failin olumsuz bir davranıĢının sonucu olarak bu davranıĢın dıĢ dünyaya yansıyıp bir 

değiĢiklik olması gerekmektedir. Meydana gelen bu değiĢiklikle failin olumsuz hareketi 
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arasında nedensellik bağı bulunmak zorundadır. Dolayısıyla hareket ile netice arasında 

nedensellik bağı bulunmak zorundadır.
112

 

Suç için kanunda öngörülen fiille gerçekleĢtirilen sonuca netice denir. TCK m. 

184 hükmüyle düzenlenen imar kirliliğine neden olma suçunda neticenin meydana 

gelmesi açısından öğretide farklı görüĢler mevcuttur. 

Bir görüĢ tarafından suçun meydana gelmesi bakımından binanın yapımına 

yönelik inĢaat faaliyetine baĢlanmasının yeterli olacağı yani binanın tamamlanmasının 

gerekmediği öne sürülürken
113

, diğer bir görüĢe göre suçun oluĢması için binanın 

tamamlanmıĢ olması gerekmektedir.
114

 

Ġmar kirliliğine neden olma suçu çevre kirliliğine neden olunmasına engel 

olabilmek amacıyla düzenlenmiĢtir. ĠnĢa edilecek yapıların çevre kirliliğine neden 

olmaması için önceden belirlenmiĢ olan usullere göre ve ilgili makamlardan izin almak 

suretiyle inĢa eylemlerine baĢlanmalıdır. Suçun meydana gelmesi için inĢaat 

faaliyetlerinin tamamlanmasının değil de yalnızca baĢlanılmasını yeterli gören görüĢ, bu 

cezai hüküm ile imar mevzuatına aykırı bir Ģekilde bina inĢa edilmesinin 

yasaklanmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesini vurgulamıĢtır.
115

  Yargıtay‟ın yerleĢik 

içtihatları ise bu görüĢ ile paralel olup suç inĢaatın baĢlanmasıyla birlikte 

tamamlanacağı yönündedir.
116

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/2 hükmündeki suç bakımından elektrik, su veya 

telefon bağlantısının yapılıp çalıĢır duruma getirilmesiyle suç tamamlanmıĢ sayılır.
117

 

Yani kullanmaya uygun bir bağlantı sağlandığı anda suç meydana gelir.
118

 Burada 

kurulan bağlantının kullanılıp kullanılmadığının önemi yoktur, önemli olan bağlantının 

kullanılabilir durumda olmasıdır. 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/3 hükmünde yapı kullanma izni almadan bir 

sınai faaliyetin icrasına izin verilmesini farklı kiĢiler açısından değerlendirdiğimizde, 
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Ġzni verecek fail açısından izin için gerekli olan ruhsat hazırlanmakla, diğer fail 

açısından ise bu oluĢturulan ruhsatı imzalamakla suç tamamlanmıĢ sayılır.
 119

 

3.1.3.2. Suçun Manevi Unsuru 

 Ġmar kirliliğine neden olma suçu, kasten iĢlenebilen bir suç niteliğindedir. Bu 

bağlamda bu suçun sübut bulması için fail eylemini gerçekleĢtirdiği sırada, suçun maddi 

unsurlarını ve bunun doğuracağı sonuçları bilerek ve isteyerek hareket etmelidir. Bu 

açıdan bir değerlendirme yapıldığında manevi unsur kapsamında fail, yapı ruhsatiyesi 

alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapılmasının ya da yaptırılmasının TCK m. 

184 hükmü gereğince imar kirliliğine neden olma suçunu meydana getirdiğini 

bilmelidir. Suçun bilme unsurunun ne olduğu suçun kapsamına göre değiĢmektedir. 

Suçun kanuni tanımına bakıldığında, failin icrasını yönelttiği Ģeyin ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı bir binanın inĢası olduğu ve bunun imar kirliliğine, topluma zarar 

vereceğini bilmesi gerekmektedir. Yani failin imar kirliliğine neden olma suçunun 

hukuka aykırı olduğunu tüm unsurlarıyla bilmesi gerekmektedir. Suçun taksirle 

meydana gelmesi olası değildir. Zira suçun taksirli hali TCK‟da düzenlenmemiĢtir. 

Suçun doğrudan kastla iĢlenebilmesinin yanında Aygörmez Uğurlubay‟a göre olası 

kastla da iĢlenebilmesi mümkündür
 120

 Failin imara aykırı bir yapının olacağını 

öngörmesine rağmen binayı yapmaktan vazgeçmemesi durumu suçun olası kastla 

iĢlendiğine örnek gösterilmiĢtir.
121

 Kanımızca bu suçun olası kastla iĢlenemez. Ruhsata 

aykırı veya ruhsat olmadan yapılan binanın fail tarafından öngörülememesi durumu 

beklenemez. Zira fail suçu ancak doğrudan kastla iĢlenebilir. 

 Türk Ceza Kanunu‟nun m.184/1 hükmüne bakıldığında failin yaptığı yapının 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı olduğunu, 2. fıkrasına bakıldığında bağlantı yapılacak 

Ģantiye binasının ruhsatsız veya ruhsata aykırı olduğunu, 3. fıkrasına bakıldığında yapı 

kullanma izninin alınmamıĢ olduğunun bilinmesi gerekir. Aksi durumda failin kasten 

davrandığından ve suç oluĢturduğundan bahsedilemez.  

 Türk Ceza Kanunu‟nun m.184/1 hükmüne bakıldığında binayı yapanın, binanın 

ruhsata aykırı olduğunu bilmesine rağmen; bina yapımına devam etmesi durumunda 
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suçun meydana geldiği kabul edilir. TCK m. 184/2-3 hükümlerinde, yapı ruhsatı yahut 

kullanma izninin alınmadığını gördüğü ancak yine de fiilini sürdürmesi durumunda, 

suçun kasten iĢlendiği kabul edilir.
122

 

3.1.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  

Bir suçun cezalandırılabilmesi için kanuni bir dayanaktan yoksun bir eylem 

neticesinde meydana gelmiĢ olması gerekmektedir. Bunun yanında herhangi bir hukuka 

uygunluk sebeplerinin varlığı halinde suça iliĢkin fiil bakımından faile CMK 223/2-d 

fıkrası gereği beraat kararı verilir.  

Ġlgili kiĢinin rızası bakımından söz konusu suç, “Topluma KarĢı Suçlar” arasında 

düzenlendiğinden, yani bireysel değerleri koruma amacında değil de çevreyi koruma 

amacı içerisinde olduğundan dolayı hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilemez.
123

 

Bu sebeple mülküne ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapılmasına malik kiĢinin rıza 

göstermesi, bina yapanın eylemini hukuka uygun duruma getirmez.
124

 

Bir diğer değinilmesi gereken konu ise amirin emridir. Her ne kadar eylemin 

koĢullarının uygun görülmesi durumunda amirin emrini yerine getirme Ģeklinde hukuka 

uygunluk sebebinin mümkün olduğuna iliĢkin görüĢ ileri sürülse de,
125

 amirin verdiği 

emrin konusunun suç teĢkil etmesi halinde emrin yerine getirilmesi hukuka uygunluk 

sebebi sayılmayacağından bu görüĢ eleĢtirilmektedir.
126

 Ġmar kirliliğine neden olma 

suçu bakımından amirin emri TCK m. 184/2-3 hükümleri bakımından hukuka uygunluk 

sebebi olarak sayılmamaktadır.
127

 Bu hükümlerde müsaade etme Ģeklinde verilmiĢ bir 

emrin konusu suç teĢkil ettiği için emri yerine getiren kiĢi açısından herhangi bir hukuka 

uygunluk sebebi oluĢmayacaktır. 
128

 

Türk Ceza Kanunu m. 26 hükmüne göre “Hakkını kullanan kimseye ceza 

verilmez.” Ġmar kirliliğine neden olma suçu bakımından hakkın icrası hukuka uygunluk 

sebebi olarak sayılamaz. Bu suçta mağdur tek bir kiĢi olmayıp toplumda yaĢayan 
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herkesin hakkı olduğu için tek bir kiĢinin bu hakkını kullanması hukuka uygunluk 

sebebi sayılamaz.
129

 

3.1.4. Suçun Özel GörünüĢ ġekilleri  

3.1.4.1. TeĢebbüs 

Ceza hukuku, toplum düzeninin korunması amacıyla suç yolunda (iter crimi- 

nis) ilerleyen failin fiiline bir noktadan itibaren müdahale ederek yaptırıma tabi tutar. 

DüĢünce aĢaması ve kural olarak hazırlık aĢaması failin özgürlük alanıdır. Fail teĢebbüs 

düzenlemesi ile icra hareketlerine baĢladığı an ceza hukukunun müdahale alanına girer. 

Bir eylem ancak hazırlık hareketi boyutunu aĢarak icra hareketi niteliğine ulaĢtığında ve 

ancak suç tamamlanamadığında teĢebbüs aĢamasında kalmıĢ olur ve cezalandırılır.
130

 

Ceza hukuku, failin fiiline yalnızca suça iliĢkin eylem tamamlandığında değil, 

suçun icra hareketlerine baĢlanması aĢamasında da müdahale eder. Bu açıklamadan 

bahisle failin iĢlemeye yöneldiği ve ancak elinde olmayan sebeplerle 

neticelendiremediği eylem de cezalandırılmaya tabidir.
131

 Buna iliĢkin düzenleme TCK 

m. 35 hükmünde teĢebbüs baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. Maddeye göre kasten 

iĢlenebilen suçun eyleme dökülmesine iliĢkin icrai hareketlere baĢlanılmıĢ olmasına 

karĢın, failin kendisinden değil de dıĢ sebeplerden kaynaklı olarak suçu 

tamamlayamaması halinde fail teĢebbüsten sorumlu tutulacaktır.
132

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/1 hükmündeki suç bakımından teĢebbüs 

hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına iliĢkin farklı görüĢler bulunmaktadır. 

Öğretideki ağırlıklı görüĢ, söz konusu fıkra hükmündeki suça teĢebbüsün mümkün 

olmadığı yönündedir
133

. Diğer görüĢ ise, bu suça iliĢkin olarak Kanun‟da teĢebbüs 

kurallarının uygulanmasına engel olacak ayrıca bir hükmün bulunmadığını ileri sürerek 

teĢebbüs hükümlerinin uygulanmasının mümkün olduğunu savunmaktadır.
134

 Yargıtay 
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 Adem Sözüer, Suça TeĢebbüs, Kazancı Yayınevi, 1. Baskı, Ġstanbul, 1994,  s.45-46. 
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Dergisi, S: 29, 2009, s.181. 
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içtihatları göre suçun binanın yapım aĢamasına baĢlanmasıyla oluĢacağı yönünde 

olduğundan dolayı bu suça teĢebbüs mümkün değildir.
135

 Kanımızca suçun kanuni 

tanımındaki unsurlarının gerçekleĢmesi için binanın tamamlanmasını beklemek 

Anayasa m. 56 ile güvence altına alınan herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama 

hakkını zedeler. Yapılacak bina için inĢaat temelinin atılmasıyla zaten imar kirliliğine 

sebebiyet verilmiĢtir. Bu suçta teĢebbüs hükümlerinin uygulanmaması doğru bir 

yaklaĢımdır. Zira temeli atılan bina için teĢebbüs hükümlerinin uygulanması suçla 

mücadelede olumsuz bir tutum olacaktır. 

Suçun oluĢabilmesi için binanın tamamlanması gerektiğini öne süren görüĢler 

açısından bir değerlendirme yapıldığında, bina Ġmar Kanunu‟nda belirtilen tanıma 

uygun biçimde tamamlanana kadar icrai hareket devam etmektedir. Bu zaman süresince 

fiilin icrasına son verilmesi neticesinde de eylemden söz edilebilecektir. Ġmar 

Kanunu‟nun m. 32/1 hükmünde düzenlendiği Ģekilde
136

, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı 

bir Ģekilde bina inĢasına devam edildiği sırada, ilgili kiĢiler tarafından bahsi geçen 

inĢaatın ruhsata aykırı ya da ruhsatsız bir Ģekilde yapıldığının tespiti halinde, inĢa edilen 

yapının mühürlenerek inĢasının durdurulacağı belirtilmektedir. Böyle bir durumda inĢa 

eyleminin, failinden kaynaklanmayan sebeplerle tamamlanamaması halinde suç 

teĢebbüs aĢamasında kalır. Ancak icra meydana getirilmeden bu konudan söz edebilmek 

için öncelikle inĢasına baĢlanan yapının, bina özelliğini kazanmaya yönelik bir Ģekilde 

inĢa edildiğini açıkça belirtmek gereklidir.
137

 

Öğretide genel olarak TCK m. 184/2-3 hükümlerinin teĢebbüse elveriĢli olduğu 

kabul edilmektedir. TCK m. 184/2 bakımından Ģantiyeye su, elektrik veya telefon 
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 Y 4. CD, 04.05.2011 T, 2009/8715 E, 2011/6187 K „den aktaran Suzan Aslan, Ġmar Kirliliğine Neden 

Olma Suçu (TCK m. 184), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
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duvarlarını kısmen ördüğünün kabul edilmesi karĢısında TCK 184/1‟de tanımlanan imar kirliliğine neden 

olma suçunun oluĢması için bina yapılmasına yönelik inĢa faaliyetine baĢlanması yeterli olup, sanık 
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 Meran, 5237 Sayılı TCK‟da Ġmar Kirliliğine Neden Olma , s.88.  
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bağlantısı yapılmasına müsaade edilmesi için hazırlık hareketlerinin bittiği ve icrai 

hareketlerine baĢlanıldığı zaman suça teĢebbüs söz konusu olacaktır
138

. TCK m. 184/3 

bakımından ise suçun failinin suçu meydana getirmeye yönelik elveriĢli hareketlerinin 

baĢlamasıyla yani izin alınmak üzere kendisine baĢvurulmasını öğrendiği andan itibaren 

suça teĢebbüs aĢamasındadır.
139

 Fakat aksi bir görüĢe göre ise TCK m. 184/2 

hükmündeki suçun tamamlanması için, bağlantının faal olması ve bağlantı yapılmıĢ 

olması gerekmez. Çünkü söz konusu fıkrada, bağlantının yapılması durumu değil, 

bağlantı yapılmasına izin verilmesi hali suç olarak tanımlanmıĢtır. Bu halde, bağlantının 

yapılmasına müsaade edilmiĢ ancak bağlantı yapılmamıĢ dahi olsa suç tamamlanmıĢ 

kabul edilir. Bu bağlamda söz konusu maddenin bahsi geçen fıkrasındaki suç, teĢebbüse 

elveriĢli değildir.
140

 Kanımızca TCK m. 184/2-3 hükümlerinde teĢebbüs hükümlerinin 

uygulanmaması gerekmektedir. Zira kanunun lafzına baktığımızda cezalandırılan eylem 

“müsaade etme” olduğundan, bu eylem bölünemez niteliktedir. 

3.1.4.2. ĠĢtirak 

Bir kiĢi tarafından iĢlenilebilen bir suça, birden fazla kiĢinin çeĢitli Ģekillerde 

fikir veya eylem birliği sağlayarak iĢbirliği yapmaları sonucunda failler arasında 

iĢtirakin varlığından söz edilir ve bu Ģekilde iĢlenilen suçlara iĢtirak halinde iĢlenen 

suçlar denir.
141

 Buna göre iĢtirak halleri faillik, azmettirme ve yardım etme olarak üç 

Ģekilde düzenlenmiĢtir. Fail, suçun hukuki tanımındaki fiil üzerinde hakimiyet kuran ve 

hukuki tanımındaki haksızlığı gerçekleĢtiren
142

(TCK m. 37); azmettiren, herhangi bir 

suç iĢleme hususunda henüz fikri olmayan kiĢiye suç iĢleme kararını verdiren (TCK m. 

38) 
143

; yardım eden ise suç teĢkil eden bir hareket veya neticeyi gerçekleĢtiren kiĢiye 

yaptığı katkılardan dolayı iĢlenen suçtan sorumlu tutulan kiĢidir.
144

( TCK m. 39) 
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 Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/1 hükmü birden fazla kiĢi tarafından 

gerçekleĢtirilmesi halinde, bu kiĢilerin suçu iĢtirak halinde iĢledikleri kabul edilir.
145

 

Birden fazla kiĢinin bu suçu iĢlemesinin yanında diğer ve en önemli Ģart ise faillerin 

birlikte suç iĢleme iradelerine sahip olmalarıdır. ĠĢtirak iradesi olmadan birden fazla kiĢi 

bir suçu iĢlediğinde müstakil faillik söz konusu olacaktır. Fakat kanunda binayı yapan 

ve yaptıran kiĢinin eylemleri ayrı ayrı düzenlendiğinden dolayı binayı yapan kiĢiyle 

yaptıran kiĢinin iĢtirak halinde suçu iĢledikleri kabul edilmez.
146

 Örneğin binanın inĢa 

edilmesi için arsayı satın alan kiĢi, yani iĢin mali boyutunu karĢılayan kiĢi bina yaptıran; 

binanın inĢa kısmında yer alanlar ise bina yapan olarak suçun sorumlusu olacağından 

dolayı bu kiĢiler müĢterek fail olamazlar.
147

 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/1 hükmünde belirtilen ruhsatsız yahut ruhsata 

aykırı bina yapan veya yaptıranlar cezalandırıldığından dolayı binanın bitmesinin 

ardından kiracı olarak ruhsatsız yahut ruhsata aykırı yapılan binada oturan kiracılar imar 

kirliliğine neden olma suçundan sorumlu değillerdir.
148

 Yine söz konusu maddenin 

bahsi geçen fıkrasıyla bağlantılı olarak kat karĢılığında arsa satan kiĢiler de iĢlenen 

suçtan sorumludur. Arsa sahibi, arsasına ruhsatsız yahut ruhsata aykırı bina inĢa 

edileceğini bilmesine rağmen, alacağı daire veya daireler için arsasını binayı yapacak 

kiĢiye verdiğinde, bina yaptıracak kiĢi konumuna geldiğinden dolayı TCK‟nın 184/1 

hükmünde tanımlanan suçtan sorumludur.
149

 

TCK m. 184/2-3 hükümlerinde belirtilen suçlar özgü suç niteliği taĢıdığından, bu 

suçlar için ancak özel bir yükümlülük altında bulunan ve belli faillik özelliğini taĢıyan 

kiĢiler fail durumundadır.
150

 TCK m. 40/2 hükmü uyarınca, özgü suça iĢtirak eden diğer 

kiĢiler azmettiren veya yardım eden olarak ceza alacaklardır.
151
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3.1.4.3. Ġçtima 

 Ġçtima kapsamında suç tiplerine ait ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. Bu 

kapsamda üzerinde durulması gereken bazı noktalar vardır. Ġlk olarak ruhsat olmadan ya 

da ruhsatın belirlediği koĢullara aykırı bir Ģekilde inĢaat faaliyetinde bulunma eyleminin 

sadece TCK m. 184 hükmüne göre değil, diğer bazı kanunlarda da suç olarak 

düzenlendiği bilinmelidir. 

Ġmar kirliliğine neden olma suçu sonrasında iĢlenen mühür bozma eylemi sadece 

TCK m.184 hükmü kapsamına girmez. Ġki ayrı suç oluĢacağından gerçek içtima 

hükümleri uygulanır.
152

 

Ġmar kirliliğine neden olma suçu kamu personeli tarafından ihmal suretiyle 

iĢlenmesi halinde TCK m. 184 hükmü TCK m. 257/2 hükmüne göre daha özel bir norm 

olduğundan sebeple kamu personeli TCK m.184 hükmü gereğince 

cezalandırılmalıdır.
153

 

Ġmar kirliliğine neden olma suçunun vuku bulmasından dolayı idari para cezası 

öngörülebilir. Ancak Kabahatler Kanunu m. 15/3 hükmü uyarınca bir eylem hem 

kabahat hem suç oluĢturuyorsa böyle bir durumda sadece TCK m. 184 hükümlerinden 

ceza verilmesi gerekmektedir. Ġmar kirliliği suçunun yanında 2863 Sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun m. 65/1-b hükmünde düzenlenen “sit 

alanlarında geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarına, koruma amaçlı imar 

planlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen 

Ģartlara aykırı izinsiz inĢai ve fiziki müdahale yapmak veya yaptırmak”  suçu meydana 
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 Yargıtay 4. Ceza Dairesi‟nin vermiĢ olduğu bir kararda imar kirliliğine neden olma suçunun ruhsatsız 
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16/03/2020 
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gelirse böyle bir durumda TCK m. 44 uyarınca fikri içtima uygulanır.
154

 Yine aynı 

Ģekilde 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu m.18/1‟de düzenlenen “Boğaziçi Alanında inĢaat 

ruhsatı alınmadan yapı yapma, inĢaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı 

kısım ve bölüm yapma suçu” meydana gelirse fikri içtima hükümleri uygulanacaktır.
155

 

Ruhsatsız yahut ruhsata aykırı yapılan binaların çok katlı, tek katlı yahut birden 

çok bölümünün olması suçun birden fazla olduğunu göstermez. Fakat araya zaman ve 

mekan farklılıkları girdiği takdirde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması 

mümkündür.
156

 Failin birden fazla imara aykırı yapı inĢa ettiği durumda, inĢa edilen 

yapıların aynı suç iĢleme kararı altında yapıldığı, failin yapıları farklı tarihlerde 

yaptığına dair herhangi bir delil olmaması durumunda iĢlenmiĢ olan imar kirliliğine 

neden olma suçu tek hareket olarak kabul edilip tek bir imar kirliliğine neden olma suçu 

oluĢur.
157

 Fakat imar kirliliğine neden olma suçunun bir tutanakla tespit edildikten sonra 

failin suç iĢleme kararında ısrar ederek fiiline devam etmesi durumunda zincirleme suç 

hükümleri uygulanır.
158

 Fakat iddianame düzenlenmesi ile hukuki kesinti 

gerçekleĢeceğinden iddianame düzenlenme tarihinden sonraki eylemler yeni bir suç 

teĢkil etmektedir. 
159
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 Ġsmail Malkoç, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2013, s.2977, Yılmaz, Çevre 
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3.1.5. Cezayı Kaldıran Etkin PiĢmanlık Hali 

 Türk Ceza Kanunu m. 184/5 hükmü  yukarıda Türk Ceza Kanunu 184. Maddesi 

baĢlığı altında da belirtildiği gibi, TBMM Genel Kurulunda görüĢülmesi akabinde 

verilen değiĢiklik önerisiyle yasalaĢmıĢ özel bir etkin piĢmanlık halidir. Bu etkin 

piĢmanlık haliyle imara aykırı yapıların ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların önüne 

geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

 Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/5 hükmünde düzenlenen etkin piĢmanlık hali, 

failin meydana getirdiği eylemin doğurduğu olumsuzlukları ve hukuka aykırılığı 

düzeltmesi halinde cezalandırılmamasını olanak veren bir ceza hukuku kurumudur. 

Ġmar kirliliğine neden olma suçu neticesinde, özel durumlar için etkin piĢmanlık hükmü 

düzenlenmiĢtir. Bir kiĢinin, ruhsata aykırı veya ruhsatsız bir Ģekilde yaptığı ya da 

yaptırdığı binayı, ruhsata ya da imar planına uygun hale getirmesi durumunda, fail 

hakkında kamu davası açılmamaktadır ya da açılmıĢ olan bir dava var ise bu dava 

düĢmektedir. Dolayısıyla mahkum olunan ceza ve bu cezanın doğurduğu sonuçlar 

ortadan kalkmaktadır. Fakat mahkum olunan ceza ve bu cezaların sebep olduğu 

sonuçların ortadan kalkması için ruhsatsız yapılmıĢ bina için sonradan ruhsat alınması 

veya ruhsata uygun hale getirilmesi yeterli olmayıp binanın ayrıca imar planlarına da 

uygun olması gerekmektedir.
160

 Bu sebeple uygunluk değerlendirmesi hem imar 

planları bakımından hem de yapı ruhsatının varlığı açısından yapılmalıdır.
161

 

 Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/5 hükmüyle, yine TCK‟da farklı suçlar için yer 

verilen etkin piĢmanlık halleri arasında önem arz eden farklılıklar vardır. Etkin 

piĢmanlığın öngördüğü farklı suçlarda kamu davası sonucunda suçun niteliğine göre 

sanık ya hiç ceza almaz ya da cezası hakkında indirim uygulanır.  Fakat bu hükümde 

sanık hiç cezalandırılmaz. Cezalandırıldıysa da mahkum olduğu bütün sonuçlar ortadan 

kalkmaktadır. Düzenlenen bu etkin piĢmanlık haline göre failin almıĢ olduğu cezasının 

infazından sonra dahi hüküm ortadan kaldırılarak failin adli sicili temizlenip açılmıĢ 

olan dava bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacaktır. Bu açıdan genel af düzenlemesine 

benzetilmektedir.
162

 Kanımızca genel af önceden iĢlenmiĢ suçları kapsamına alma yani 

geçmiĢe yönelik olma niteliğinin yanında geçici olarak uygulanır. Fakat TCK m. 184/5 
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hükmü geçici nitelikte olmayıp imar kirliliğine neden olma suçuna sebebiyet veren her 

faile imara aykırı yapıyı ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alması durumunda 

uygulanır. 

Türk Ceza Kanunu‟nun m. 184/5 hükmünde yalnızca aynı kanun hükmünün 

birinci ve ikinci fıkralarına atıf yapıldığından dolayı, sınai faaliyete onay veren kiĢi için 

sonrasında yapı kullanma izni alınsa dahi etkin piĢmanlık hali söz konusu olmaz. Söz 

konusu bu durum, sınai faaliyete son verilmesi durumunda da geçerliliğini korur. Fakat 

sınai faaliyete son verilse yahut daha sonrasında yapı kullanma izni alınsa dahi 

yargılamayı yapan hakimin takdir yetkisinde indirim sebebi olarak uygulanabilir.
163

 

TCK m.184/5 hükmü aynı maddenin ikinci fıkrası için de uygulanmaktadır. 

Ancak burada dikkat çeken husus, m.184/5‟in uygulanması için binanın ruhsata ve imar 

planına uygun hale getirilmesi ön koĢul olarak görülmüĢken, m.184/2‟de suçun 

konusunun bina olmaması sebebi ile burada çeliĢki söz konusudur. ġöyle ki bu 

hükümde suçun konusu yapı ruhsatiyesi olmayan inĢaatlar için kurulan Ģantiyelerdir; 

TCK m.184/5 hükmünün öngördüğü gibi yalnızca binayı hukuka uygun hale getirmek, 

Ģantiyelere kurulan elektrik, su ve telefon bağlantılarını hukuka uygun hale 

getirmemektedir. Bu nedenle m. 184/2‟ye etkin piĢmanlık hükümlerinin uygulanması 

pek de doğru gözükmemektedir.
164

 Kanımızca TCK m. 184/2 hükmünde yapı 

ruhsatiyesi almadan baĢlatılan inĢaatlar dolayısıyla kurulan Ģantiyelere bağlantıların 

yapılmasına müsaade eden kiĢi, TCK m.184/1 hükmünde ruhsata aykırı veya ruhsat 

almadan bina yapan kiĢi cezalandırılmaktadır. Suçun failleri birisinde binayla ilgili olan 

kiĢiyken diğerinde sadece bu binalar için kurulan Ģantiyelere bağlantı yapılmasına 

müsaade eden kiĢidir. TCK m. 184/5 hükmü ruhsata aykırı veya ruhsat almadan bina 

yapan faile iliĢkin olduğu için TCK m. 184/2 hükmündeki ruhsat olmadan baĢlatılan 

Ģantiyelere bağlantı yapılmasına müsaade eden faili kapsamamaktadır.  Bu sebepten 

ötürü TCK m. 184/5 hükmünün TCK m 184/2 hükmü için etkin piĢmanlık hali olarak 

uygulanması doğru değildir. 

Türk Ceza Kanunu m. 184/5 kapsamında binayı yapan veya yaptıran kiĢinin 

binayı hukuka uygun hale getirmesi halinde etkin piĢmanlık hükümlerinden 

faydalanacağı hüküm altına alındığından, bu sayılan kiĢiler dıĢında birinin örneğin failin 
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yakın bir akrabasının binayı hukuka uygun hale getirmesi durumunda imar kirliliğine 

neden olma suçu için etkin piĢmanlık hükmü uygulanamayacaktır.
165

 Bunun yanında 

Yargıtay içtihatlarında görüldüğü üzere failin etkin piĢmanlıktan yararlanabilmesi için 

yapmıĢ olduğu imara aykırı yapıyı kendisinin yıkması veya yapının belediyece 

yıkılması durumunda yıkım masraflarını sanığın karĢılaması gerekmektedir.
166
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BÖLÜM 4. ĠMAR KĠRLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN OLARAK ĠDARĠ VE 

ADLĠ YAPTIRIMLAR 

4.1. Ġdari Yaptırımlar 

4.1.1. Ġdari Yaptırım Tanımı 

Her yaptırım, hukuk düzeninin bozulmasını neden olan bir fiilin cezalandırılma 

isteğinden kaynaklamaktadır.
167

 AYM‟ nin vermiĢ olduğu bir kararda
168

 idarenin yargı 

tarafından verilmiĢ bir kararına gerek olmaksızın yasaların kendisine açıkça tanımıĢ 

olduğu yetkiyle idare hukukuna özgü yöntemlerle, dosdoğru uyguladığı yaptırımlarla, 

vermiĢ olduğu cezalar idari yaptırım olarak tanımlanmıĢtır. 

Ġdari yaptırımlar, geliĢen toplumsal yapıda devletin idare yetkisinin büyümesi ve 

belli eylemlerin suç olmaktan çıkarılması yönündeki eğilimlerle, bazı konularda acil ve 

hızlı tedbirler alma ve anında yaptırım uygulama ihtiyacının bulunması nedenleriyle 

doğmuĢtur. Bütün yaptırımların yargı mercilerince verilmesi, hem yargının zaten fazla 

olan yükünü altından kalkılamaz biçimde arttıracak hem de bir yaptırımın uygulanması 

bu Ģekilde uzun sürelere ihtiyaç duyacağından yaptırımdan beklenen sonuç alınmayacak 

ve toplum düzeninin sağlanması zorlaĢacaktır.
169

 

Ġdari yaptırımlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz idari sisteminde de geniĢ bir 

biçimde uygulanmaktadır. Trafik kurallarına uyumun denetlenmesinde, insan, hayvan, 

bitki ve çevre sağlığının korunmasında, gıda üretimi ve tüketiminin denetlenmesinde, 

günlük yaĢam düzeninin devamlılığının sağlanmasında, ekonomik düzenin 

sağlanmasında ve benzeri birçok alanda idari yaptırımlara baĢvurulmaktadır. 

Ġdari yaptırımların ve özellikle idari para cezalarının bu kadar yaygınlaĢmasının 

nedeni; yerel yönetimlerin uyguladığı cezaların genelinin bu nitelikte olması, trafik, 
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imar, vergi, sosyal sigortalar gibi ülkede yaĢayan herkesi ilgilendiren alanlarda 

baĢvurulan bir yaptırım türü olması ve günümüzde hürriyet bağlayıcı cezalar gibi klasik 

yaptırımlar mümkün derecede terk edilerek suç olmaktan çıkartılmıĢ davranıĢ ve 

eylemlerin idari yaptırımlarla karĢılanmaya baĢlanmasıdır.
170

 

AYM, idare için idari yaptırım uygulamasının vazgeçilmez bir gereklilik 

olduğunu belirtmiĢtir; 

“Ġdarenin hizmetlerini gereği gibi ve ivedilikle görebilmesi için, yaptırım 

uygulama yetkilerine gereksinimi vardır. Ġdare bu yetkilerle, kamu düzeni ve 

güvenliğini, kamu sağlığını, ulusal servetleri zamanında ve gereği gibi koruyabilir. Bu 

sebeple idareye, geniĢ ve çeĢitli yaptırımlar uygulama yetkisi tanınmıĢtır. KiĢilere, idare 

hukuku alanındaki düzene aykırı davranıĢları nedeniyle verilen idari cezalar, idari 

yaptırımların en önemlilerinden biridir. Para cezaları, idari cezalar arasında yer 

almaktadır. Ġdari para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin nitelik onların 

makamlar tarafından verilmesidir.
171

”  

Ġdari yaptırım kararının konuyla alakalı idarece verilmesi esastır.
172

 Kabahatler 

Kanunun m. 23 hükmüne göre cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan 

hallerde, bir suç dolayısıyla baĢlatılan soruĢturma kapsamında bir kabahatin iĢlendiğini 

öğrenmesi halinde veya soruĢturma konusu fiilin kabahat oluĢturduğunun anlaĢılması 

karĢısında idari yaptırım kararı verebilir. Örneğin TCK m. 184 hükmü kapsamında imar 

kirliliğine neden olma suçundan dolayı soruĢturma yürüten bir cumhuriyet savcısı bu 

suçun yaptırımsal sonucu olarak idari para cezası verme hakkına da sahiptir. 

Birçok kanunda idari yaptırımlar düzenlenmiĢ olup en fazla yer verilen ve etkili 

olan yaptırım türü idari para cezalarıdır.
 
Kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinden 

hareketle; Kabahatler Kanunu‟nun m. 4/2 hükmünün vurgulandığı üzere “Kabahat 

karĢılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir. 

Kabahatler Kanunu‟nun m. 16/1 hükmünde  “kabahatler karĢılığında 

uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir.” 

Yine aynı kanunun m. 16/2 hükmünde ise “idari tedbirler, mülkiyetin kamuya 
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geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Fakat yapılan bu tanımlamalar idari yaptırımın ne olduğuna tam anlamıyla açıklık 

getirmemiĢtir.
173

 

4.1.2. Ġdari Yaptırımın Hukuksal Niteliği 

KiĢilerin gerek adli gerekse idari yönden hukuk dıĢı uygulamalara maruz 

kalmamaları bakımından suç ve cezayla alakalı temel kurallar öncelikle Anayasa ile 

belirlenmiĢtir.
174

 

Ġdari yaptırım, idare tarafından idare hukuku Ģekline iliĢkin uygulanan 

yaptırımlara denmektedir. Tan‟a göre; “Ġdari yaptırımın baskın kimliği onun bir idari 

iĢlem olmasıdır. Dolayısıyla, idari yaptırımların hukuki rejiminin belirlenmesinde idari 

iĢlem kimliğinin göz önünde tutulması gerekmektedir
175

.” Ġdari yaptırımlar kiĢi üzerinde 

uygulanması durumunda cezalandırıcı neticenin olması ve ceza hukukun eskiden beri 

süre gelen yerleĢmiĢ ilkelerinin idari yaptırımlar üstündeki etkisi, idari yaptırımın ceza 

hukukuna egemen ilkelerle iliĢkisidir.
176

 

Öte yandan idari yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanan hukuka aykırı eylemlerin 

bir kısmının, öncesinde ceza kanunu altında düzenlenmiĢse de, suç eyleminden çıkarma 

eğilimi kapsamında ceza hukukundan çıkarılarak çeĢitli düzenlemelerle idari 

yaptırımlara konu edilmiĢtir.
177

 

Sonuç olarak idari yaptırımlar, yalnızca idare hukukunun kapsamına girmeyerek 

ceza hukuku ilkeleriyle de iç içedir. Bu sebeple idari yaptırımların hem ceza hukuku 

ilkeleriyle olan iliĢkisi hem de idari iĢlem olması sebebiyle hukuksal niteliğinin karma 

bir yapı olduğu gerçeği ortadadır.
178
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4.1.3. Ġdari Yaptırım ve Kabahat 

ÇeĢitli kanunlarda tanımlanan fiilleri iĢleyen gerçek ve tüzel kiĢilere 

uygulanacak idari yatırımların türleri, uygulanma Ģekilleri ve bunlara karĢı baĢvuru 

yolları farklı farklı düzenlenmiĢtir. 

Uygulanan idari yaptırımlara karĢı yargı yollarına baĢvurma süreleri ve nereye 

baĢvurulacağı, düzenlendiği kanunlara göre farklılıklar göstermiĢtir. kimi kanunlarda 

idare mahkemeleri, kimi kanunlarda DanıĢtay, kimisindeyse sulh ceza mahkemeleri 

görevli olarak gösterilmiĢ, baĢvuru süreleri de 7 gün, 10 gün, 15 gün, 30 gün, 60 gün 

gibi farklı farklı düzenlenmiĢtir. Bu dağınıklık nedeniyle düzenlemelerden beklenen 

fayda sağlanamaması olası olabileceği gibi zaman zaman baĢvuru süreleri 

kaçırılabileceği gibi görev ve yetki karmaĢası da yaĢanılabilecektir.
179

 

30/03/2005 tarihinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kabul edilmiĢ ve 

31/03/2005 tarih ve 25772 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıĢ, 

01/06/2005 tarihinde de yürürlüğe girmiĢtir. Kabahatler Kanunu‟nun m. 2 hükmünde 

“Kabahat deyiminden; Kanunun karĢılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü 

haksızlık anlaĢılır.” denilerek yalnızca Kabahatler Kanunu‟ndaki değil tüm 

kanunlardaki idari yaptırım öngörülen haksızlıklar kabahat olarak tanımlanmıĢtır. 

Kanunun m. 3 hükmünde ise, “Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki 

kabahatler hakkında da uygulanır” ibaresinde bulunularak genel hükümlerin diğer 

kanunlardaki kabahatleri de kapsayacağı belirtilmiĢtir, Kanunun 27/1. Fıkrasıyla da 

“Ġdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin idari yaptırım kararlarına 

karĢı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beĢ gün içinde, sulh 

ceza mahkemesine baĢvurulabilir.” hükmü getirilerek, kanunlarda yer alan idari para 

cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin idari yaptırımlara karĢı baĢvuru 

mercii sulh ceza hakimlikleri olarak gösterilmiĢtir.
180

 

DanıĢtay, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu‟nun m.2 hükmünde, kabahat 

deyiminden, kanunun idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olduğunu, yine 

aynı Kanun‟un m.3 hükmü uyarınca idari yaptırım kararına kanun yolu hükümlerinin, 
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diğer kanunlarda aksi bir düzenleme bulunmadığı takdirde, diğer genel hükümlerinin 

idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller 

bakımından uygulanacağı düzenlemesine yer verildiğini, yine Aynı Kanun‟un m.5 

hükmüyle TCK‟nın zaman bakımından uygulanmaya dair hükümlerinin kabahatler 

bakımından da uygulanacağı yani suçun iĢlendiği zaman yürüklükte bulunan kanun ile 

sonradan yürürlüğe giren kanun farklı ise failin lehine olan kanunun uygulanacağına 

içtihat gerekçesinde yer vermiĢtir.
181

 

Bu Ģekilde bu alandaki çok baĢlılığın ve karmaĢıklığın giderilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu hali ile idari yaptırım uygulanacak yetkililerin tespiti, idari yaptırım 

kararı verilmesi, kararlara karĢı baĢvuru mercii, baĢvuru süresi, baĢvuru usulü vb.‟nin 

tek bir sisteme bağlanması amaçlanmıĢtır.  

Nitekim çeĢitli müracaatlar üzerine AYM‟nin kararıyla 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunu‟nun m. 3 hükmü iptal edilmiĢtir.
182

 

Ġptal kararı üzerine 06/12/2006 tarih ve 5560 Sayılı Kabahatler Kanunu‟nun iptal 

edilen m. 3 hükmü;  

“-Madde 3- (DeğiĢik 5560-06.12.2006/m.31) (1) Bu Kanunun; 

a) Ġdari yaptırım kararlarına karĢı kanun yoluna iliĢkin hükümleri, 

diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanır.” 

biçiminde yeniden düzenlenmiĢtir. 

Bu değiĢiklikle Kabahatler Kanunu‟nun idari yaptırım kararlarına karĢın kanun 

yoluna bağlı hükümlerin, kendi kanunlarının aksi hüküm bulamadığı durumda 

uygulanacağı, diğer genel hükümlerinse idari para cezası yahut mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi yaptırımını gerektiren tüm fiillere Ģamil olarak uygulanacağı belirtilmiĢtir.
183

 

Kabahatler Kanunu‟nun yürürlüğünden sonra dahi gerek bilgi eksikliği gerekse 

bilinçli olarak çıkarılan çok sayıda kanunda da idari yaptırımlara karĢı baĢvuru mercii 
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olarak idari yargı mercileri gösterilmiĢtir. Verilen idari yaptırımlara ve özellikle idari 

para cezalarına karĢı baĢvuru yolları ve usulünde bir uygulama birliği sağlandığını 

söylemek bir hayli güçtür.
184

 

Eğer adli yargı görevliyse sulh ceza hakimlikleri genel görevli mahkeme 

olduğundan büyük ölçüde Ceza Muhakemesi Kanunu uygulanacaktır. Ġdari yargının 

görevli olduğu durumlardaysa 2577 Sayılı ĠYUK hükümlerine göre itiraz/ baĢvuru 

yapacak ve kanun yoluna gidilecektir. DanıĢtay‟ın görevli ve yetkili kılındığı 

durumlarda ĠYUK ile beraber 2575 Sayılı DanıĢtay Kanunu uygulanacaktır. 

Ġdari yaptırımların türlerine göre tabi olacakları kanunlar ve hükümler farklı 

olabilmektedir. Bu farklılıklar yine Kabahatler Kanunu‟ndan kaynaklanmaktadır. Zira 

Kabahatler Kanunu‟nun m. 3 hükümleri gereğince idari yaptırımlardan idari para cezası 

ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı içeren fiiller hakkında Kanunun genel 

hükümleri uygulanacaktır. Özel kanununda, kanun yoluna iliĢkin düzenleme varsa 

uygulanan idari yaptırımlara karĢı özel kanunda gösterilen yargı yerine baĢvuruda 

bulunulacak, her hangi bir düzenleme yer almıyorsa Kabahat Kanunu‟nda öngörülen 

kanun yollarına gidilecektir. Örneğin iĢ yerinin kapatılması, sürücü belgesine el 

koyulması, bir meslek veya sanatın yapmaktan geçici yahut kalıcı olarak menetme 

durumunda özel kanununda hüküm varsa o hüküm uygulanacak hüküm yoksa tabi 

olduğu sair genel hükümlere göre iĢlem yapılacak veya kanun yoluna baĢvurulacaktır.
185

 

4.1.4. Ġdari Yaptırım ve Ġdari Tedbir Farklılığı 

Kabahatler Kanunu‟nun m. 16 hükmünde kabahatler karĢılığında temel olarak 

iki idari yaptırım türü öngörülür. Bunlar idari para cezası ve idari tedbirlerdir. Ġdari 

tedbirlerde mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve konuyla bağlantılı kanunlarda bulunan 

diğer idari tedbirler olarak tanımlanmıĢtır. DanıĢtay‟da içtihat gerekçelerinde mülkiyetin 

kamuya geçirilmesinin idari bir tedbir olduğuna yer vermiĢtir.
186
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Ġdari tedbirler cezalandırma amacından daha çok kamu hizmetlerinin 

aksamasının önüne geçilmesini ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geçici 

nitelikteki idare tarafından uygulanan bir yaptırımdır. 
187

 

Kabahatler Kanunu‟nun “Saklı tutulan hükümler” baĢlıklı m. 19 hükmünde de, 

“(1) diğer kanunlarda kabahat karĢılığında öngörülen belirli bir süre için; 

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, 

b) ĠĢyerinin kapatılması,  

c) Ruhsat ve ehliyetin geri alınması, 

d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden 

alıkonulması, 

gibi yaptırımlara iliĢkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine 

uygun değiĢiklik yapılıncaya kadar saklıdır.” denilmiĢtir. 

Farklı kanunlarda idari yaptırım gerektirecek fiiller bağlamında, meslek ve 

sanatın yerine getirilmemesi, iĢ yerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması 

gibi yaptırımlara belli bir süreliğine karar verilebileceğine dair hükümler 

bulunmaktadır. Bu yaptırımların uygulanması için, meslek ve sanatın yerine 

getirilmesinin, iĢ yerinin çalıĢmasının yahut ruhsat ve ehliyete dayanarak faaliyette 

bulunulmasının bir tehlike oluĢturması hali söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan 

belirtilen yaptırımlar, konuyla alakalı kanunlarda bir idari tedbir olarak değil bir idari 

ceza olarak öngörülmüĢlerdir.
188

 

Meslek ve sanatın yerine getirilmesinin, iĢ yerinin çalıĢmasının veya ruhsata ve 

ehliyete dayanarak faaliyette bulunulmasının genel güvenlik, genel sağlık veya genel 

ahlak bakımından zararlı ve hatta tehlikeli olması sebebiyle uygunsuzluk giderilinceye 

kadar yasaklanması halinde, yasaklamanın idari tedbir niteliğinde olacağı kuĢku 

taĢımaz.
189

 

Kabahatler Kanunu, idari tedbir niteliği taĢımayan bir nevi idari ceza gibi 

görünen belli süreli yasaklamaları idari tedbir niteliğinde yaptırım olarak kabul 
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etmemekle beraber yürürlükte bulunan kanunlarda yer alan bu tip yaptırımların aniden 

boĢlukta kalmaması için konuyla alakalı olarak kanunlarda değiĢiklik yapılıncaya kadar 

bu tip yaptırımları öngören kanun hükümleri saklı tutulmaktadır.
190

 

Ġdari yaptırım uygulanırken fiilin genel güvenlik, genel sağlık yahut genel ahlak 

bakımından tehlikeli olabilecek durumların önlenmesinin amaçlanması halinde bu nevi 

yaptırımlar idari tedbir niteliğindedir. 

Bazı durumlarda uygulanan idari yaptırımın, idari tedbir yahut idari ceza 

niteliğinde olup olmayacağını belirlemek zordur. Örnek vermek gerekirse, evsafına 

uygun gıda üretmemeyi alıĢkanlık haline getirmiĢ bir iĢletmenin temelli kapatılması, 

üzerine aldığı sorumluluğu devamlı surette yerine getirmekten kaçınan bir sorumlu 

yöneticinin belli bir süre veya süresiz iĢten el çektirilmesi veya mesleğini icra ederken 

devamlı olarak meslek etiğini ihlal eden kiĢinin, devamlı olarak meslek veya sanat 

icrasından yasaklanması, fail bakımından bakıldığında idari ceza olarak 

nitelendirilebilirken toplum sağlığı ve güvenliği bakımından da idari tedbir olarak 

nitelendirilmektedir.
191

 

4.1.5. Ġdari Yaptırım Türleri 

4.1.5.1. Ġdari Para Cezası 

Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamı dıĢına çıkarma 

eğiliminin bir neticesi olarak farklı konularda düzenleme getiren özel kanunlarda bazı 

fiiller karĢılığında idari yaptırımların uygulanması daha uygun görülmüĢtür. Diğer bir 

deyiĢle, bazı fiiller “idari suçlar” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bu bazı fiiller 

karĢılığında çoğunlukla parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmektedir. Bu parasal 

yaptırıma da adli cezalardan ayrılabilmesi bakımından “idari para cezası” denilmektedir. 

Adli bir yargılama sonunda ilgili adli mercii tarafından verilen para cezasına da adli 

para cezası denmektedir. Belirtmek gerekir ki gerek idari para cezası gerekse adli para 

cezası belirli bir miktar paranın failden alınıp devlet hazinesine veya yetkili kamu 

kurum veya kuruluĢuna ödenmesi gibi gözükse de, adli nitelikteki para cezasıyla idari 

nitelikli para cezası arasında karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma 
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bağlanan kanuni sonuçlar açısından önem arz eden farklılıklar vardır. Örneğin adli 

nitelikte bir para cezası idari mercilerce verilemez. Ġdari para cezaları da kanunla 

yetkilendirilmiĢ idari merciler tarafından verilir.
192

  

5237 Sayılı TCK‟nın ve 5326 Kabahatler Kanunu‟nun 01/06/2005 tarihinde 

yürürlüğe girmesiyle beraber kabahatler suç olmaktan çıkmıĢ ve karĢılığında idari 

yaptırımlar uygulanan kabahatler olarak düzenlenmiĢ ve bu kabahatlerin oluĢması 

halinde ilgililere uygulanacak idari para cezalarına iliĢkin genel kurallarda Kabahatler 

Kanunu‟nda yer almıĢtır. Kabahatler Kanunu‟nun m. 17 hükmünün 1.ve 2.fıkrasında
193

 

uygulanabilecek idari para cezası türleri belirlenmiĢtir. 

Hükme göre idari para cezaları üç biçimde belirlenir: 

1. Ġdari para cezası kanunda maktu olarak bulunabilir. Kabahatin ne olduğu 

belirtilmesi durumunda idari para cezasının ne olduğu direkt belirli bir meblağ halinde 

gösterilebilir.  

2. Ġdari para cezası, bir uyarı fonksiyonudur. Bunun yanında kamu açısından 

oluĢmuĢ olan zararın karĢılanması içinde nispi nitelikte olabilmektedir. Örneğin, 

meydana getirilen zararın üç katı, zarara uğratılan verginin 2 misli, elde edilmiĢ 

kazancın beĢ misli yahut asgari ücretin iki katı gibi olabilir. 

3. Ġdari para cezaları, kanunda asgari ve azami sınırı gösterilmek suretiyle 

belirlenebilir. Örnek verecek olursak, 500 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar 

idari para cezası verilir gibi yaptırımlar öngörülebilir. Bu durumda, idari yaptırım kararı 

verecek idari kurul, makam veya kamu görevlisince kanun ile belirtilen asgari ve azami 

sınır arasında idari para cezasının miktarı belirlenirken iĢlenmiĢ kabahatin haksızlık 

boyutu, failin kabahatin iĢlenmesindeki kusuru ve ekonomik durumu da dikkat edilecek 

ölçütler arasındadır. 

 Ġdari para cezalarının takdirinde ve hesaplanmasında uygulanacak olan 

yaptırımın hangi grupta yer aldığının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Kanunlarda 

bulunan idari para cezalarının maktu veya nispi olması yeniden değerleme oranında 
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arttırılıp arttırılmayacağını belirlemekte ve zamanaĢımı sürelerini etkilemektedir. Asgari 

ve azami sınırları belirlenmiĢ idari para cezalarında da ceza takdir edilirken hangi 

hususların göz önünde bulundurulacağı önem arz etmektedir.
194

  

4.1.5.1.1. Maktu Ġdari Para Cezaları 

“Maktu” kelimesi; götürü, belirli miktarda, değeri biçilmiĢ, pazarlıksız 

anlamında kullanılan bir kelimedir. Maktu idari para cezaları, kanunda sabit değer 

olarak belirtilen idari para cezalarıdır. Kanunlarda yer alan kabahatlerle ilgili 

hükümlerde kabahat karĢılığı öngörülen idari para cezaları maktu yani, sabit bir miktar 

biçiminde uygulanabilir. Düzenlemelerde en fazla baĢvurulan yol, idari para cezalarının 

maktu olarak belirlenmesidir.
195

  

Maktu idari para cezaları, düzenlemeyi yapan kanunda sabit değer olarak 

belirtildiğinden maddi hata yoksa gerek uygulayıcılar tarafından, gerek yargı yerleri 

tarafından fail, iĢlenen suç, failin suç iĢleme kastı ve ekonomik durumu gibi hususlar 

dikkate alınarak takdiren cezada indirim yapılması veya cezanın attırılması mümkün 

değildir. Cezaya konu kabahatin iĢlendiği tespit edildiğinde kabahatin karĢılığı olan 

idari para cezası miktarı neyse yeniden değerlenip oranlarına göre uygulanacaktır.
196

  

4.1.5.1.2. Nispi Ġdari Para Cezaları 

“Nispi” kelimesi; orana göre, oransal anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Ġdari 

para cezaları, nispi olarak da belirlenebilir. Nispi idari para cezaları belli bir değere 

nispet edilen, örneğin asgari ücrete, kabahate konu malın değerine, failin edindiği 

haksız kazanca, meydana getirilen zarara ve benzeri değerlere oranlanarak hesaplanan 

idari para cezalarıdır.
197

  

Nispi para cezasında, ceza miktarı değiĢebilmekle beraber, yapılan değiĢikliğin 

nedeni, cezayı uygulayan merciin takdiri değil nispet edildiği Ģeyin değerinden 

kaynaklanmaktadır. 
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Nispi idari para cezalarında da maktu cezalarda olduğu gibi cezayı veren 

makamın yahut görevlinin cezaya tayininde takdir hakkı bulunmaz. Fakat ceza miktarı 

bazı durumlarda kolayca saptanamayabilir. Böyle durumlarda ceza miktarının 

saptanması adına ilgili idareden yahut ilgili kuruluĢtan cezaya esas olan miktar 

sorulabilmektedir. Gerekli durumlarda “gümrüklenmiĢ değer”, “rayiç değer”, “satıĢ 

bedeli” veya “proje bedeli” in tespiti için bilirkiĢi değerlendirmesi yaptırılabilir.
198

  

Nispi para cezalarında yukarı sınır ve hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. 

Nispi para cezalarında miktar kanun tarafından düzenlenmemiĢtir. Burada dikkat 

edilecek ölçüt failin elde ettiği, elde etmeyi düĢündüğü yarar veya suçtan doğan zarar 

para cezasının tespitinde esas alınır.
199

 

4.1.5.2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 

Kabahatler Kanunu m. 18 hükmünde düzenlenen mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi, kabahatin konusunu oluĢturan eĢyanın veya kabahatin iĢlenmesiyle elde 

edilen eĢyanın kanunda açık hüküm bulunan durumlarda idari bir karar ile kabahatin 

oluĢmasına sebep olan kiĢiden kamu tarafından alınmasıdır. 

Kabahat fiili iĢlendiğinde gerektiğinde kabahatin konusunu meydana getiren 

yahut kabahatin iĢlenmesi sureti ile elde edilen Ģeyin failden alınarak devlete mal 

edilmesi amacıyla TCK‟da yer alan müsadere ile benzer sonuçları doğuran ancak 

uygulama olarak farklılık arz eden bu müessese getirilmiĢtir.
200

 TCK‟da düzenlenen 

müsadere kurumundan düzenlendiği kanunlar ve usuller bakımından farklılıklar 

göstermektedir. Müsadere ancak mahkeme tarafından verilen kararın kesinleĢmesi ile 

mümkün olabilecekken mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise kanunda gösterilen kurul, 

makam ve kamu görevlileri karar verir. Müsadereyle suçun önlenmesi amaçlanmıĢken 

mülkiyetin kamuya geçirilmesiyle idari düzeni ihlal eden birey uyarılmaktadır. Yine bir 

suçun teĢebbüs aĢamasında kalması durumunda gerekli durumlarda müsadere kurumu 
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uygulanabilecekken kabahate teĢebbüs söz konusu olamayacağı için teĢebbüs 

aĢamasındaki bir kabahat için mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilemez.
201

 

Kabahatler Kanunu m. 25 hükmüne çerçevesinde mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

kararında;  

“a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kiĢinin kimlik ve adresi, 

 b) Ġdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,  

c) Bu fiilin iĢlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, 

 d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,  

Açık bir Ģekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluĢturan fiil, iĢlendiği yer ve 

zaman gösterilerek açıklanır.” 

4.2. Çevre Korunmasında Ġdari Yaptırımın Etkisi  

“Çevre problemlerinin; evrensellik, kapsayıcılık ve çok yönlülük, birbirine 

bağımlılık, etkilerin sürekli olabilmesi ve sonraki nesillere de uzanabilmesi ve pek çok 

kez yitirilen bir takım değerlerin geri gelmemesi gibi” sebeplerle çevrenin korunmasıyla 

alakalı önleyici mekanizmaların önemi giderek artmaktadır.
202

 Bu sebeple yürütme ve 

yürütme araçlarının en fazla önem arz ettiği alanlardan biri de çevreyle alakalı 

faaliyetleridir. Çevreyi koruma amacıyla devlet, yaĢamın içerisinde aktif olarak 

müdahalede bulunacak idari yetkiyi çeĢitli kanunlarda gösterilen uygulayıcılara 

tanıyarak, daha yakın ve ince kontrole tabi kıldığı eylemleri kontrol etmekte, 

düzeltmekte ve faaliyetlerin kanunlara ve diğer tüm düzenleme iĢlemlerine uygun 

olması için çalıĢmaktadır.
 203

 BaĢka bir ifadeyle, kamu düzeninin sürekliliği 

bakımından, denetlenmesi ve düzenlenmesi idareye bırakılan faaliyetlerde, idarenin 

koyduğu emir, yasak, kural ve usullere uyulması ve çevrenin muhafaza edilmesi için 

idari yaptırımlar mekanizmanın bir parçası olarak görev yapar. 

Çevrenin korunması ve sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢamak için yapılan 

düzenlemelerde halkın da katılımı gerekmektedir. Çevre problemleri sektörel olarak ele 
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alınıp engellenmesi mümkün olan bir durum değildir. BaĢka bir ifadeyle, çevre 

sorunlarının doğrudan veya dolaylı olarak toplumun bütününü etkilemesi ve bu etkinin 

kuĢaklarca devam etmesinin oldukça muhtemel olması sebepleriyle önleme ilkesini de 

içeren bütüncül ve çevreyi geliĢtirme amacı taĢıyan politikaların güdülmesi bir 

zorunluluktur. 
204

 

Ġlk olarak ĢehirleĢme, planlama, sanayi politikası ve ülkenin genel olarak iktisadi 

düzeninin sorunları bakımından çevre korumasına bakıldığında, bütüncül bir planlama 

anlayıĢıyla katılım yollarının çoğaltılması ve idari önlemin güçlendirilmesi öncelikli bir 

önem taĢımaktadır.
205

 Ġdari yaptırımlar, çevrenin korunması için alınan önleyici 

tedbirlerden ve idari denetimlerden ayrı olarak değerlendirilemez. Zira çevrenin 

korunması bakımından çevre kirliliğine neden olacak davranıĢların önüne geçmeyi 

sağlayacak mekanizmanın yetkinliği ve idari yaptırımların etkin Ģekilde uygulanması 

önem arz etmektedir.
206

 

4.2.1. Ġdari Yaptırım Olarak Yıkım Kararı 

Mülkiyet hakkı, anayasayla güvence altına alınan temek haklardan birisidir. Bu 

hak yalnızca kamu yararı taĢıyan sebeplerden ötürü sadece kanunla sınırlandırılan 

haklardandır. Mülkiyet hakkının sınırlandırılması denildiğinde akla ilk olarak 

kamulaĢtırma gelmektedir. Oysa idarenin vermiĢ olduğu yıkım kararı da mülkiyet 

hakkının sınırlandırılmasına yönelik bir iĢlemdir. Yıkım kararı ve bu kararın 

uygulanması kamu gücünün kullanılması yönünden idari iĢlemin en tipik örneğidir. 
207

 

Yıkım iĢlemi kolluk tarafından kamu düzeninin bozulmasını korumak amacıyla 

yapacağı kolluk faaliyetidir. Ġdarenin denetim yetkisinin kullanması kolluk faaliyeti 

olarak ifade edilir.
208

 

                                                           
204

 Turgut, s. 104. 
205

 Ersan ġen, “Mukayeseli Hukuk ve Çevre Koruma AnlayıĢı”, Güncel Hukuk, Sayı: 18, Haziran 2005, s. 

20. 
206

 ġen, s.22 
207 Ahmet KürĢat Ersöz, “Bir Ġdari ĠĢlem Olarak Yıkım Kararı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi     

Dergisi, Cilt:19 S: 3, 2015, s.104 
208

 Elvin Evrim Dalkılıç, “Ġdarenin Denetim Yetkisinin Devrine Anayasa Mahkemesi‟nin YaklaĢımı”, 

ABD,  Sayı: 2, 2013, s. 109 



65 

 

Hukukumuzda idari yaptırım olarak farklı çeĢitlerde yıkım kararları 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Ġmar Kanunu m. 32 hükmünde düzenlenen yıkım 

kararıdır. Ġmar Kanunu‟nun dıĢında kalan çeĢitli yıkım kararları da mevcuttur. 

4.2.1.1 Ġmar Kanunu 32. Madde Uyarınca Yıkım Kararı 

Türk Hukuku‟nda “yıkım” konusu farklı mevzuat hükümlerinde düzenlenmiĢ 

tipik bir idari iĢlemdir. Yıkım kararı ve uygulaması, baĢta 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu, 6306 Sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun, Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu gibi birçok temel nitelikteki yasada ve bunlara istinaden çıkartılan düzenleyici 

iĢlemlerde usulü ve Ģartları ayrıntılı olarak açıklanmıĢ bir karardır. 

Ġmar Kanunu m.32 hükmü doğrultusunda bir yıkım kararı verilmesinin ön Ģartı, 

ruhsat alınması zorunlu olan taĢınmazın, ruhsat alınmamıĢ olmasına rağmen yapı 

vasfına ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü öncelikle tanımlanması 

gereken konu yapı kavramıdır. Çünkü bu kavramın tanımlanması özel idari kolluk 

birimi olan imar kolluğunun kapsamını belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu kolluklar 

vasıtasıyla yapılan denetimlerin neler olup olmadığı yapı tanımıyla iliĢkilidir.
209

 

Ġmar Kanunu m.32 hükmü kapsamında hangi durumlarda yıkım kararı alınması 

gerektiğini açıklamak ve bu hakkında, idari yaptırımın uygulanabilmesi adına önem 

taĢır. Bu durumların açıklanabilmesi için ise imara aykırı yapı kavramının incelenmesi 

gerekmektedir. 

Ġmar mevzuatına aykırı yapılar, “Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine, fen ve 

sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komĢu mesafelerine, imar yoluna, ön 

cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komĢu 

parsele veya imar planlarında yol, yeĢil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için 

ayrılmıĢ alanlara tecavüz eden, kesin inĢaat yasağı olan yerlere inĢa edilen yapılar” 
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olarak ifade edilmektedir.
210

 Yapının imar kurallarına aykırı olması gibi durumda 

yukarıda da belirtildiği gibi, kara veya suda, devamlı yahut geçici, resmi yahut özel yer 

altı ve yer üstü inĢaatı ile bunlara ilave yapılan değiĢiklik ve onarımlar ile, inĢaata bağlı 

hareketli yahut hareketsiz kuruluĢların, imar kuralları ile belirlenen düzene, Ģekle, 

niteliği, ölçüye, yapılması gerekli iĢlemler ile diğer koĢullara uyulmadan yapıldığı 

anlaĢılır.
211

  

Ġmara aykırı yapılara karĢı uygulanacak yaptırım türleri Ġmar Kanunu‟nun m. 32 

ve 42 hükümleri ile TCK‟nın “Çevreye KarĢı ĠĢlenen Suçlar” baĢlıklı kısmında yer alan 

184. hükmünde düzenlenmiĢtir.  DanıĢtay içtihadında ruhsata bağlanması mümkün olan 

kaçak yapının ruhsata uygun hale getirilmemesi durumunda ilk derece mahkemesi 

tarafından verilen yıkım kararında isabetsizlik görmemiĢtir.
212

 

Her yapı bir amaç için yapılmıĢtır. Yapılan bu yapıya kullanma onayı bu amaç 

doğrultusunda verilmektedir. Kullanma izni alınmasının ardından amacına aykırı olarak 

kullanılan her yapı, imar hukukuna aykırı yapı konumunda değerlendirilir. Bu tarz 

yapılar için hangi tür iĢlemlere baĢvurulacağı Ġmar Kanunu‟nun m. 32 hükmünde 

düzenlenmektedir.
213

 

Ġmar Kanunu‟nun m. 32 hükmünde gereğince ruhsat alınmadan yapılması 

planlanmıĢ yapılar dıĢında ruhsat alınmadan yapıya baĢlanması yahut ruhsat ve eklerine 

aykırı bir biçimde yapının yapıldığı konuyla alakalı idare tarafından tespiti, fenni 

mesulce tespiti ve ihbarı yahut herhangi bir Ģekilde konuya vakıf olunması halinde 

belediye yahut valilik tarafından o anda mevcut inĢaat durumu saptanır. Yapının 

mühürlenmesi ardından hemen sonra inĢaat durdurulur. ĠnĢaat durdurma, yapı tatil 

zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibine tebliği kabul edilir. Söz konusu bu 

tebliğin bir nüshası mahalle muhtarına bırakılır. Bu tarihten sonra en fazla bir ay 

içerisinde yapının sahibi, yapısını ruhsata uygun duruma getirerek yahut ruhsatı alarak, 

valilik veya belediyeden mührün kaldırılmasını talep edebilir. Yapının alınan ruhsata 
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aykırı yapılan kısımları, belediye yahut valilik tarafından aykırılıkların giderilerek 

yapının ruhsata uygun hale getirildiği inceleme neticesinde saptanırsa, mühür belediye 

yahut valilik tarafından kaldırılarak inĢaata devam izni verilir. Tersi hallerde yani 

ruhsata aykırı yapılan inĢaat, ruhsata uygun hale getirilmezse söz konusu ruhsat iptal 

edilir ve ruhsata aykırı yahut ruhsatsız yapılan bina belediye encümenince yahut il idare 

kurulunun verdiği kararın arkasından belediye yahut valilikçe yıktırılır. Ruhsata aykırı 

yahut ruhsatsız yapılan binaların yıkım masrafları da yapı sahibinden tahsil edilir.  

Ruhsata uygun hale getirilmeyen yapının yıkılmasının belediyelerin görevi 

olduğunun kanuni dayanağı Belediye Kanunu m. 14 hükmüdür. Ayrıca belediyelerin 

yetkileri aynı Kanun‟un m. 15 hükmünde belirtilmiĢtir. Zira imar, çevre ve çevre sağlığı 

için gerekecek tüm önlemleri almak belediyelerin görevidir. 

Yıkım kararı, yapının fiziksel ve ekonomik olarak mevcudiyetinin ortadan 

kaldırılmasına yöneliktir. Bu sebeple yıkım kararı son aĢama için verilen bir karardır. 
214

 

Nitekim ruhsatsız yapı Ġmar Kanunu m. 32 hükmü gereğince yıkım kararı alınmadan 

önce yapının ruhsata uygun hale getirilmesi beklenir.
215

 Ruhsatsız oluĢturulan bu yapı 

öncelikle bir tutanakla saptanmalıdır. Bu tutanakta inĢaatın durdurulması gerektiğine 

iliĢkin tespitin ve tutanağın bir nüshasının mahalle muhtarına teslim edildiğine iliĢkin 

hususların bulunması gerekmektedir. Bu nedenle yıkım iĢleminin dayanağı olan 

tutanağın, Ġmar Kanunu‟nun m. 32 hükmü belirtilen tüm bu hususları taĢıyan tutanak 

yapı üzerine asılır. Aksi halde alınan yıkım kararı hukuka aykırı olacaktır. 
216

 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun m. 32 hükmünde yer alan usule uygun bir yıkım 

iĢleminden söz edebilmek için; 

- Yapı ruhsatı alınması zorunlu olan yapı 

- Yapının ruhsata aykırılığının ya da ruhsatsızlığının tespiti, 

- Yapı tatil tutanağının düzenleme ve yapının mühürlenmesi, 

- Durumun ilgiliye tebliği, 

- Yapı sahibine süre tanıma,  

- Yıkım kararı alma, 
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baĢlıklarının her birinin kanuna uygun olarak gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.  

DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri, 3194 Sayılı Kanunun m. 32 hükmü uyarınca 

ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların yıktırılmasına karar verilebilmesi için, idarece 

düzenlenen yapı tatil tutanağının ruhsata aykırılıkları somut ve ayrıntılı olarak 

belirtecek Ģekilde düzenlenmesinin gerektiği, ruhsat ve eklerine aykırılıkların neler 

olduğu açık ve net bir Ģekilde ortaya konulmaksızın yıkım kararı verilemeyeceğinin 

kuĢkusuz olduğu, dava konusu olayda, davalı idarece inĢaat emsalinin ne Ģekilde 

aĢıldığı somut bir Ģekilde ortaya konulmadan, verilen inĢaat ruhsatı iptal edilmeden ve 

bu inĢaat ruhsatına aykırılıkların neler olduğu açıkça tespit edilmeden yıkım kararı 

verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı yönünde içtihatta bulunmuĢtur.
217

 

Ruhsat alınmaksızın imarına baĢlanmıĢ yıkıma konu olması muhtemel yapının 

imar planı ve imar yönetmeliği gereğince izne bağlanıp bağlanmayacağı hususu 

değerlendirilmeden direkt olarak yıkımına karar verilmez. Yapının izne bağlanması 

imkanı var ise yapı sahibine Ġmar Kanunu‟nun m. 32 hükmü gereğince bir ay süre 

verilir ve harç alması sureti ile bu tarz yapı ve yapı ilavelerin imar hukukuna uygunluğu 

ve izne bağlanması mümkün olur. BaĢka bir deyiĢle, yapı imar hukukuna aykırı 

bulunmadıkça yapının ruhsatsız olması, yıkım sebebi sayılmaz. 
218

 

Mücavir alan dıĢında yıkım kararı ise il encümeni tarafından verilir. 

Belediyelerde/il özel idarelerde yıkım kararı encümen/il encümeni yerine belediye 

meclisi/vali alırsa bu karar yetki unsuru açısından hukuka aykırı olacaktır.
219

 

Yapı sahibi, kendisine verilmiĢ süre içerisinde ruhsata uygun olmayan yapısını 

ve eklerini ruhsata uygun duruma getirmez ise, konuyla alakalı idare tarafından yıkım 

kararı re ‟sen olarak uygulanır. Belediye yahut valilikler tarafından yapı sahibine 

tanınan bir aylık süre üst sınırdır. Ancak verilecek bu azami sürenin yeterliliği 

konusunda problemler gündeme gelebilir. ġöyle ki örneğin ruhsatın bulunmadığı bir 

izinsiz yapı ile karĢılaĢılması halinde Ġmar Kanunu m. 22 hükmüne göre yapı sahibinin 

belediyece veya valiliklerce baĢvurusunun incelenmesinden sonra en geç otuz gün 
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içinde yapı ruhsatiyesinin verileceği belirtilmiĢtir. Bu halde yapı sahibine idarece 

verilen bir aylık süre ile, yapı sahibinin ruhsat baĢvurusu için gerekli belgeleri 

toparlayarak belediyeye veya valiliğe baĢvurmasının akabinde ruhsatın kendisine 

verilmesi için belirlenen otuz günlük sürenin yapı sahibinin elinde olmayan nedenlere 

çakıĢması oldukça muhtemeldir. Bunun yanında kanun koyucu burada idareye iliĢkin 

bir alt süre sınırı tanımamıĢtır. Çünkü bazı durumlarda somut olayın Ģartları 

değerlendirildiğinde yapı sahibine süre verilmesinin gereksiz olduğu anlaĢılırsa idare 

kendisine süre vermeden yapı hakkında yıkım kararı alabilir. DanıĢtay imar yoluna 

tecavüzlü olan ve bu durumuyla ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapının ruhsata 

bağlanması için süre verilmemesi kararının iptal edilmemesi, bir aylık süre 

verilmemesinin yıkım iĢlemini sakatlamayacağı yönünde içtihatta bulunmuĢtur.
220

 

Sonuç olarak idare Ġmar Kanunu m. 32 hükmüne göre bir süre belirlerken bir ay 

ile sınırlı olmak üzere bir süre belirlemede takdir yetkisine haizdir. Elbette ki idare 

hukukunun düzenlediği alanın geniĢliği nedeni ile idareye geniĢ bir takdir yetkisi 

tanınma gereksinimi duyulmuĢtur; ancak bu yetki geniĢliğinin yanında idarenin hukuka 

uygun olarak hareket etme zorunluluğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu 

nedenle izinsiz yapının hukuka uygun hale getirilmesi için idarece verilecek süre 

belirlenirken, bu konuda her ne kadar idarenin takdir yetkisi bulunsa da bu yetkisinin 

mutlak olmadığı ve kamu yararı ile sınırlı olduğunu hususları gözetilmelidir. 

Yıkım kararı gibi idarenin yaptığı iĢlemden menfaati ihlal edilenler, söz konusu 

iĢlem için idari yargıda iptal davası açabilirler.
221

 Bunun yanında idari iĢlem 

uygulanırken herhangi bir zarar meydana gelmiĢ ise, bu iĢlemden dolayı zarar gören 

ilgili kiĢiler idare mahkemelerinde yapılan iĢlemin yahut eylemin uygulanması 

sebebiyle karĢılaĢtıkları zarar için tam yargı davası açabilirler. Özel hükümler 

bulunmuyorsa genel dava açma süresi 60 gündür.
222
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Temel olarak 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟na göre yıkım kararı alınabilse de bunun 

dıĢında baĢka kanunlar gereği de yıkım kararı alınabilmektedir. Yıkım kararı 

alınabilecek diğer kanunlar Ģu Ģekildedir
223

: 

- 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı Kurulmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

- 2860 Sayılı Boğaziçi Kanunu 

- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

- 6831 Sayılı Orman Kanunu 

- 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında 

Kanun 

- 2873 Sayı Milli Parklar Kanunu 

- 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu 

- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Bu kanunlarda yer alan yıkım kararlarını teker teker inceleyecek olursak;  

- 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı Kurulmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin m. 19 hükmünde mevcut nazım ve 

uygulama imar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapı 3194 Sayılı 

Ġmar Kanunu‟ndaki esaslar dahilinde yıktırılır. Mevzuata aykırı yapının 

inĢasının durdurulması veya yıktırılması için gerekli iĢlemler ilgili 

kuruluĢlarca yürütülür. Kanun‟da öngörülen sürelerde yıktırılmayan yapılar 

Bakanlıkça masrafı yapı sahibinden alınarak, bölgedeki kamu kurum ve 

kuruluĢlarının imkanlarından yararlanmak suretiyle yıktırılır. ĠĢlemleri 

geciktiren sorumlular hakkında kanuni takibat yapılır. 

- Boğaziçi Kanunun Genel Esaslar baĢlıklı m. 3 hükmünde öncelikle Boğaziçi 

alanındaki yapıların Boğaziçi Kanunu ve imar planları esaslarına aykırı 

olması durumunda derhal yıkılacağı düzenlenmiĢtir. Yıkım kararını bu 

Kanun‟a göre Boğaziçi Ġmar Ġdare Heyeti görüĢüp karara bağlamaktadır. 

Boğaziçi Ġmar Müdürlüğü ise alınan bu yıkım kararını uygulamaktadır. 

Boğaziçi Kanunu‟nun m. 13 hükmüne göre Boğaziçi Ġmar Ġdare Heyeti‟nin 
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kararı ve Boğaziçi Ġmar Müdürü‟nün yazılı emri ile inĢaat ruhsatı olmayan 

yapılar, yapının, inĢaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı 

yapılmıĢ bölümleri, Boğaziçi Ġmar Müdürlüğünce mühürlenerek yapımı 

durdurulmuĢ yapıların mühürlendikten sonra yapılan ilaveleri, yapılarda 

kullanma izni verildikten sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan 

değiĢiklikler ve eklentileri yıktırılır. Yıkılması gereken yapılar tespit 

edildiğinde Boğaziçi Ġmar Müdürlüğünce valiliğe bildirilir. Vali en geç 7 

gün içerisinde Boğaziçi Ġmar Ġdare Heyetini toplayarak konuyu karara 

bağlar ve kararı Boğaziçi Ġmar Müdürlüğü‟ne gönderir. 

- Organize Sanayi Bölgesi Kanunu‟nun m. 4 hükmüne göre ruhsatsız veya 

ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece 3194 Sayılı 

Ġmar Kanunu‟nun m. 32 ve 42 hükümleri çerçevesinde tesis edilen iĢlemler, 

ilgili Organize Sanayi Bölgesine ve Bakanlığa bildirilir. Yıkım, Bakanlığın 

talimatı üzerine valilik veya kaymakamlık tarafından yapılır. Yıkım bedeli, 

yapı sahibi tarafından karĢılanır. 

- Gecekondu Kanunu‟nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sürekli veya geçici 

olarak yapılan tüm izinsiz yapılar hiçbir karar alınmasına gerek olmaksızın 

belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır. 

- Orman Kanunu‟na göre orman alanları içerisinde kaçak olarak inĢa edilen 

tesisler m. 93 hükmüne göre Orman Genel Müdürlüğünce aynen muhafaza 

edilebileceği gibi ihtiyaç duyulduğu takdirde ormancılık veya diğer kamu 

hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde orman idaresince yıktırılır. 

Ġdarenin bu husustaki talebi üzerine genel zabıta kuvvetleri idareye yardımla 

mükelleftirler. 

- 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında 

Kanunu‟nun m. 20 hükmüne göre zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 

kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve 

generatif geliĢmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran 

tesis yapılamaz ve iĢletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile 

küçük ölçekli tarımsal sanayi iĢletmeleri yapımı ve iĢletilmesi Tarım ve Orman 

Bakanlığı‟nın iznine bağlıdır. 
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- Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat 

parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında Milli Parklar Kanunu‟na göre 

kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve 

tesis kurulamaz ve iĢletilemez veya bu alanlarda var olan yerleĢim sahaları 

dıĢında iskan yapılamaz. Bu yerlere herhangi bir yapı veya tesis yapılması, 

bunların tapuya tescili yasaktır. Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve Ģart 

aranmadan doğrudan doğruya Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca el konulur. 

- 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu‟na 

göre tahsis edilerek, izin verilerek veya irtifak hakkı tesis edilerek kurulan 

ormanlarda, bina ve tesis yapılamaz. Yapıldığı takdirde doğrudan ve bedelsiz el 

konulur. 

- Kıyı Kanunu‟na göre uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil 

Ģeritlerinde, Kıyı Kanunu‟nun m. 4. hükmünde belirtilen mesafeler içinde hiçbir 

yapı ve tesis yapılamaz. Bu Kanun hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve 

tesisler için, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan gerekli iznin alınması 

zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir. Bu Kanun 

kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar 

hakkında 3l94 Sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun m. 16 hükmüne göre 

korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma 

alanlarında ruhsatsız olarak inĢaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak 

yapılacak inĢaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit 

Ģartlarına aykırı olarak inĢa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre iĢlem 

yapılır. 

4.2.1.2 Ġmar Kanunu 42. Madde Uyarınca Para Cezası 

Ġmar para cezaları; 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun m. 42 hükmünde 

düzenlenmiĢtir. 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun m 42 hükmü; AYM tarafından iptal 

edilmiĢtir. AYM‟nin iptal kararı Resmi Gazete‟nin 5 Kasım 2008 tarihli nüshasında 

yayınlanmıĢtır. Yüksek Mahkeme; iptal kararı ile beraber yeni bir düzenleme 

yapılabilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne 4 aylık bir süre vermiĢtir. AYM 
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tarafından verilen 4 aylık süre içerisinde kanuni bir düzenleme yapılmamıĢ ve akabinde 

yeni yasal düzenleme kabul edilen 5940 Sayılı yasayla 17 Aralık 2009 tarihinde Resmi 

Gazete ‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. AYM; 

“Ġmar para cezasında alt ve üst sınırların gösterildiği, bu alan içinde cezayı 

uygulama yetkisinin idareye bırakıldığı, ancak alt ve üst sınırlar arasında 

yaklaĢık elli kat olan geniĢliğin uygulamada, yorum ve değerlendirme 

farklılıklarına dayalı olarak eĢitsizliğe yol açabilecek nitelikte olması ve 

idarenin ceza uygulama iĢlemi kurarken gözeteceği yapının, taĢkın, heyelan, 

kaya düĢmesi gibi afet alanlarında bulunan, sıhhi ve jeolojik mahsurları olan 

veya bunlar gibi tehlikeli durumlar göstermesi nedeniyle imar planlarına veya 

ilgili idarelerce hazırlanmıĢ, onaylanmıĢ raporlara göre yapılması yasak olan 

alanlara, imar planlarında umumi hizmet alanlarına, kamu tesis alanlarına ve 

yapı sahibine ait olmayan alanlara yapılması; hangi amaçla yapıldığı, 

büyüklüğü ve konut, ticari, sanayi, otel, akaryakıt istasyonu gibi niteliği; fen 

ve sağlık kurallarına aykırılık taĢıması; içinde oturacak veya çalıĢacak kiĢiler 

için tehlike oluĢturması; çevresinde ya da aynı bölgede emsal yapılar için 

uygulanan imar para cezaları; kente ve çevreye etkisi; bitmiĢ ve kullanılır 

durumda olması gibi ölçütlerin açık, belirgin ve somut olarak Kanunda yer 

almadığı” 

gerekçeleriyle maddeyi iptal etmiĢtir. 

5940 Sayılı Kanun‟la yapılan imar para cezalarına iliĢkin düzenleme, Ġmar 

Kanunu‟nda yer alan para cezalarının AYM tarafından iptal edilmesi üzerine kararın 

gerekçeleri ve uygulamada alınan DanıĢtay kararları dikkate alınarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
224

 

Ġmar para cezasına iliĢkin genel düzenleme 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 42. 

maddesinde yer almaktadır. Bu madde yakın dönemde değiĢiklik geçirmiĢtir. AYM ‟nin 

vermiĢ olduğu iptal kararı doğrultusunda 5940 Sayılı “Ġmar Kanunu ve Bayındırlık ve 

Ġskân Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Ġmar Kanunu m. 42 hükmü son halini almıĢtır. 

5940 Sayılı Kanun imar para cezasına iliĢkin ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. 

Ayrıca, yapılan bu düzenlemeler m. 42 hükmünün uygulanacağı halleri de 

geniĢletmiĢtir. Ġmar para cezası sadece ruhsatsız ya da ruhsata aykırı inĢa edilen yapılar 

için değil, bunlar dıĢında Ġmar Kanunu‟nun pek çok maddesinde belirtilen 

yükümlülüklere aykırılık dolayısıyla da uygulanır.
225
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5940 Sayılı yasadaki düzenlemeyle imar mevzuatına aykırılık teĢkil eden fiil ve 

hallerin tespit edildiği tarihten 10 iĢ günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular 

hakkında, üstenilen sorumluluk için ayrı ayrı olarak para cezasının uygulanacağı; ruhsat 

alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı 

olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığın 6 iĢ günü içinde 

idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu 

alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına yerleĢmeye ve çevreye etkisine can 

ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre bin Türk 

Lirasından az olmamak üzere, bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre 

yapının inĢaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığı her bir metre 

karesi için idari para cezaları uygulanacağı açıklanmıĢtır.
226

 

Ġmar para cezaları uygulanırken bu cezaların alt ve üst sınırlarının takdiri 

belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediye encümenine, mücavir alan dıĢında 

il encümenine aittir.
227

 

3194 Sayılı Kanun, idarenin kolluk alanında gösterdiği faaliyetleri bakımından 

sahip olduğu görev ve yetkileri düzenlemekte olduğundan; 3194 Sayılı Kanun‟un m. 42 

hükmü de idarenin kolluk alanında sahip olduğu yetkilerin imar hukuku alanına 

yansıması biçiminde tezahür etmektedir. Bu açıdan 3194 Sayılı Kanun‟un m. 42 hükmü, 

kamu gücü ve egemenliğinin tüm özelliklerini bünyesinde taĢıyan ve tamamıyla idari 

usuller uygulanarak yürütülen tipik bir idari kolluk faaliyetine iliĢkin düzenlemeleri 

içermektedir.
228

 

3194 Sayılı Kanun‟un m. 42 hükmünün amacı; bireylerin genel veya topluma 

açık alanlarda zorlamaya, kazaya ve engellemeye uğramadan mal ve can güvenlikleri 

bakımından endiĢe duymamaları ve bu yönde kanaat sahibi olmalarını ifade eden kamu 

güvenliğinin; maddi anlamda huzuru ve düzeni ifade eden kamu huzurunun; toplumun  

genel olarak bulaĢıcı ve salgın hastalıklarından korunmasını ifade eden kamu sağlığının; 
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maddi alanı tehlikeye sokacak nitelikteki ve toplumda belli bir zamanda bireylerin 

uyması gereken kuralları ifade eden genel ahlakın; kamu estetiğinin; insan 

mahremiyetinin ve onurunun sosyo-ekonomik olarak piyasa koĢullarına bakılarak 

zedelenmemesi için korunması ve tüm bu korumalar aracılığıyla kamu yararının ve 

kamu düzeninin sağlanmasıdır.
229

 

Ġmar Kanunu‟nun 42/1. ve 42/2. fıkraları gereğince yapı sahibine para cezası 

kesilebilmesi için ruhsata aykırı halin düzeltilip düzeltilmediğine yahut ruhsata bağlanıp 

bağlanılmamasının beklenilmesine ihtiyaç yoktur. Söz konusu fıkralar kapsamında yapı 

sahibinin imar mevzuatına aykırı biçimde hareket etmesi yeterli bir sebeptir. Fakat Ġmar 

Kanunu‟nun 42/3. fıkrasında belirtilmiĢ hükümlere göre para cezası kesebilmek adına 

söz konusu Kanunda öngörülen süre içerisinde ruhsata aykırı olan durumların 

giderilmemesi durumunda para cezası kesilecektir.
230

 

Ġmar Kanunu‟nun m. 42 ve diğer hükümlerinde yer alan para cezaları sabit 

kalmamakta her yıl tekrardan belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. 

Bu sebeple de tespitin yapıldığı tarihle encümenler tarafından para cezası tesisine 

yönelik kararın alınma tarihinde cezalar miktar bakımından farklılık 

gösterebilmektedir.
231

 

3194 Sayılı Kanuna göre imar para cezasının uygulanmasını gerektiren haller Ģu 

Ģekildedir; 

-  Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar 

- Arsa ve arazi düzenlemesinden doğan kısıtlamalara aykırılık 

- Müellif, fenni mesul, Ģantiye Ģefi ve yapı müteahhidinin mevzuata aykırı 

faaliyetleri 

- Muvakkat yapının süresi geldiği halde yıkılmaması 

- ĠnĢaat, tamirat, bahçe düzenlemesi ve kazı yapılanması sırasında alınması 

gereken tedbirlere aykırılık 

- Kapıcı dairesi ve otopark yükümlülüklerine aykırılık 

- Yıkılacak derece tehlikeli yapıyı ortadan kaldırmama 

- Kamunun selameti için alınması gereken tedbirlere aykırılıktır. 
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Yapıldığı tarih itibarı ile plan ve mevzuata uygun olmamakla birlikte var olan 

hali ile yahut öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve mal güvenliğini tehdit ettiği 

yahut tehdit edeceğiyle konuyla alakalı idare yahut mahkeme kararı ile saptanan 

yapılara, konu ile alakalı idarenin yazılı ikazına rağmen idare tarafından tanınan süre 

içerisinde takviyede bulunmayan yahut bu yapıları m. 39 hükmü gereğince yıkmayan 

yapı sahibine idari para cezası kesilir.
232

 

Müelliflerin, fenni mesul mimarların ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, 

Ģantiye Ģeflerinin, mimar ve mühendislerin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı 

verilen cezaların ve haklarında kesinleĢmiĢ mahkeme kararların kendi kayıtlarına 

iĢlenmesiyle ilgili mevzuatlarına göre cezai iĢlem yapılmak üzere üyesi bulundukları 

meslek odasına ve bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kiĢiler verilen ceza süresi içinde 

yeni bir iĢ üstlenemez.
233

 

Cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapıda, tahkik edilmesi gereken 

hususlar on üç adet olup, bunlara göre cezada artırılacak miktarlar aĢağıdaki gibidir; 

-Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmıĢsa cezanın 

%30‟u, 

-Kamuya veya baĢkasına ait bir parselde yapılmıĢsa cezanın %40‟ı, 

-Uygulama imar planında veya parselasyon planında “kamu tesisi alanı veya 

umumi hizmet alanı” olarak belirlenmiĢ bir alanda yapılmıĢsa cezanın %60‟ı, 

-Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve mal 

emniyetini tehdit ediyorsa cezanın %100‟ü, 

-Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmıĢsa cezanın %20‟si, 

-YapılaĢmaya yasaklanan bir alanda yapılmıĢsa cezanın %80‟i, 

-Özel kanunlarla belirlenmiĢ özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmıĢsa 

cezanın %50‟si, 

-Ruhsatsız ise cezanın %180‟i, 

-Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inĢaatı sürdürülüyorsa cezanın 

%50‟si, 

-Yapı kullanma izin belgesi alınmıĢ olmakla beraber ruhsat alınmaksızın yeni 

inĢai faaliyete konu ise cezanın %100‟ü, 
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-ĠnĢai faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılmıyorsa cezanın %10‟u, 

-ĠnĢai faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılıyorsa cezanın %20‟si, 

-Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyorsa cezanın %20‟si,  

Ġmar Kanunu m. 42 hükmünde düzenlenen (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

Ģekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave 

olunur. 
234

 

Mevzuata aykırı yapılan yapının alanıyla, yapı sınıfına ve grubuna göre yukarıda 

bahsi geçen rakamlar çarpılarak idare para cezasının ilk aĢaması tamamlanır. Para 

cezaları hesaplanırken, aykırılıktan etkilenmiĢ alan dikkate alınmaktadır.
235

 

Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan 

dikkate alınır. Ġmara aykırı olan kısım tek baĢına değil tüm yapı üzerinden hesaplama 

yapılır. DanıĢtay yerleĢik içtihadı, hukuka aykırı yapı tek parsel üzerinde olsa bile Ġmar 

Kanunu‟nun m.42 hükmünde “parsel” değil “imar mevzuatına aykırı yapı” ifade 

edildiği için, imar mevzuatına aykırı her yapı için ayrı ayrı para cezası verileceği 

yönündedir. 
236

 

4.2.2. Ġmar Kanunu'na ĠliĢkin Mevzuatta Yer Alan Ġdari Yaptırımlar 

Kanunlarda yer alan kabahatler sonucunda ihlal niteliği taĢıyan belirli eylem ve 

davranıĢların ceza mahkemelerinde yargılanıp özgürlüğü bağlayıcı cezalar alabilme 
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 “a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inĢaat alanı üzerinden 

hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; 

 1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beĢ Türk Lirası,  

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara on bir Türk Lirası,  

3) III. sınıf A grubu yapılara on sekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası,  

4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmi üç, B grubu yapılara yirmi beĢ, C grubu yapılara otuz bir Türk Lirası,  

5) V. sınıf A grubu yapılara otuz sekiz, B grubu yapılara kırk altı, C grubu yapılara elli iki, D grubu 

yapılara altmıĢ üç Türk Lirası, 

 idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan 

edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak 

uygulanır” 

b) “Mevzuata aykırılığı yapı inĢaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini 

ve diğer yapı elemanlarını değiĢtiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan 

uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan 

birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20‟si kadar idari para cezası verilir.” 
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sonucu doğuracağından, suç boyutuna varmayan idari ihlallerin cezalandırılmasında 

idari yaptırımlara ihtiyaç duyulmuĢtur.
237

 

Ġdari yaptırımların genel amacı, idari ihlalleri önlemek, toplumun huzurunu, 

kamu düzenini sağlamak ve idari faaliyetlerin etkinliğini gerçekleĢtirmektir. Dolayısıyla 

idari yaptırımlar idari düzeni sağlama ve koruma amacına hizmet etmektedir. Tabi ki 

idari bir ihlal gerçekleĢtiğinde cezalandırma ve caydırıcı olma amacı da taĢımaktadır. 

Fakat cezai yaptırımlara baĢvurmanın son çare olması gerekliliği de unutulmaması 

gereklidir.
238

  

Ġdari organlara yaptırım uygulama yetkisinin tanınma amacı ise, bazı hafif 

ihlallerin suç olmaktan çıkarılarak mahkemelerin yükünü azaltmak ve yaptırımların en 

kısa süre uygulanmasıyla etkinliklerinin arttırılmasını sağlamaktır. Ġdari yaptırımlarla 

çevrenin korunması, halkın dirlik ve esenliğinin sağlanması gibi özel amaçlarda 

güdülmektedir.
239

 

Ġmar hukukuna özgü idari yaptırımlar denildiğinde ilk olarak akla imar para 

cezası ve yıkım kararı gelmesi gerekmektedir. Fakat imara iliĢkin yaptırımlar yalnızca 

imar para cezası ve yıkım kararından ibaret değildir. Yapının mühürlenmesi, yapı 

ruhsatının ve yapı kullanma izninin iptali, kamu hizmetlerinden yararlandırmama da 

imara özgü idari yaptırımlar arasındadır. 

Bu yaptırımlardan imar para cezası doğrudan yapı sahibine yöneltilirken diğer 

yaptırımlar yapı üzerine uygulanır. Ancak yaptırım yapı üzerine uygulansa da bu 

yaptırımın sonuçları doğrudan yapı sahibini etkilemektedir. Bu nedenle imar alanındaki 

tüm yaptırımların yapı sahibine uygulandığı söylenebilir. Örneğin kat mülkiyetine konu 

8 katlı bir taĢınmazda her katta farklı bir malikin oturduğunu düĢündüğümüzde 8. katta 

evi bulunan malikin evine yaptığı imar kanununa aykırı fiilin diğer malikler açısından 

bir sorumluluğu yoktur.  
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4.2.2.1 Yapının Mühürlenmesi 

Yapının mühürlenmesi cezalandırma amacından daha çok kamu hizmetlerinin, 

kamu düzeninin bozulmaması için idare tarafından geçici nitelikte idari bir tedbir 

niteliğindedir. Ruhsat alınmadan yapıya baĢlandığı veya ruhsata aykırı olarak yapı 

yapıldığı ilgili idarece tespit edildiği takdirde yapı derhal mühürlenerek inĢaat 

durdurulur.
240

 Mühürleme iĢlemi yapılırken, inĢaatın ne Ģekilde ruhsatsız olduğu ya da 

onaylı proje ve proje eklerine aykırı olduğu kısımları ve seviyesi mühürle durdurma 

zaptına yazılır. Mühürle durdurma zaptı üç nüsha olarak düzenlenir. Ġmar Kanunu‟nun 

m.32/2 hükmüne göre bir örneği inĢaata asılır. Bu iĢlemle aynı zamanda yapının 

mühürlendiği yapı sahibine tebliğ edilmiĢ sayılır. Zaptın diğer örnek ise inĢaatın 

bulunduğu mahalle muhtarına bırakılır. Bir nüsha da belediye ekiplerinde kalır. Kaçak 

inĢaatın mühürlenmesi ve yıkım kararı birbirini takip eden iĢlemlerdir. Bu nedenle konu 

en geç üç gün içerisinde belediye encümenine sunulur. Belediye encümeni yazının 

kendilerine ulaĢmasından itibaren en geç on beĢ gün içerisinde olumlu ya da olumsuz 

cevabını verir. Kaçak inĢaatın mühürlenmesi süresi otuz gündür. ĠnĢaatın projesine 

aykırılığının büyüklüğü, encümen kararının gecikmesi gibi sebeplerden dolayı otuz 

günlük süre uzayabilir. Ruhsatsız bir yapı için encümen, yıkım talebine iliĢkin karar 

vermeden önce ruhsata bağlanıp bağlanamayacağı hakkında karar verilmelidir. Yapı 

ruhsatsız ama imar durumuna uygun ise, yapı için sadece ruhsatsız olduğundan dolayı 

yıkım kararı alınamaz. Encümenden yıkım kararı çıktığı takdirde yapının sahibine ve 

fenni mesulüne yazı ile bildirilir. Yıkım kararı çıktıysa yapının yıkılacağı açık Ģekilde 

yazılır. Yıkım kararı yapı sahibinin kendi adına çıkarılarak kendisine tebliğ edilir. Ġmar 

Kanunu m. 32/4 hükmü uyarınca otuz günlük süre sonunda yapının ya ruhsata 

bağlamasıyla ya da proje ve eklerine uygun hale getirilmesiyle mühür kaldırılır. 
241

 

DanıĢtay yerleĢik içtihadına göre, bir bölgede yapılaĢmaya olanak veren imar 

planının mahkemece iptal edilmesi halinde iptal tarihine kadar ilgilinin hilesi hatası ya 

da kusuru olmadan yapıya ruhsatına uygun olarak devam edildiğinin anlaĢılması 

durumunda, mahkeme tarafından iptal kararının verilmesini takiben idarece inĢaatın 
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mühürlenmesi, yapının bu tarihe kadar tamamlanmıĢ kısmının ise kazanılmıĢ hakkın 

varlığı nedeniyle korunması gerektiği yönündedir.
242

 

4.2.2.2 Yapı Ruhsatının ve Yapı Kullanma Ġzninin Ġptali; 

Ruhsatın alınması için öncelikle ilgili belediye veya valiliklere yapı sahibinin bir 

dilekçe ile baĢvurması gereklidir. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın 

giderilmiĢ olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme 

sonunda anlaĢılırsa inĢaata devam ettirilir. Aksi takdirde Ġmar Kanunu‟nun m. 32 

hükmü uyarınca ruhsat iptal ettirilir. 

AYM‟nin 11/12/1986 tarihli kararında: “… ister “bağlı yetki” ister “takdir 

yetkisi” Ģeklinde kullanılsın “ruhsat verme” idarenin, kolluk faaliyetleri içinde yer 

almaktadır. Bu nedenle ruhsat ve yapı kullanma izni vermenin, asli ve sürekli bir kamu 

görevi olduğu hususunda duraksamaya yer yoktur…”denilerek idarenin yapı ruhsatı 

vermesi kolluk faaliyetleri içerisinde değerlendirilmiĢtir.
243

  

4.2.2.3 Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması 

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların izin alınıncaya kadar, elektrik 

su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamayacakları Ġmar Kanunu 

m.31 hükmünde düzenlenmiĢtir. Yapı kullanma izni almıĢ bir yapının bu hizmetlerden 

yararlandırılmaması söz konusu olamaz. Bu yaptırımın amacı yapı kullanım izni 

belgesinin alınmasını sağlamaktır dolayısıyla zorlayıcı bir tedbirdir.
244

 Bu hükümde 

yararlandırılmayacağı belirtilen kamu hizmet ve tesisleri sınırlı olarak sayılmıĢtır. 

Ancak kanun koyucunun sınırlama gayesi içerisinde olmadığı, doğalgaz, telefon vb. 

hizmetlerden de yararlanamayacağı görüĢü mevcuttur.
245

 Kanımızca kullanma izni 

olmayan yapılar açısından yararlanamayacağı bu hizmetlerin kapsamı daha geniĢ 

tutulması caydırıcılık açısından daha etkili olacaktır. 
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Tüm bu anlatılanlar ıĢığında, hukuka aykırı yapılar altında incelenen ruhsatsız 

yapılar ve ruhsata aykırı yapılar söz konusu olduğunda yasalar, idareye bu durumun 

ortadan kaldırılması yükümlülüğünü getirmiĢtir. Hukuka aykırı yapılaĢmaya karĢı kamu 

kuruluĢlarınca yapılması zorunlu uygulamalar üç baĢlık altında toplanabilir. Bunlar; ilk 

olarak idarece ruhsata aykırı veya sonradan ruhsata aykırı hale getirilmiĢ kaçak yapı 

açısından hukuka aykırılığın tespiti, bu yapılar açısından hukuka aykırılığın giderilmesi 

ve ilgililere idari ve cezai yaptırımlar uygulanmasıdır. Ġmar mevzuatına göre, ruhsat 

alınmadan yasal olarak yapılabilen yapılar hakkında bu hükümler uygulanmaz.
246

 

4.3. Adli Yaptırımlar 

Ceza hukuku, suç teĢkil eden davranıĢ kurallarına yer vermektedir. Bu sebepten 

ötürü farklı hukuk dallarında olduğu gibi davranıĢların yaptırımlarla karĢılığının olması 

gerekmektedir. Ġnsanın var olduğu tarihten günümüze kadar insanoğlu toplum 

tarafından kabul edilmeyen her türlü davranıĢın karĢılığında yaptırım uygulanmıĢtır. 

Toplumsal düzenin sağlanması için yaptırımın uygulanmasının zorunlu olduğu 

kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebepten ötürü ceza hukuku, kiĢilerin hukuki güvenceyle 

korunan değerlerini korumak için yaptırımların varlığına ihtiyaç duymuĢ olup bu 

değerleri yaptırımların önleyici etkisiyle korumaktadır. Yaptırımlar devlet tarafından 

uygulanmakla olmakla birlikte yaptırımların uygulayabilmesi için kanunilik ilkesinin 

gereği olarak bunların yasalarda düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.
247

 

Yaptırım sözlükte, yasa, ahlak gibi müesseselerin gerekliliklerini yerine 

getirilmesine amaçlayan güç olarak tanımlanmıĢtır. Ceza hukukunda yaptırım ise fail 

tarafından iĢlenmiĢ bir suçun karĢılığı olarak devlet tarafından yasalarda öngörülmüĢ 

sonuçları ifade etmektedir. Bu sonuçlar, kiĢilerin suç iĢlemesinin önüne geçmek 

amacıyla davranıĢ kurallarına aykırı davranılmamasını sağlamaktadır.
248

 

Yaptırım, kiĢilerin sorumluluk ve yükümlülüklerine aykırı davranmasının 

hukuki bir sonucudur. Yaptırımın amaçlarından biri haksızlığa uğrayanların 

mağduriyetlerinin giderilmesidir. BaĢka bir deyiĢle kiĢiler, kendi sorumluluk ve 

yükümlülüklerine uygun davranmasalar bile, baĢka insanların sahip olduğu değerleri 
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korumaya yönelik olan yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu yükümlülüklere 

uymadığına takdirde, ortaya çıkacak hukuka aykırı sonuçlara yönelik yaptırımlara 

katlanmak zorundadır. Bu sebeple yaptırım ile istenilen amaçlardan biri haksızlığa 

uğrayan kiĢilerin mağduriyetlerinin giderilmesidir. 
249

 Diğer bir amaç ise bu haksızlığı 

yapan kiĢiye hukuki ve fiili olarak belli etkilerde bulunmaktır.
250

  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‟nda yaptırımlar cezalar ve güvenlik tedbirleri 

olarak ikiye ayrılmıĢtır. TCK m. 45 hükmünde cezalar, hapis cezası ve adli para cezası 

olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. TCK‟da cezaların bu Ģekilde sayılmıĢ olması sınırlayıcı 

bir nitelik taĢımaktadır. Cezada kanunilik ilkesi gereği olarak, TCK‟da düzenlenen ceza 

türlerinden baĢka herhangi bir ceza türü öngörülmesi mümkün değildir.
251

  

Ceza, failin iĢlemiĢ olduğu haksızlıktan dolayı bir insanın baĢkaları tarafından 

ayıplanmasının gerektiği yolundaki yargının somutlaĢıp maddi içerik kazanmasıdır.
252

 

Cezanın en temel özelliği failin yoksunluğa maruz bırakılmasını sağlamaktır. Fakat 

insan onuruyla bağdaĢmayan, kiĢiye acı ve ıstırap çektirmeyi amaçlayan ceza 

uygulamaları kesinlikle yapılamaz. Özellikle ceza infaz kurumlarında mahkumlara karĢı 

gerçekleĢtirilen muamelelerin insan onuruyla bağdaĢır Ģekilde olması gerekmektedir. 

Islah etme amacı ancak mahkumlara insan onuruyla bağdaĢır Ģekilde davranılmasıyla 

gerçekleĢir. Keza Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleĢmelerde insan onuruyla 

bağdaĢmayan ceza uygulamalarının yasak olduğunu kabul ederek, bu gibi uygulamaları 

önlemek için tedbirler alma taahhüdü altına girmiĢtir.
253

 

Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin m.5 hükmüne göre; “Hiç kimse 

iĢkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi 

tutulamaz.” 

Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme‟nin m.7 hükmüne göre; 

“Hiç kimse iĢkenceye veya zalimane, insanlık dıĢı veya onur kırıcı muamele veya cezaya 

maruz bırakılamaz.” 
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Ġnsan Hakları Ana Hürriyetleri Korumaya Dair SözleĢme‟nin m. 3 hükmüne 

göre; Hiç kimse iĢkenceye, zalimane, gayriinsani yahut haysiyet kırıcı ceza veya 

muameleye tabi tutulamaz.” 

KiĢilerin hukuka aykırı hareketleri neticesinde verilen cezalar, kiĢilerin 

hürriyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak sınırlar. KiĢilerin temel hak ve hürriyetlerine 

bu müdahalenin sınırlarının belirlenmesi için suçta ve cezada kanunilik ilkesi yeterli 

gelmeyip elveriĢsiz cezaların kanun haline gelmesini önlemek için yargı organları 

tarafından verilecek cezanın son çare  olarak baĢvurulması ilke olarak benimsenmiĢtir. 

 Bu kapsamda öğretide son çare ilkesi, devletin toplumsal normlara aykırılık 

oluĢturan eylemlerin önüne baĢkaca önlemlerle geçebilmesi halinde, ceza hukuku 

yaptırımları yerine bu baĢkaca önlemleri öncelikle tercih etmesi Ģeklinde 

tanımlanmaktadır.
254

 

Son çare ilkesinin sosyal ve ekonomik açıdan da önemi mevcuttur, ceza tehdidi 

aĢamasından infaz aĢamasına kadar sosyal ve ekonomik maliyetler söz konusudur. 

Ayrıca bu değerlendirme yapılırken daha ağır ceza gerektiren suçlar için gerekli araç ve 

gereçten verimli olarak yararlanılıp kullanılmasına engel olunabilir. Bu bakımdan 

cezalar, uygulayıcısı bakımından aynı zamanda bir külfet anlamına gelmektedir. Ayrıca 

ceza, kendisine uygulanan ve suçtan zarar gören/mağdur açısından dengeli bir 

değerlendirme sonucu zarardan çok fayda sağlamalıdır. Bütün bunlar kapsamında, 

uygulanacak ceza ile aynı veya daha iyi sonuç doğuracak baĢka bir yaptırım olmaması 

halinde suça iliĢkin öngörülen ceza uygulanmalıdır. Açıklanan bu nedenler kapsamında 

son çare ilkesinin ceza hukuku açısından bir gereklilik olduğu ortaya çıkmaktadır.
255

 

Bunun yanında son çare ilkesi kapsamında cezada liyakat ve cezaya muhtaçlık 

hususları da değerlendirilmelidir. Cezada liyakat, bir suç tipine uyan fakat cezayı 

gerektirecek derecede hukuka aykırılık içermeyen ve suç tipinde tanımlanan haksızlık 

içeriğine varmayacak derecede az haksızlık içermesi sebebiyle fiilin 

cezalandırılmayacağını ifade eder. Bir baĢka deyiĢle bir fiilin zarar ve tehlike doğuracak 

Ģekilde elveriĢli kabul edilmesi, kınanabilir olmasını, dolayısıyla cezaya layık olduğu 
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anlamına gelmektedir. Cezaya muhtaçlık ise cezanın amacına yöneliktir. Cezanın 

amacını gerçekleĢtirmek yönünde ceza, elveriĢli ve yararlı olmak zorundadır. Cezaya 

muhtaçlık cezai zorunluluğun gerekliliğini gösterir. Cezaya son çare olarak, ortaya 

çıkabilecek davranıĢı engellemek ve ortaya çıkmıĢ haksız bir davranıĢı cezalandırıp 

çözüm sağlamak noktasında yetersiz kalınması halinde baĢvurulur.
256

 Cezada liyakat ve 

cezaya muhtaçlık suç tipinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan 

araçlardır.
257

 

Hukuk, normlar, standartlar ve yaptırımların bütünüdür. Hukuk düzeninin 

getirdiği çevre ile ilgili yaptırımların amacı, çevre dengesinin bozulmasını ve çevrenin 

kirlenmesini önlemektir. Çevrenin iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi toplumdaki her 

bireyin sorumluluğu altında olduğu gibi asli olarak hukukun getirdiği yasaların 

güvencesi altındadır.
258

 Ancak, yasalarla getirilen bu güvencelerden olan idari 

yaptırımların toplumda yaĢayan bireyler üzerindeki caydırıcılığı tartıĢmalıdır. Ġdari 

makamlarca uygulanacak yaptırımlar her ne kadar tatminkar görünse de imar hukukuna 

aykırılıklara iliĢkin düzenlemeler cezai yaptırımlara muhtaçtır.
259

 Ġmar kirliliğine neden 

olma suçu ile ilgili ceza hukukuna iliĢkin bir düzenleme bulunmadan önce ruhsatsız 

veya ruhsata aykırı yapıların inĢa edilmesi durumunda uygulanan idari yaptırımların 

yetersiz kalması ve bireylerin sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkını daha etkin bir Ģekilde 

korunması için ilgili faillerin hapis cezasıyla cezalandırılması daha caydırıcı 

görülmüĢtür.
260

 Devletin bu suç kapsamında öncelikli görevi, çevrenin korunmasıdır. 

Bundan dolayı, çevreyi korumayı sağlayabilmek amacıyla çevreye zarar veren kiĢiler 

açısından her daim caydırıcı etkisi olan normlara, dolayısıyla da çevreye zarar veren 

fiillerin suç olarak düzenlenmesine gereksinim duyulmuĢtur.
261

  

4.4 Cezalandırmanın Amacı 

Cezalandırmanın amacını iki baĢlık altında açıklamak mümkündür. Bunlardan 

ilki ödetme, diğeri ise önlemektir. Yani yasal düzenlemeler ve infaz yollarıyla toplum 
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üzerinde genel bir önleme ve ıslah olmuĢ bireyler üzerinde topluma yeniden 

kazandırma, tehlikeli kiĢileri toplum dıĢına itme gibi çabalarla suç önlenmeye çalıĢılır. 

Günümüzde kabul edilen görüĢ, ödetici ve önleyici amaçları bir araya getiren karma 

görüĢtür.
262

 Bu görüĢe göre ceza hem adaleti yerine getirmek hem de toplumu 

savunmak amacıyla verilmesi gerekmektedir. Cezanın ölçüsünün sınırları adalet ve 

yarardır. Cezalar adil oldukça ve yararlı oldukça verilmesi gerekmektedir. Bu iki sınırın 

belirlemiĢ olduğu ölçünün herhangi bir Ģekilde aĢılması halinde toplumun ceza vermek 

hakkı durur.
263

 

Failin cezasının infaz edilmesiyle istenilen amaç, faile iĢlemiĢ olduğu suç 

dolayısıyla etkin bir uyarıda bulunmak ve failin etkin bir piĢmanlık duymasını 

sağlamaktır. Cezalandırmayla fail gelecekte sorumluluk sahibi olarak suçsuz bir hayat 

sürmeye yatkın hale getirilmek istenmektedir. Bu amaç, bazı suçlular tarafından sadece 

bir cezaya mahkûm olup hatta bir ceza muhakemesi baĢlatmakla sağlanır.
264

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu‟nun içtihatlarına doğrultusunda hukuk kurallarına 

göre suç iĢleyen faile verilecek olan cezanın amacı ilk olarak kefaret anlayıĢıyken 

zamanla bu anlayıĢtan vazgeçilip failin ıslahı ve topluma kazandırılması amaçlanmıĢtır. 

CGTĠHY m. 3 hükmünde de; ceza ve güvenlik tedbirleriyle ulaĢılmak istenilen temel 

amaç, genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu doğrultuda failin yeniden suç iĢlemesini 

engellemek, toplumu karĢı korumak, failin sosyalleĢmesi teĢvik edip üretken, kanunlara 

ve toplumsal değerlere saygılı hayat biçimine uyumunu sağlamak olduğu 

açıklanmıĢtır.
265

 

4.5. Ġdari Yaptırım ve Adli Yaptırım Farkları 

Ġdari ve ceza yaptırımları, yaptırım çeĢidi ve ağırlığı konusunda farklılık 

gösterirler. Ġdari bir ihlalin sonucu olarak uygulanan idari yaptırımlar, kurumsal ve 

iĢlevsel olarak ceza hukuku tarafından getirilen yaptırımlardan ayrılmaktadır.
266
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DanıĢtay‟ın, vermiĢ olduğu bir kararda ceza yaptırımları ile idari yaptırımların, 

hukuksal nitelik bakımından birbirlerinden farklı olduklarını, ceza yaptırımlarının, ceza 

mevzuatlarında suç olarak düzenlenen ihlallerin yaptırımı olarak ceza yargılaması 

sonunda verilen hükümlerden; idari yaptırımlar ise, kanunların alenen yetki verdiği ve 

yasak koymadığı durumlarda, araya yargısal bir karar girmeden, idarenin bir iĢlemi ile 

idare hukukuna özgülenmiĢ usullerle vermiĢ olduğu kararlardan oluĢtuğunu 

vurgulamıĢtır.
267

 

5237 Sayılı TCK‟nın m.45 hükmü iĢlenen bir suç karĢılığında uygulanacak olan 

yaptırımları hapis ve adli para cezaları ve güvenlik tedbirleri olarak düzenlenmiĢken; 

5236 Sayılı Kabahatler Kanunu‟nun m. 16 hükmünde ise idari yaptırımlar, idari para 

cezaları ve idari tedbirler olarak düzenlenmiĢtir. 

Ġdari yaptırımlar, cezalandırmak yerine daha çok caydırmak amacıyla kiĢiye 

görev ve yükümlülüklerini hatırlatmayı amaçlarken; ceza hukukunda bulunan 

yaptırımların konusu, hukuka aykırı davranıĢlarda bulunan kiĢinin cezalandırılması 

yoluyla sosyal düzenin sağlanması oluĢturmaktadır. Bu sebepten dolayı cezai 

yaptırımların cezalandırıcı nitelikleri ön plandadır. Bu cezalar bireylere ödetme, kefaret, 

ıslah etme, çektirme ve caydırma amacı gütmektedir. 
268

 

Ġdari yaptırımlar, idari iĢlem olarak doğmasına rağmen ceza yaptırımları 

mahkeme kararı sonucunda doğmaktadır. Ġdari yaptırımın, idari iĢlem olmalarından 

dolayı,  mahkeme kararlarının sahip olduğu özelliklerden farklı özelliklere sahiptir. 

Bundan dolayı para cezası bakımından bakıldığında her iki yaptırım para cezası olsa da 

adli ve idari olarak farklılık göstermektedir.
269

 

Adli ve idari yaptırım arasındaki en belirgin farklılık, adli cezalar hürriyeti 

bağlayıcı nitelikte cezai yaptırımlar olabilmesine rağmen, idari makamlar tarafından 

hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar uygulanamaz.
270

 

Adli ve idari yaptırımların amacı, sosyal düzenin korunmasını sağlamaktır. Ġdari 

yahut adli yaptırımların, sosyal düzenle alakalı amaçları farklı değildir. Fakat ayrıntılı 
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irdelendiğinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ġdareye yaptırım yetkisinin verilmesi, 

idarenin kendi iĢlevini etkin biçimde sağlamasını amaçlamaktadır. Ġdari iĢlemlerin 

amacı, kanunda alenen gösterilsin veya gösterilmesin, idari hizmetlerin daha iyi 

yürütülmesi ve kamu yararının sağlanmasıdır. Dolayısıyla kamu yararı, tüm idari 

iĢlemler için genel ve değiĢmez nitelikte bir amaçtır. Örneğin kolluk iĢlemlerinin amacı 

kamu düzeninin en iyi Ģekilde korunmasını sağlamaktır. Kamu düzeninin korunması ile 

de idari iĢlemlerin genel ve değiĢmeyecek amacı olan kamu yararı sağlanacaktır.
271

 Adli 

yaptırımların ana amacı ise bir ihlalin meydana gelmesinden sonra bu ihlali yapan 

kiĢinin cezalandırılmasıdır. Ġdari yaptırımlarda kamu düzeninin bozulmasına sebep 

olacak davranıĢın yol açtığı zararların giderilmesi amacı bulunurken, adli yaptırımlarda 

bu türden bir amaç söz konusu değildir.  

Ġdari yaptırımların önleyici ve koruyucu yönü ağır basmaktadır. Kamu düzenini 

korumaktadır. Adli yaptırımlarda ise zaten kamu düzeni bozulmuĢ olup ıslah etme 

amacıyla hareket edilir. KiĢinin imar mevzuatına aykırı olarak hareket etmesi 

sonucunda idari bir yaptırımla karĢılaĢması neticesinde bu yaptırım kiĢinin siciline 

iĢlemezken adli bir ceza alması durumunda bu ceza kiĢinin siciline iĢlenmektedir. 

4.6. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Adli Cezalar 

4.6.1. Hapis Cezası 

Özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olarak düzenlenen hapis cezası, suç iĢlediği sabit 

görülen failin, mahkeme kararıyla özgürlüğünün kısıtlanmasını ifade eder.
272

 Hapis 

cezaları, failin iĢlemiĢ olduğu suçun karĢılığı olarak kanunda düzenlenen süreyle sınırlı 

kalmak Ģartıyla failin özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Hapis cezaları, failin belirli 

hak ve yükümlülüklere tabi olmak suretiyle cezaevlerinde infaz edilir.
273

 

Hapis cezaları, toplumun hukuka güveninin tekrar oluĢmasını sağladığı ve uygun 

eğitim programlarının faile uygulanmasıyla failin ıslah edilmesine yardımcı olan 

cezalardır. Ancak bu cezasının olumsuz yanları da vardır. Hapis cezası, insanları ruhsal 
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çöküntüye uğratan, ileride topluma karıĢmasını zorlaĢtıran bu sebeple umutsuzluğa yol 

açabilen cezalardır.
274

 

Hapis cezası, failin cezaevinde denetim altında bulundurulması, davranıĢlarının 

izlenmesi ve bunların değerlendirilmesi dolayısıyla da ıslah için uygun zemin 

hazırlamaktadır. Ayrıca ıslah edilmesi mümkün olmayan faillerin toplumdan 

uzaklaĢmasını sağlamaktadır.
275

 Fakat özellikle uzun süreli hapis cezalarının sonucu 

olarak hükümlüler sosyalleĢmenin aksine topluma uyum sağlamakta zorlanmaktadır. 

Uzun yıllar cezaevinde kalmanın sonucu olarak mahkumlar fiziksel ve ruhsal olarak 

yıpranabilmektedirler.
276

 Kanımızca hapis cezası, topluma uyum sağlayamayarak suç 

iĢleme eğilimine giren failin disipline edilmesi, belli bir grup insanla kısıtlı bir alanda 

beraber yaĢamanın gerektirdiği kurallara uyma bilinci geliĢtirmesi ve bu bilinci cezanın 

infazından sonra da hayatına yansıtması açısından oldukça etkili bir yaptırımdır. Ayrıca 

hükümlünün dıĢ dünya ile iletiĢiminin kesilmesinin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle 

failin tahliyesinden sonra tekrar kısıtlı Ģartlar içerisinde yaĢamak istemeyeceği 

düĢünüldüğünde, hapis cezası tamamlanmıĢ bir kiĢinin suç iĢleme eğilimi düĢesi 

muhtemel olacaktır. 

4.6.1.1 Süresiz Hapis Cezası  

Süresiz hapis cezaları failin hayatı boyunca devam etmektedir. TCK m.46 

hükmünde hapis cezalarını ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası 

ve süreli hapis cezası olarak ayırmıĢtır. Süresiz hapis cezaları, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 

hapis cezası ve müebbet hapis cezası olarak ikiye ayrılmaktadır. 

4.6.1.1.1 AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezası 

Türk Ceza Kanunu m. 47 hükmüne göre ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası, 

hükümlünün yaĢamı boyunca devam eden, yasa ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik 

rejimine göre çektirilen hapis cezalarıdır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı 

Hakkındaki Kanun‟un m. 9/2 hükmüne göre ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına 
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mahkum olanların cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında çektirilir. 

Aynı kanunun m. 107/2 hükmüne göre ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası olan 

hükümlüler otuz yılını iyi halli olarak infaz kurumunda çektikleri takdirde, koĢullu 

salıverilmeden yararlanabilirler. 

 AğırlaĢtırılmıĢ hapis cezalarında hükümlü tek kiĢilik odada bulundurulur. Günde 

bir saat süreyle açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır. Bu süreler gerekli 

görüldüğü takdirde uzatılır. Diğer mahkûmlarla görüĢmesine sınırlı ölçüde izin verilir. 

Uygun görüldüğü takdirde ise bir sanat ve meslek etkinliğini yürütebilir. Yakınları, 

hükümlüyü on beĢ günde bir olmak Ģartıyla günde bir saat ziyaret edebilir.
277

 

 AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası, tehlikeli suçluların toplumdan 

uzaklaĢtırılıp bu kiĢilerden korunması fikrine dayanmaktadır. AğırlaĢtırılmıĢ müebbet 

hapis cezası alan bir suçluya ayrıca verilebilecek daha ağır bir ceza olmadığından dolayı 

bu suçluyu cesaretlendirip baĢka suçlar iĢlemesini sağlayabilir.
278

 Kanımızca 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası almıĢ bir hükümlü, en iyi halde koĢullu 

salıverilmeden yararlanması durumunda otuz yıl sonra ceza infaz kurumundan 

çıkabilecektir. KoĢullu salıvermeden yararlanamaması durumunda ise cezanın infazı 

ömür boyu sürecektir. Bu iki durumda da cezanın ağırlığından dolayı hükümlü bir daha 

toplum içine karıĢma umudu kalmayacağından dolayı eğitim, iyileĢtirme ve topluma 

kazandırıp ıslah etme amacına ulaĢılması zor gözükmektedir. 

4.6.1.1.2 Müebbet Hapis Cezası 

 Müebbet hapis cezası TCK m.48 hükmünde düzenlenmektedir. Bu hükme göre 

bu ceza failin hayatı boyunca devam etmektedir. CGTĠHY m. 107/2 hükmüne göre ise 

müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiĢ olanlar yirmi dört yılını infaz kurumunda 

çektikleri takdirde, koĢullu salıverilmeden yararlanabilirler. Müebbet hapis cezasında, 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasında olduğu gibi özel bir infaz rejimi 

öngörülmemiĢtir. KoĢullu salıverilme süresi daha az düzenlenmiĢtir.
279
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 Müebbet hapis cezası, süresiz olarak verilip belirli Ģartlar sağlandığı takdirde 

hükümlünün salıverilmesi mümkündür. Böylelikle hürriyetinden yoksun kalarak 

cezalandırılan failin, koĢullu salıverilme ihtimaline binaen ıslah olarak topluma 

kazandırılması ve sosyalleĢtirilme amacına ulaĢılabileceği düĢünülmektedir .
280

 

 Müebbet ve ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezalarının hükümlü lehine ıslah ve 

sosyalleĢme amaçlarının olumsuz sonuçlarını azaltmak maksadıyla koĢullu salıverilme 

hükümlerine baĢvurulmaktadır. AĠHM, müebbet hapis cezası veya ağırlaĢtırılmıĢ 

müebbet hapis cezası alan kiĢilerin almıĢ olduğu bu cezaların infaz aĢamasında 

indirilmeyip hükümlülerin bir gün serbest kalma ümidinin ortadan kaldırılmasını kötü 

muamele olarak kabul etmiĢ, AĠHS m 3. hükmünde düzenlenen insanlık dıĢı veya 

aĢağılayıcı muamele ya da cezaya tabi tutulma yasağının ihlal edilmiĢ olacağı Ģeklinde 

bir yorum getirmiĢtir.
281

 AĠHS m.3 hükmü, müebbet hapis cezasının azaltılabilirliğinin 

gerekli olduğu yönünde yorumlanması gerekmektedir. Bundan hareketle yerel 

makamlarca infaz aĢamasında olan müebbet hapis cezasının mahkum olan kiĢide önemli 

bir değiĢikliğe, geliĢmeye sebep olup olmadığı, bu doğrultuda infaz aĢamasının devam 

edip etmediği konusunda bir inceleme yapılması gerekmektedir. Yine AĠHM müebbet 

hapis cezasına mahkum olan kiĢinin, ceza infazının baĢında serbest kalma ihtimali 

olması için neler yapması gerektiği, mahkum edildiği müebbet hapis cezası hakkında 

değerlendirmelerin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi alma hakkına sahip olduğunu 

belirtmiĢtir.
282
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aktarılabilecek bilgilere yer verildiğine ikna olmamıĢtır. Ġlaveten, söz konusu hukuk kapsamında, 

hükümlülerin hayatlarındaki değiĢikliklerin ve rehabilitasyon bakımından kaydettikleri geliĢmelerin 

uygun bir Ģekilde değerlendirilmesi konusu güvence altına alınmamıĢtır. Bu nedenle Mahkeme, 

baĢvurana verilen hapis cezasının azaltılabilir nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceğine kanaat 

getirerek, bu bağlamda SözleĢme‟nin 3. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıĢtır.”  
282

 AĠHM, Vinter ve Diğerleri/BirleĢik Krallık, 9 Temmuz 2013,BaĢvuru No: 66069/09, 130/10 ve 

3896/10 „dan aktaran Tematik Bilgi Notu, Müebbet Hapis Cezası, Ekim 2015 , 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_TUR.pdf EriĢim Tarihi: 17/05/2020 
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4.6.1.2 Süreli Hapis Cezası 

Süreli hapis cezaları, mahkeme kararında gösterilen zaman ile sınırlı olarak 

uygulanan hapis cezalarıdır. TCK‟ya göre, süreli hapis cezası, aksi belirtilmedikçe bir 

aydan az yirmi yıldan fazla olamaz.
283

 CGTĠHY m. 107/2 hükmüne göre süreli hapis 

cezasına mahkum edilmiĢ olan failler cezalarının üçte ikisini ceza infaz kurumunda 

çektikleri durumunda koĢullu salıverilme müessesinden yararlanabilirler. Süreli hapis 

cezaları kendi içerisinde kısa süreli ve uzun süreli hapis cezaları olarak ikiye 

ayrılmaktadır. TCK m. 49/2 hükmüne göre bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları kısa 

süreli hapis cezalarıdır. Bir yıl ve üstü hapis cezaları ise uzun süreli hapis cezalarıdır. 

Türk Ceza Kanunu, kısa süreli hapis cezasına mahkûm olmanın sakıncalarını 

göz önüne alarak kısa süreli hapis cezasının yerine seçenek yaptırımlar 

uygulanabileceğini hükme bağlamıĢtır.
284

 TCK m. 50/1 hükmüne göre kısa süreli hapis 

cezası suçlunun kiĢiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu 

piĢmanlığa ve suçun iĢlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak seçenek yaptırımlara 

çevrilebilir. TCK‟ya göre kısa süreli hapis cezasının yerine uygulanabilecek seçenek 

yaptırımlar, adli para cezası ve seçenek tedbirlerdir.
285

 

Türk Ceza Kanunu m. 50/3 hükmü uyarınca daha önce mahkûm olmamak 

koĢuluyla otuz gün ve aĢağı ceza alan ile fiili iĢlediği sırada on sekiz yaĢını 

doldurmayan veya altmıĢ beĢ yaĢını bitirmiĢ bulunanlar mahkûm edildiği bir yıl ve altı 

cezaları seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunludur. Bunun istisnası yine 

TCK‟da düzenlenmiĢtir. TCK m. 50/4 hükmüne göre failin taksirle iĢlemiĢ olduğu suç 
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 Ercan, s.234 
284

 Ercan, s.234 
285

 TCK m. 50/1 hükmüne göre” Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kiĢiliğine, sosyal ve ekonomik 

durumuna, yargılama sürecinde duyduğu piĢmanlığa ve suçun iĢlenmesindeki özelliklere göre; 

 a) Adlî para cezasına,  

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin 

suretiyle, tamamen giderilmesine,  

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı 

da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,  

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli 

etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,  

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırı davranılarak suç iĢlenmiĢ olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar 

süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan 

yasaklanmaya,  

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koĢuluyla kamuya 

yararlı bir iĢte çalıĢtırılmaya, “ 

Çevrilebilir. 
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uzun süreli olsa bile seçenek yaptırımlardan adli para cezasına çevrilebilir. Fakat 

taksirle iĢlemiĢ olduğu suç bilinçli taksirle iĢlenmiĢ ise seçenek yaptırımlara çevrilemez. 

Bir görüĢe göre kısa süreli hapis cezaları bünyelerinde çeĢitli problemler 

taĢımaktadır. Bu sebepten ötürü kısa süreli hapis cezası almıĢ failin cezaevine 

konulmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmak zorundadır. Çünkü failin infaz 

kurumunda bulunduğu bu kısa süre faile uygun ıslah programının uygulanmasına fırsat 

tanımayacak kadar kısadır. Kısa süreli hapis cezasıyla infaz kurumuna girecek olan 

failin toplumdaki saygınlığı da ister istemez etkilenecek ailesi de bu durumdan zarar 

görebilecektir. Ayrıca, kısa süreli hapis cezası toplum gözünde korkutucu nitelikte 

olmadığından, ceza caydırıcılık noktasına ulaĢmamaktadır.
286

 Aksi bir görüĢ de ise kısa 

süreli hapis cezalarının fail üzerinde etkisiyle failin bir daha suça bulaĢmasının 

engelleneceği, korkutucu ve caydırıcı nitelikte olacağı sebebiyle mağdur ve yakınlarının 

da intikam duygularının tatmin olacağı ifade edilmektedir.
287

 Kanımızca kısa süreli 

hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilip faillerin infaz kurumuna girmelerini 

önlemek yerinde bir uygulamadır. Çünkü kısa süreli hapis cezalarının ceza infaz 

kurumunda çektirilmek yerine seçenek yaptırımlarla ıslah edilmesi yerinde bir 

uygulamadır. Ayrıca cezaevlerindeki nüfusun artmasına dolaylı olarak cezaevlerine 

harcanacak paraların artmasına sebep olmaktadır. 

4.6.2. Adli Para Cezası 

ĠĢlenen suçun karĢılığı olarak suçun failinden belli bir meblağ paranın alınmasını 

ve kanunlarca tevdi edilmesini, ödenmemesi durumunda kanunlarca belirlenen 

yaptırımlara çevrilmesini belirleyen cezalara, para cezası denmektedir.
288

 

Adli para cezası hakkında öğretide çeĢitli tanımlamalar mevcuttur. Bir görüĢe 

göre adli para cezası, “Kanunlarda öngörülerek, topluma belirli ölçüde zarar veren 

fiiller karĢılığı olarak, suçluyu belirli bir miktar parayı kanunun gösterdiği yere 

                                                           
286

 Centel/Zafer/Çakmut, s. 545. 
287

 Mehmet Emin Artuk, “Türk Ceza Hukukunda Yaptırımlar Sistemi”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt:2, Sayı: 

4, Ağustos, 2007, s.66. 
288

 Haluk Çolak, Güncel Ceza Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005, s.138.‟den aktaran 

Çolak/Altun, s. 241. 
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ödemeye zorlayan, ıstırap çektirici, kazai bir kararla, failin kusurluluğuna ve ekonomik 

durumuna orantılı olarak hükmedilen müeyyide adli para cezası” olarak adlandırılır.
289

 

Diğer bir görüĢe göre ise adli para cezası; “Suç teĢkil eden bir fiil sebebiyle, faile 

karĢı toplumun kınama duygusunu belirten, onu maddi yararlarından mahrum 

bırakmayı amaçlayan, yargı organınca hüküm altına alınan ve kusur ile orantılı 

olmakla beraber suçlunun ekonomik durumunu da göz önünde tutarak cezada bulunan 

amaçları gerçekleĢtirmek için Devlet hazinesine bir miktar paranın ödenmesi…”dir.
290

 

Adli para cezası gerektiren bir suça, o suçun cezası olarak sadece mahkemeler 

tarafından hükmedilebilmektedir. Adli para cezaları, idari para cezalarından farklı 

olarak ödenmediği durumlarda hapis cezasının uygulanması sonucu doğurabilir. Adli 

para cezalarının aksine idari para cezalarında ise, iĢlenen bir suç karĢılığında verilen 

ceza olmamasından dolayı bu cezanın ödenmemesi halinde söz konusu ceza hapis 

cezasına çevrilmez. 

4.6.2.1 Adli Para Cezasının Hukuksal Niteliği 

Para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezalara nazaran nitelik olarak birtakım 

farklılıklar gösterir. Para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezalardaki gibi suçun failine sıkı 

bağlı olan ve hak ve yararlarına yönelik ceza türü değildir. Para cezaları kiĢinin mal 

varlığına yönelik olarak uygulanan bir yaptırım türüdür. Bu sebeple, para cezasının 

hukuki niteliği bakımından farklı görüĢler bulunmaktadır. Hürriyeti bağlayıcı cezalar, 

suçun faili haricinde herhangi bir kiĢi için uygulanamaz. Buna karĢılık, para cezalarını 

üçüncü bir kiĢinin ödemesi imkanı bulunmaktadır. Öğretide bazı yazarlar, bu özellik 

sebebiyle, suçun failine karĢı kiĢisel bir ceza olmadığı düĢüncesiyle suçluya değil mala 

uygulanan bir ceza olduğu görüĢündedirler.
291

 

Adli para cezasına hükmedildiğinde suçun failinin mal varlığından bir miktar 

para alınacağından mal varlığında azalma meydana gelecektir. Ġlk olarak suçun faili ve 

devlet arasındaki bu iliĢki özel hukuk iliĢkisinde olduğu üzere taraflar arasında herhangi 

                                                           
289

 Süheyl Donay, “Para Cezaları”, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 

Ġstanbul, 1972, s. 3. 
290

 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt:2-3, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 1992, s.558.‟den 

aktaran Çolak/Altun, s.242 
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 Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler II, 

Yaptırım Hukuku, Ankara, 2003, s. 117; Önder, s. 558. 
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bir eĢitlikten söz etmek mümkün değildir.
292

 Ayrıyeten bu iliĢkide tazminat gibi failden 

uğranılan zararın karĢılanması için bir miktar para alınmaz. Adli para cezası, devletin 

diğer borç ve alacaklarından da bağımsız bir nitelik taĢımaktadır.
293

 Dolayısıyla adli 

para cezasının suçun faili ve devlet arasında baĢka bir borçtan dolayı takasa konu 

edinilemez. Adli para cezasının uygulanması cezalandırmanın amacına hizmet eder.
294

 

4.6.2.2 Adli Para Cezası Türleri 

4.6.2.2.1. Doğrudan Hükmedilen Adli Para Cezası 

Türk Ceza Kanunu‟nda bir suç iĢlendiğinde yaptırım olarak sadece adli para 

cezası düzenlenmiĢse hakim iĢlenen suça karĢılık olarak hapis cezası değil direkt olarak 

adli para cezası hükmü vermek durumundadır. Örnek vermek gerekirse TCK m. 288
295

 

hükmünde düzenlenen adli yargılamayı etkilemeye teĢebbüs suçunu iĢleyen fail sadece 

doğrudan para cezasıyla cezalandırılmaktadır. 

4.6.2.2.2 Seçenek Olarak Sunulan Adli Para Cezası 

Türk Ceza Kanunu‟nda herhangi bir suç karĢılığında hapis cezası yahut adli para 

cezası yaptırımlarından birinin uygulanması seçenek olarak sunulduğunda hükmedilmiĢ 

olan adli para cezası, seçenek yaptırım olan adli para cezasıdır. TCK‟da çok sayıda suç 

“hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” Ģeklinde hakimin takdirine göre seçenek 

olarak uygulanmaktadır. Örneğin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek yaralamalar, 

taksirle yaralamanın basit hali, yardım ve bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi, 

çocuk düĢürme, basit tehdit, kiĢiler arasındaki haberleĢmenin hukuka aykırı olarak 

engellenmesi, mala zarar verme gibi suçlar seçenek olarak adli para cezası veya hapis 

cezası hükmedilebilecek suçlardır. 

 

                                                           
292

 Donay, s. 69-70. 
293

 Önder, s. 559.‟den aktaran Çolak/Altun, s. 246 
294

 Önder, s. 559 
295

 TCK m. 288 “Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruĢturmada, hukuka aykırı bir 

karar vermesi veya bir iĢlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi 

yapanı, bilirkiĢiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda 

bulunan kiĢi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” 
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4.6.2.2.3. Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası 

Türk Ceza Kanunu‟na göre hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları 

kısa süreli hapis cezalarıdır. Suçun kasten iĢlendiği durumlarda bir yıl veya daha az 

hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilmektedir. Adli para cezası TCK m. 52/1 

hükmüne göre failin almıĢ olduğu kısa süreli hapis cezasının bir gün karĢılığı olarak 

takdir edilen miktar ile çarpılmasıyla bulunur. Bir gün karĢılığı olarak takdir edilen 

miktar ise TCK m. 52/2 hükmüne göre en az yirmi Türk Lirası en fazla yüz Türk 

Lirası‟dır. Taksirle iĢlenmiĢ suçlardaysa ceza miktarına dikkate alınmaksızın bütün 

cezalar adli para cezasına çevrilebilmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak bilinçli 

taksir hali bulunmaktadır. Suçun bilinçli taksirle iĢlenmesi durumunda uzun süreli hapis 

cezası adli para cezasına çevrilemez. 

Adli para cezası hükümle birlikte hakim tarafından takside bağlanmıĢ ise 

hükümde belirlenen süreye göre infaz edilmektedir. Çocuk hakkında uygulanan kısa 

süreli hapis cezası seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilip, çocuk tarafından 

bu ödenmediyse tekrar hapis cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
296

 

Türk Ceza Kanunu m. 50/5 hükmüne göre eğer kısa süreli hapis cezası seçenek 

yaptırım olarak adli para cezasına çevrilmiĢse uygulamada asıl mahkumiyet seçenek 

yaptırım olarak çevrilen adli para cezasıdır. 

4.6.2.2.4. Hapis Cezasıyla Birlikte Hükmedilen Adli Para Cezası 

Türk Ceza Kanunu‟nda bazı suçlar bakımından hem hapis hem de adli para 

cezasının beraber uygulanması öngörülmektedir. TCK‟ da çok sayıda suç “ hapis ve adli 

para cezası ile cezalandırılır” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Örneğin güveni kötüye kullanma, 

bedelsiz senedi kullanma, basit ve nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, fuhuĢ, 

Ģantaj, suç eĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi suçlar hakim tarafından 

hapis cezasının yanında adli para cezasının da hükmedildiği suçlardır. 

4.7. Güvenlik Tedbirleri 

Güvenlik tedbirleri, suç iĢleyen faillerin tekrardan topluma kazandırılmasını 

sağlamak ve onlardan ya da kullandıkları araçlardan kaynaklanan tehlikeleri önlemek 

                                                           
296

 Mehmet Emin Artuk,/Ahmet Gökcen,/Mehmet Emin AlĢahin,/Kerim Çakır, Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Adalet Yayınevi, On Ġkinci Baskı, Ankara, 2018, s.803. 
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amacıyla öngörülen tedbirlerdir. Güvenlik tedbirleri de cezalar gibi kanunda suç olarak 

tanımlanan eylemlere uygulanan yaptırımlardır.
297

 

KiĢi, iĢlemiĢ olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılmadığı için cezalandırılmasa bile 

tehlikelilik hali mevcut ise hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilecektir. KiĢinin iĢlemiĢ 

olduğu suç sebebiyle kusurlu bulunması halinde cezaya hükmedildiği gibi güvenlik 

tedbirlerine de hükmedilebilir.
298

 

Suç iĢleyen fail hakkında sadece mahkeme kararıyla cezaya hükmedilebilir. 

Buna karĢılık olarak ise güvenlik tedbirleri açısından, her zaman mahkeme tarafından 

verilmiĢ hüküm bulunması zorunlu değildir.
299

 

Güvenlik tedbirleri ve ceza arasındaki farklar Ģunlardır ;
300

 

1) Güvenlik tedbirlerinde failin kusurunun bulunması aranmaz, asıl olan toplumun 

korunmasıdır. Kusurlu olmasa dahi, failin gerçekleĢtirmiĢ olduğu haksızlık teĢkil 

eden fiil ve tehlikelilik halinin varlığı halinde, fail hakkında koruma ve ıslah 

amaçlı olarak güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.
301

 Oysa failin 

cezalandırılabilmesi için kusurun bulunması zorunludur. Örneğin akıl hastası 

olan birisine kusuru olmadığı için ceza verilemez, fakat güvenlik tedbirleri 

uygulanabilir. 

2) Cezalar sadece gerçek kiĢilere uygulanabilirken güvenlik tedbirleri tüzel kiĢiler 

hakkında da uygulanabilir. 

3) Cezalar geçmiĢ için verildiği halde, güvenlik tedbirleri failin gösterdiği tehlike 

sebebiyle gelecek için uygulanıp suçun iĢlenmesini önlemeyi amaçlar. 

Güvelik tedbirleri TCK m. 53 hükmünde düzenlenmiĢtir.
302

 Yine TCK m.53 

hükmünün devamında güvenlik tedbirleri sırayla, m.54 eĢya müsaderesi, m.55 kazanç 
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 Özgenç/Üzülmez, s.161. 
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 Sulhi Dönmezer, Genel Ceza Hukuku Dersleri, BahçeĢehir Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, Ocak 

2003, s.284 
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 Özgenç/Üzülmez, s.151 
302 TCK m. 53/1 “KiĢi, kasten iĢlemiĢ olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu 
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a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve 
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müsadereleri, m.56 çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, m.57 akıl hastalarına özgü 

güvenlik tedbirleri, m.58 tekerrür, m.59 sınır dıĢı edilme, m.60 tüzel kiĢiler hakkında 

güvenlik tedbirleri Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

EĢya müsaderesi kapsamında kasıtlı bir suçun iĢlenmesinde kullanılan veya bu 

suçun iĢlenmesi amacıyla tahsis edilen ya da suç sonucunda meydana gelen eĢyalar 

müsadere edilebilecektir.
303

 Dolayısıyla imar kirliliğine neden olma suçunda yapının 

inĢasında kullanılan iĢ aletlerinin müsaderesi yerinde olacaktır. 

Suç iĢlemek bir kazanç kaynağı olarak görülemez ve bu suç sebebiyle elde 

edilen gelirler kiĢinin yanına kar kalamaz. Bu sebepten ötürü suçun iĢlenmesi suretiyle 

elde edilen gelirin müsaderesine gidilmesi gerekecektir.
304

  Dolayısıyla karĢımıza TCK 

m. 55 hükmünde düzenlenen kazanç müsaderesi çıkacaktır. Ġmar kirliliğine neden olma 

suçunda örnek olarak, ruhsata aykırı yapılmıĢ bir binanın satımı sonrasında elde edilen 

gelir veya kaçak inĢaat yapmak amacıyla müteahhittin almıĢ olduğu para kazanç 

müsaderesinin konusuna girecektir.
305

 

Tüzel kiĢiler ceza yaptırımına tabi değildirler. Fakat tüzel kiĢiler hakkında 

güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.
306

 Ancak bu güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi 

için özel hukuk tüzel kiĢisinin kamu kurumu tarafından verilen bir izne dayalı olarak 

hareket etmesi gerekmektedir. Bu suçu tüzel kiĢinin yetkili kiĢisi veya organlarının 

iĢtirakiyle, tüzel kiĢi yararına iĢlenmesi gerekip ayrıca bu suçu iĢleyen temsile yetkili 

kiĢiler veya organların iĢtirakiyle gerçekleĢtirilip kasıtlı bir suçtan dolayı adli para 

                                                                                                                                                                          
gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluĢlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün 

memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden, 

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,  

d)  Vakıf, dernek, sendika, Ģirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kiĢiliklerinin yöneticisi veya 

denetçisi olmaktan,  

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢunun iznine tabi bir 

meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra 

etmekten, yoksun bırakılır.” 
303

 TCK m. 50/1,” Ġyiniyetli üçüncü kiĢilere ait olmamak koĢuluyla, kasıtlı bir suçun iĢlenmesinde 

kullanılan veya suçun iĢlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eĢyanın müsaderesine 

hükmolunur. Suçun iĢlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eĢya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya 

genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.” 
304

 Özgenç, s. 876. 
305

 Ulakçı Varol,  s. 154. 
306

TCK m. 20/2   “Tüzel kiĢiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda 

öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.” 
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cezası veya hapis cezasına mahkum olup güvenlik tedbirinin suç karĢılığında 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumlardan birinin eksikliği halinde tüzelkiĢi hakkında 

güvenlik tedbirine hükmolunamaz. Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbirine 

hükmedilebilmesi açısından imar kirliliğine neden olma suçunda çevrenin kasten 

kirletilmesi suçunda düzenlendiği gibi herhangi bir yaptırım düzenlenmemiĢtir. Bu 

sebeple tüzel kiĢiyi temsile yetkili kiĢi veya organın bu suçu iĢlemesi durumunda bu 

kiĢiler hakkında cezaya hükmolunur. Fakat TCK m. 60 hükmünde düzenlenen güvenlik 

tedbirine hükmedilmeyecektir. 
307

 

4.8. Ġmar Kirliliğine Neden Olma Suçuna ĠliĢkin Olarak Uygulanacak 

Yaptırımların Suçla Mücadeledeki Etkisi  

Ġlk olarak TCK m.184‟e göre hükmedilecek yaptırımların etkinliğini 

değerlendirmeden önce TCK m.184 hükmü için ceza kurallarının zaman bakımından 

uygulanma alanına dair bir belirleme yapmak gereklidir. TCK m.7 hükmünde iĢlendiği 

zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir eylemden dolayı hiç kimseye 

ceza verilemeyeceği düzenlenmiĢtir. ĠĢlenen her fiil cezalandırılmadan önce yasanın 

hangi tarihte yürürlüğe girdiğine bakılır.
308

 Kanunlar aksine bir düzenleme olmadığı 

müddetçe resmi gazetede yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. Ancak yasa koyucu 

bazı suçların yürürlük tarihini ayrıca düzenleyebilir. Bu sebeple kanunda ceza olarak 

düzenlenen eyleme ceza verilebilmesi için kanunun yürürlükte olması gerekmektedir. 

TCK 12/10/2004 tarih ve 25642 Sayılı Resmi Gazete „de yayımlandığından TCK m. 

184 hükmünde düzenlenen suçlardan dolayı ceza verilebilmesi için binanın kanunun 

yayım tarihinden sonra inĢa edilmiĢ olması gerekmektedir. Binanın inĢa edildiği tarih 

olarak Ġmar Kanunu‟na bakılması gerekecektir. Ġmar Kanunu m. 32 hükmü uyarınca 

düzenlenen yapı tatil zaptında yer alan tarih dikkate alınacaktır. Eğer bina 12/10/2004 

tarihinden önce yapıldığı anlaĢılırsa TCK m. 184 hükmü uyarınca ceza 

verilemeyecektir
309

. Yargıtay içtihatlarına göre ise binanın, kanunun yürürlüğe 

                                                           
307

 Arzu Sağlamdemir, “Ceza Hukukunda Ġmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2007, s.75-76. 
308

 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Turhan Kitapevi, Ġkinci Baskı, Ankara, 2007, s. 177. 
309

 Fidan, s. 84. 
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girmesinden önce inĢasına baĢlanmıĢ fakat kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

bitirilmiĢ olması durumunda da suç iĢlenmiĢ sayılacaktır.
 310

  

Ġmar kirliliğine neden olma suçunda yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata 

aykırı olarak bina yapan kiĢi hakkında TCK m. 184/1 hükmünde bir yıldan beĢ yıla 

kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ġkinci fıkrasında yapı ruhsatiyesi alınmadan 

baĢlatılan inĢaatlar dolayısıyla kurulan Ģantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı 

yapılmasına müsaade eden kiĢi hakkında da öngörülen hapis cezası bir yıldan beĢ yıla 

olup, üçüncü fıkrasında düzenlenen yapı kullanma izni alınmamıĢ binalarda herhangi bir 

sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kiĢi hakkında öngörülen yaptırım ise iki yıldan 

beĢ yıla kadar hapis cezasıdır. 

Uygulamada hakimin hapis cezasını alt sınırdan verip vermeyeceği konusunda 

TCK m. 61 hükmünde düzenlenen cezanın belirlenmesindeki ölçütlere dikkat etmesi 

gerekmektedir. Hakim, somut olayda, suçun iĢleniĢ biçimi, suçta kullanılan araçlar, 

suçun zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve 

tehlikenin ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, failin güttüğü amaç ve saiki göz önünde 

bulundurmalıdır. Failin imara aykırı yaptığı yapıdan dolayı hakkında tutanak 

tutulmasından sonra eylemine devam etmesi kastının yoğunluğunu gösterir. Bu konuda 

Yargıtay suçun konusunun önem ve değeri dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaĢılarak 

ceza verilmesi gerektiği görüĢündedir
 .311

 

                                                           
310

 “… 15/06/2005 tarihli tutanağa göre “2. ve 3. katlar kaba inĢaat halinde” denmesi ve tutanak 

düzenleyenlerin çektiği fotoğrafla bu saptamanın doğrulanması, mahkemece yapılan keĢif ve bilirkiĢi 

raporuna göre “2. ve 3. katların kaba inĢaatın yasanın yürürlüğe girdiği 12/10/2004 tarihinden önce 

yapılması mümkündür. Ancak tutanağın düzenlenme tarihinden sonra 2. ve 3. katların inĢaatlarına devam 

edilerek iç ve dıĢ sıvalarının yapıldığı, pencere doğramalarının takıldığı ve inĢaat seviyesinin %40 dan 

%53 seviyesine çıkartıldığı saptanmıĢtır” demesi karĢısında yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 

inĢaatın devam ettiği gözetilip eksik soruĢturma ve “…12/10/2004 tarihinden önce kaba inĢaatın 

bitirildiği…” biçiminde yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi”  Y 4.CD , 15/06/2005,  

2008/4778 E, 2009/18420 K „den aktaran Fidan, s.85.  
311

 Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında Osmangazi Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız bina 

yaptığı tespit edilen sanığın, yapılan uyarılara rağmen ruhsat almamaya devam ettiği üstüne suça konu 

yerdeki faaliyetini sonlandırmadığı olayda, binayı dört kat olarak tamamladığını ifade eden sanığın 

kastının yoğunluğu, binanın mevcut durumu, bulunduğu alanın niteliği, yüzölçümü, bulunduğu bölge 

bakımından yaratabileceği tehlikeler göz önüne alındığında TCK m. 61/1 hükmünde düzenlenen ölçütler 

ile TCK m. 3 hükmünde düzenlenen orantılılık ilkesi doğrultusunda temel cezanın belirlenmesinde alt 

sınırdan uzaklaĢılması gerektiğini kabul etmiĢtir. YCGK, 05/12/2017 T, 2014/4-138 E, 2017/524 K „dan 

aktaran Artuç, s. 979 

   Yargıtay 4. Ceza Dairesi‟nin vermiĢ olduğu bir kararda da davaya konu yapının 2009 tarihinde yapı tatil 

zaptıyla zemin katın betonları dökülü kalıpları çakılmaya baĢlanmamıĢ Ģeklinde tutanak tutulup 

mühürlendiği, 2012 tarihli bilirkiĢi raporunda ise inĢaat seviyesinin; bodrum kat, zemin kat, üç normal kat 

ve teras katlı olup dört katlı olduğunun belirtilmesi, failin suç iĢleme yönündeki iradesini sürdürdüğünden 



100 

 

Ġmar kirliliğine neden olma suçunu iĢleyen faile hakkında bir yıl veya daha az 

süreli hapis cezasına hükmolunabilir. Böyle bir durumda cezaların TCK‟nın m. 50 

hükmü uyarınca adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara dönüĢtürülmesi 

mümkün hale gelmektedir. Ġmar kirliliği suçu nedeniyle doğrudan adli para cezası 

verilemez, ancak hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Ġmar kirliliği 

nedeniyle idare tarafından uygulanan idari para cezası bir idari yaptırım olup ceza 

yargılaması dıĢında ayrı bir prosedüre tabidir. 

Ayrıca hakimin hüküm kurarken suçun faili hakkında kanunda düzenlenen hak 

yoksunluklarına da hükmetmesi gerekmektedir. Bu kapsamda belli haklardan yoksun 

bırakma ve güvenlik tedbirinin uygulanabilmesi için kastla iĢlenen bir suçun varlığı 

aranmaktadır. Hakim mahkumiyetin sonucu olarak bu tedbire hükmetmek zorundadır. 

Yasada bu hak ve yetkilerin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir.
312

 Bu 

sebepten ötürü imar kirliliğine neden olma suçunu iĢleyen faile kanundaki açık 

hükümden dolayı TCK m. 53 hükmünde yer alan güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

gerekecektir. 

Ġmar kirliliğine neden olma suçunda özel etkin piĢmanlık hali düzenlenmektedir. 

Bu hükmün suçla mücadelede etkisine değinmeden önce onarıcı adalet kavramının 

tanımına bakmamız gerekmektedir. Onarıcı adalet, zarar vermekten çok onarıcı, eğitici, 

affedici olup zararın giderilmesine mağdurun, failin ve toplumun katılmasını sağlayan, 

mağduru temel alan ve mağduriyetin giderilmesini amaçlayan ceza hukuku 

anlayıĢıdır.
313

 Onarıcı adalet anlayıĢı ıĢığında TCK m. 184/5 hükmünün amacını, 

hukuka aykırı iĢlemin suçtan önceki hale getirilmesi olarak nitelendirmek mümkündür. 

Ġmar kirliliğine neden olma 3. bölümde de anlatıldığı üzere çevreye karĢı iĢlenen 

suçlardan olduğu için sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkı bulunan herkes suçun 

mağdurudur. Bu sebepten ötürü onarıcı adalet anlayıĢına uygun olarak m. 184/5 hükmü 

ile faile burada bir sorumluluk yüklenmekte olup keyfi davranması sonucunda da ceza 

tehdidiyle karĢı karĢıya kalması sağlanmaktadır. Fail sorumluluk üstlenip çevre ve 

topluma verdiği zararı giderirse ceza almaktan kurtulur. Böylelikle TCK m. 184/5 

                                                                                                                                                                          
TCK m 61 hükmü uyarınca alt sınırdan uzaklaĢılmaması bozmayı gerektirmiĢtir. Y 4. CD, 24/11/2014 T, 

2014/13220 E, 2014/33903 K, www.kazanci.com, EriĢim Tarihi: 05/04/2020 
312

 Centel/Zafer/Çakmut, s. 732.‟den aktaran , HaĢıloğlu,s.190 
313

 T.C Adalet Bakanlığı Mağdur Bilgilendirme, Onarıcı Adalet,  http://www.magdur.gov.tr/288/Onarici-

Adalet EriĢim Tarihi: 30/04/2020 
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hükmü, failin sorumluluk üstlenip mağdur ve topluma verdiği zararı kabul etmesine ve 

bunların telafi edilmesine olanak sağlamaktadır.
314

 Suçla mücadele etkisi kapsamında 

kanımızca onarıcı adalet anlayıĢından farklı olarak imar kirliliğine neden olma suçunda 

düzenlenen özel etkin piĢmanlık hali, olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Çünkü idarenin 

ruhsatsız yapılara sonradan ruhsat vermesi ve faillerin ceza almaktan kurtulması suçla 

mücadeleyi etkisiz hale getirmekte ve cezanın caydırıcı niteliği ortadan kaldırmaktadır. 

Diğer taraftan TCK m. 184/5 hükmünü anayasa ve ceza hukukunun genel 

prensipleri çerçevesinde incelemekte fayda vardır. TCK m. 184/1 hükmündeki suçun 

oluĢması için yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapılması 

gerekmektedir. TCK m. 184/5 hükmü ile bu suç iĢlendikten sonra binanın imar planına 

ve ruhsata uygun hale getirilmesi halinde fail hakkında kamu davasının açılmayacağı, 

açılmıĢ olan kamu davasının düĢeceği, mahkûm olunan cezanın bütün sonuçlarıyla 

ortadan kalkacağı öngörülmüĢtür. Kanun koyucu muhtelif suçlar için suç iĢlendikten 

sonra oluĢan zararın giderilmesi halinde kamu davasının açılmayacağına iliĢkin 

hükümler ihdas etmiĢtir
315

. Yine TCK m. 75 hükmünde öngörülen Ģartlar çerçevesinde 

ilgili suçlardan doğan zararın hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine giderilmesi 

halinde kamu davasının düĢeceği belirtilmektedir.
316

 Dolayısıyla TCK m. 184/5 

hükmünde belirtilen kamu davasının açılmaması ve açılmıĢ olan davanın düĢmesi gibi 

durumlar benzer Ģekilde farklı suçlar için de düzenlenmiĢtir ancak mahkûm olunan 

cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması anayasa ve ceza hukukunun genel 

prensipleri ile bağdaĢmamaktadır. ġöyle ki; mahkûm olunan cezanın bütün sonuçlarıyla 

ortadan kalkması genel af halinde mümkün olmaktadır.
317

 

Burada tartıĢılması gereken hususlardan biri ise HAGB kurumunun bu suçta 

uygulanıp uygulanmayacağıdır. HAGB, failin suçu iĢledikten sonra soruĢturma veya 

kovuĢturma aĢamasında mağdurun veya kamunun uğradığı zararı gidermesi halinde 

                                                           
314

 HaĢıloğlu, s.245-246-247. 
315

 TCK m. 168/5 hükmüne göre “KarĢılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin 

piĢmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kiĢisinin uğradığı zararı, soruĢturma 

tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye 

kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kiĢi, bu fıkra 

hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.” 
316

 TCK m. 75/2 hükmüne göre ”Özel kanun hükümleri gereğince iĢin doğrudan mahkemeye intikal 

etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre 

saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düĢer.” 
317

 TCK  m. 65/1 hükmüne göre “Genel af halinde, kamu davası düĢer, hükmolunan cezalar bütün 

neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.” 



102 

 

hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının ertelenmesi, hükmün bu 

erteleme süresi boyunca hiçbir sonuç doğurmamasıdır. Ġmar kirliliği suçu nedeniyle 

sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi tartıĢmalıdır. 

Zira kanun koyucu imar kirliliği suçu bakımından TCK m. 184/5‟te özel bir etkin 

piĢmanlık hali düzenlemiĢtir. 

TCK m. 184/5‟te özel etkin piĢmanlık düzenlemesi nedeniyle ortaya birçok 

görüĢ çıkmıĢtır. Bu hükümden hareketle bir görüĢ, sanığın ruhsatsız veya ruhsata aykırı 

olarak yaptırdığı binayı tamamen yıktırması veya baĢka bir Ģekilde imar mevzuatına 

uygun hale getirmesi halinde çevreye verdiği zararı gidermiĢ olmakla baĢkaca herhangi 

bir Ģart aranmaksızın hakkında açılan kamu davası düĢeceğinden, bu durumda sanığın 

sebep olduğu kamunun uğradığı zarar ortadan kalkmıĢtır diyerek hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermeye gerek kalmayacağını ileri sürmüĢtür. 

Bu konuda diğer bir görüĢ ise, TCK m. 184 hükmüne göre sanık tarafından 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yaptırılan binanın yine sanık tarafından hukuka 

uygun hale getirilmesi durumunda HAGB hükümlerinin uygulanabileceğini öne 

sürmüĢtür. Bunun sebebini ise suçtan dolayı mahkûm olan sanığın binayı ruhsata uygun 

hale getirip getirmeyeceği veya ruhsatlandırıp ruhsatlandırmayacağının belirsiz 

olmasına bağlamıĢtır. ġöyle ki, ruhsatsız binaya ruhsat verilmesi durumunda TCK m. 

184/5 hükmünün uygulanarak, diğer bir deyiĢle davanın hiç açılmayacağını veyahut da 

açılmıĢ davanın düĢeceğini, ancak idare tarafından ruhsat verilmemesi durumu 

karĢısında sanığın oluĢan bu zararı gidermesinde fiili imkansızlık bulunması sebebiyle 

bir zarar giderme koĢulu aranmaksızın HAGB kararı verilmesinin mümkün olduğunu 

belirtmiĢtir. Fakat her ne kadar bu açıklamalar ıĢığında HAGB‟ye karar verilmesi 

mümkün gibi görülse de TCK m. 1 hükmünde
318

 vurgulanan “çevreyi koruma” 

amacının gerçekleĢtirilmesi ve çevre zararının önlenmesinde yetersiz kalınacağından 

hareketle imar kirliliğine neden olma suçunda hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilmemesi gerektiği ileri sürülmüĢtür
319

. Bu görüĢ ayrılıklarında 

da görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu‟nu m.184/5 hükmünün varlığı karĢısında 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasında bir takım 

                                                           
318

 TCK m. 1 “KiĢi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve 

çevreyi, toplum barıĢını korumak, suç iĢlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleĢtirilmesi için 

ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiĢtir.” 
319

 Çelik/Altınparmak, s.127-128. 
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problemler ortaya çıkmaktadır. Yargıtay son dönemlerde vermiĢ olduğu kararlarda eğer 

fail, ruhsatsız ve ruhsata aykırı inĢa edilmiĢ binayı ruhsata uygun hale getirmez ise, 

HAGB kararı verilmeyeceğine hükmetmiĢtir.
320

 

Bu noktada AĠHM‟nin Zeynep Özcan/Türkiye kararına da değinmekte fayda 

vardır. AĠHM bu kararında HAGB uygulamasının hükmü etkisiz kıldığını AĠHS‟yle 

hüküm altına alınan kötü muameleden korumaya yönelik tutumuna uygun düĢmediğine 

karar verip HAGB‟ nin “kabul edilemez tedbirler” kategorisine girdiğine karar 

vermiĢtir.
321

 Kanımızca CMK m. 231 hükmünde düzenlenen HAGB ve imar kirliliğine 

neden olma suçuna özel bir etkin piĢmanlık hali olarak düzenlenen TCK m. 184/5 

hükmü birlikte incelendiğinde; TCK m. 184/5 hükmünün fail bakımından daha lehe 

sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Çünkü fail imar kirliliğine neden olma suçundan 

ceza almıĢ olsa dahi ceza aldığı suçun konusu olan binayı zaman sınırlaması olmaksızın 

ruhsata uygun hale getirdiği veya ruhsat aldığı zaman, almıĢ olduğu ceza bütün 

sonuçlarıyla beraber ortadan kalkacaktır. Fakat HAGB için CMK m.231 hükmünde 

düzenlenen Ģartların oluĢması gerekmekte ayrıca HAGB için mahkemede failin bir daha 

suç iĢlemeyeceği yönünde bir kanaate ulaĢılması gerekmektedir. Bu davanın tüm 

sonuçlarıyla ortadan kalkması için ise beĢ yıllık denetim süresi verilip bu süre içinde 

kasıtlı olarak yeni bir suç iĢlememesi gerekmektedir. Bu sebeple fail için daha lehe olan 

TCK 184/5 hükmü varken CMK m.231‟de düzenlenen HAGB‟nin uygulanmaması 

doğru bir karardır. Fakat imar kirliliği suçuyla mücadele kapsamında değerlendirme 

yapacak olursak, ruhsat olmadan veya ruhsata aykırı olarak inĢa edilen bir yapının fail 

tarafından ruhsat alınması veya ruhsata uygun hale getirilmesi durumunda kanuni bir 

gereklilik olan TCK m. 184/5 hükmünü vermek yerine, HAGB kararı vermek daha 

isabetli olacaktır. Çünkü HAGB kararı ile fail en azından beĢ yıllık bir denetim süresine 

tabi tutulmakla bu süre içinde kasıtlı bir suç iĢlemesi durumunda tekrar ceza 

yargılamasıyla karĢı karĢıya gelme korkusu içerisinde olacaktır. Bunun aksine TCK m. 

184/5 hükmüyle fail herhangi bir hak yoksunluğuna uğramadan ceza davasıyla karĢı 
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karĢıya kalmaktan kurtulabilecektir. Bu sebepten ötürü HAGB, TCK m. 184/5 

karĢısında imar kirliliği suçuyla mücadele kapsamında daha caydırıcı niteliktedir. 

Ġmar kirliliğine neden olma suçunda düzenlenen yaptırımların caydırıcılığını ve 

suçla mücadeledeki etkisini tartıĢırken bu kapsamda imar affı yasalarını da 

değerlendirmek gerekir. GeçmiĢten günümüze kadar çıkarılan imar affı yasaları ile 7142 

Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun ile Ġmar Kanunu‟na eklenen geçici m. 16 hükmü 

kapsamındaki imar barıĢı, dönemin özelliklerine göre konut sorunlarını çözme, ruhsata 

aykırı yapıları engelleme, yasallaĢtırma ve bu hukuka aykırı yapılara imar hakkı tanıma 

gibi yöntemler uygulamıĢtır. Söz konusu yasalar incelendiğinde çıkarılan bu imar 

aflarıyla caydırıcı önlemlerin alınmadığı aksine hukuka aykırı yapıların meĢrulaĢtığı 

görülmektedir.
322

 

4.9. Non Bis In Idem Ġlkesi 

Ġmar kirliliğine neden olma suçuyla mücadele kapsamında failin mükerrer 

yaptırımlarla karĢı karĢıya kalma ihtimaline binaen “non bis in idem” ilkesini 

değerlendirmek gerekmektedir.  AĠHS ek 7 numaralı protokolünün m.4 hükmüne
323

 

göre “Non bis in idem” ilkesinin gereği olarak, somut bir vakıayla ilgili olarak belli bir 

kiĢi hakkında soruĢturma veya kovuĢturma baĢlatılmıĢ ise, aynı Ģahıs hakkında aynı 

fiilden dolayı ayrıca soruĢturma ve kovuĢturma baĢlatılamaz.
324

 Bu bağlamda kiĢi 

hakkında AĠHS m.6 hükmündeki korumadan yararlanılıp yararlanılamayacağının 

değerlendirilebilmesi için AĠHM‟nin suç isnadı tanımını değerlendirmek gerekmektedir. 

AĠHM suç isnadı kavramını AĠHS‟nin bütünlüğü içerisinde sistematik bir yorum ile ele 

almaktadır. Bu doğrultuda AĠHS‟nin m. 7 hükmü ve 7. Protokolün m. 4 hükmünü 
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birlikte ele alarak suç isnadı kavramına anlam vermektedir.
325

 Suç isnadı baĢka bir 

deyiĢle kiĢinin fail olarak kabul edilmesi bu kiĢiye suç iĢlediğinin yetkili makamlar 

tarafından bildirilmesiyle oluĢur. AĠHS m.6 hükmünde düzenlenen adil yargılanma 

hakkı, baĢvurucu aleyhindeki isnat ile uygulamaya girip bu ceza davasının sona 

ermesiyle uygulanabilir olmaktan çıkar. AĠHM‟e göre bir isnadın AĠHS m. 6 hükmü 

gereğince suç niteliğinde sayılıp sayılamayacağının tespit edilmesi açısından üç ölçüt 

dikkate alınmaktadır. Bunlar suçun ilk olarak ulusal hukuktaki yeri, ikinci olarak bu 

fiilin ait olduğu alan yani bu fiilin disiplin hukukuna mı, ceza hukukuna mı yoksa her 

ikisine birden mi ait olduğu, son olarak ise yaptırımın türü ve ağırlığıdır.
326

 AĠHM, bu 

üç temel ölçütü belirlediği Engel ve Diğerleri/ Hollanda davasında, askerlik görevini 

yapmakta olan kiĢiye silahlı kuvvetler faaliyetine iliĢkin yasada bulunan düzenlemeye 

aykırı hareketinin sonucu olarak yerel makamlar tarafından 3 aylık bir disiplin cezası 

verilmiĢtir. AĠHM, verilen ceza her ne kadar disiplin cezası niteliğinde olsa da, verilen 

cezanın ağırlığı göz önüne alındığında, kiĢinin 3 ay kadar uzun bir süre ile hürriyetten 

yoksun bırakılmasını ceza hukuku yaptırımı olarak değerlendirmiĢtir. Bu nedenle 

baĢvurucunun AĠHS m. 6 hükmü koruması altında olduğuna karar vermiĢtir.
327

  

Sergey Zolotoukhine/Rusya davasında ise, baĢvurucu, kız arkadaĢını askeri 

bölgeye sokması ve akabinde kamu görevlilerine karĢı uygunsuz hareketlerde 

bulunması sebebiyle yerel makamlar tarafından “huzur bozucu küçük eylemlerden” 

dolayı üç günlük idari hapis cezasına mahkum edilmiĢtir. Yine aynı olaylarla ilgili 

olarak “huzur bozucu eylemlerden” dolayı hakkında ceza davası açılmıĢtır. AĠHM, 

baĢvurucu hakkında ilk olarak verilen idari hapis cezasını ulusal hukukta idari bir 

prosedür olarak nitelendirmiĢ olsa da “huzur bozucu küçük eylemler” suçunun niteliği 

ve verilen cezanın ağırlığından dolayı bu cezayı bir ceza prosedürü olarak 

değerlendirmiĢtir. Nitekim AĠHM, bu kararında “huzur bozucu küçük eylemlerden” 

dolayı üç gün idari hapis cezası mahkumiyeti sonrasında aynı olayla ilgili olarak “huzur 

bozucu eylemlerden dolayı” ceza davasının açılmasını non bis in idem ilkesini ihlal 
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ettiğine karar vermiĢtir.
328

 AĠHM bir yaptırımın cezai nitelikte olup olmadığını 

değerlendirirken, sadece verilen cezanın görünüme değil adil yargılanma hakkının etkin 

bir Ģekilde kullanılabilmesi için esasa iliĢkin değerlendirme yapmaktadır.  AĠHS m.6 

hükmünde düzenlenen cezai nitelikteki suç isnadı kavramını geniĢ yorumlamakta ve 

Ģartlar sağlandığı takdirde idari cezalar da bu kavrama dahil olabilmektedir.  

Nitekim Ruotsalainen – Finlandiya kararını da incelediğimizde, baĢvuran 

aracında mazot yerine daha düĢük vergi yüküne sahip farklı bir yakıt kullandığını tespit 

edilmiĢ. Bu nedenle baĢvurana yerel makamlarca vergi kaçakçılığı sebebiyle 121 Euro 

para cezası verilmiĢtir. BaĢvuran verilen bu cezaya itiraz etmediğinden dolayı 

kesinleĢmiĢtir. Akabinde baĢvurana ayrı bir soruĢturmada yine aynı olay için Gümrük 

Araç Ġdaresi‟ne daha düĢük vergi yüküne sahip yakıt kullandığını bildirmediği için 

15.137 Euro akaryakıt ücreti olarak para cezası kesilmiĢtir. AĠHM bu kararında çifte 

cezalandırma ile ilgili olarak yerleĢik içtihatları doğrultusunda Engel kriterlerindeki 

üçlü temel ölçüt ile baĢvuruna yöneltilen bir suç isnadının olup olmadığını araĢtırmıĢtır. 

Yerel makamlarca akaryakıt ücreti olarak kesilen para cezası oluĢan zararın maddi 

tazminatı olarak ileri sürülmüĢ olsa da AĠHM bunun bir tazminat olmadığına karar 

vermiĢtir. AĠHM, yerel makamlarca akaryakıt ücret borcu adı altında kesilen cezanın 

kullanılan akaryakıtın üç katı tutarında olduğunu bu sebepten ötürü kesilen bu cezanın 

tekrar iĢlenmemesi gereken bir ceza olarak, yani cezai bir yaptırım olarak 

değerlendirmiĢtir. Tahakkuk ettirilen akaryakıt ücreti borcu bir zararın telafi edilmesi 

olarak değil, cezalandırıcı ve caydırıcı bir ceza kuralı olarak uygulanmıĢtır. AĠHM bu 

uygulamayı suçun niteliğine uygun bir cezai yaptırım olarak değerlendirip, iki defa para 

cezası ödemek zorunda kalan baĢvurucu aleyhine mükerrer iĢlem olduğundan dolayı 

AĠHS ek protokol m.7/4 hükmünün ihlal edildiğine karar vermiĢtir.
329
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 Yine AĠHM‟nin Glantz/Finlandiya kararına göre, vergi idaresi tarafından 

baĢvuranın vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiĢ olup baĢvuran hakkında hem hapis 

cezası verilmiĢ hem de ek bir mali yükümlülük olarak idari para cezası uygulanmıĢtır. 

AĠHM burada Zolotukhin kararında olduğu gibi uygulanan cezai ve idari yaptırımların 

aynı olaydan kaynaklandığını belirtip cezaya tabi tutulan fiillerin aynı olduğuna karar 

vermiĢtir. 
330

 

 Sonuç olarak AĠHM‟nin içtihatlarına bakıldığında cezanın niteliği ve ağırlığı 

ölçütünü, cezanın niteliği, amacı ve cezanın ağırlığı olmak üzere iki Ģekilde ele 

almaktadır. Mahkeme cezanın niteliği ve amacı açısından, cezanın verilmesindeki amacı 

dikkate almaktadır. Caydırıcılık ve cezalandırma amacı ön plana çıkarsa, davaya konu 

olan suçun cezai nitelikte olduğunu kabul edilmiĢtir. Cezanın niteliğine göre iĢlenmiĢ 

olan suçun cezai nitelikte olup olmadığına göre AĠHS m. 6 hükmü koruması altında 

olup olmadığı değiĢecektir.
331

 

Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟nin içtihatlarının aksine AYM, alkol alan ve 

alkolün etkisiyle emniyetli bir Ģekilde araçlarını sevk edemeyecek kiĢilerin hem 

Karayolları Trafik Kanunu‟nun m. 48/5 hükmüne göre idari para cezasıyla 

cezalandırılıp ehliyetine el konulmasını hem de TCK m. 179 hükmünde düzenlenen 

trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dolayı cezalandırılacak olmasını non bis in 

idem ilkesi çerçevesinde incelemiĢtir. AYM, bu ilkenin mutlak olmadığını, alkollü 

araba süren kiĢiye uygulanan idari ve cezai yaptırımların konu bakımından birbirlerine 

benzese de korunan hukuki yarar, unsurları, amacı ve neticesi farklı olması sebebiyle 

aynı eylemden dolayı ayrı hukuki yaptırımların uygulanmasının mümkün olabileceğine 

karar vermiĢtir. Fakat bu kararda verilen karĢı oya göre ise, yargılama hukuku kuralı 

olan non bis in idem, bir kimseye aynı eylemden dolayı birden fazla ceza verilmemesi 

kuralını içermesi sebebiyle maddi ceza hukukunun konusunu teĢkil etmekte olup bu 

ilke, adil yargılanma ilkesinin bir gerekliliği olarak ortaya çıktığını, çünkü kiĢinin aynı 

eylemden dolayı tekrar yargılanıp cezalandırılması adalet duygularını rencide edip 

haksızlık ve ceza arasındaki dengeyi kiĢinin aleyhine bozacağını ifade ettiğini, yine 
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karĢı oy gerekçesinin devamında failin hem idari hem de cezai yaptırımla 

cezalandırılması neticesinde non bis in idem ilkesi gereğince TCK m.44 hükmü 

uyarınca fikri içtima gereği olarak en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılmasının 

ceza adaletinin gereği olduğunu, 14. Uluslararası Viyana Ceza Kongresinde 

“Muhakemeye ĠliĢkin Esaslar” baĢlığı altında alınmıĢ kararlar arasında kiĢinin aynı 

eylemden dolayı idarece verilecek cezayla birlikte ceza yaptırımına çarptırılmasının 

engellenmesinin önemine dikkat çekildiğini belirterek; imar kirliliğine neden olma 

suçunda da olduğu gibi bu gibi eylemlere uygulanacak adli ve idari yaptırımlar farklı 

hukuk disiplinlerine tabi olsa da temelde güdülen gaye ortak olarak hukuka aykırı 

eylemin cezalandırılması, kamu düzeninin, kamu yararının sağlanması ve de sosyal 

amaca hizmet edilmesi olduğunu vurgulamıĢtır.
332

 MelikĢah‟ a göre imar kirliliğinin üst 

seviyelerde olduğu ülkemizde ceza davası sonucunda verilen mahkumiyet hükmüyle 

birlikte idari para cezalarının uygulanması yaptırımların caydırıcılığı noktasında son 

derece önemlidir. Nitekim uygulanan iki farklı yaptırımın amaçları, yöntemleri, 

sonuçları birbirinden tamamen farklıdır.
333
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

KiĢiyi doğal ve mevcut Ģartlar neticesinde ortaya çıkan gereksinimleri gereği, 

imar edilmiĢ bir çevre haricinde düĢünmek mümkün değildir. Bu bağlamda insanoğlu, 

yaratılan çevreyle kendi oluĢturduğu çevre arasındaki dengeyi kurmakla yükümlüdür. 

Ġnsan hakları gereği, söz konusu bu yükümlülük yalnızca bugün değil insanoğlunun 

varoluĢundan beri mevcuttur. 

Hızla geliĢen dünyada, dünya tarihi boyunca ülkeler çevrenin önemini daha yeni 

yeni anlamaya baĢlamıĢtır. Ġmar faaliyetlerinin jeolojik gerçekliğe uygun olmaması; 

kirlenmiĢ, sürdürülebilirliği sekteye uğramıĢ dünyada doğal öğelerin kayıplarına sebep 

olması sebebiyle; devletlerin, gerek bir araya gelerek uluslararası anlamda, gerekse de 

bireysel olarak iç hukuklarında düzenlemeler yapma gereksinimini ortaya çıkartmıĢtır. 

Tüm bunlar için birtakım konferanslar, seminerler yapılmıĢ, antlaĢmalar imzalanmıĢ, 

uluslararası örgütler kurulmuĢ ve faaliyete geçmiĢtir. Bu husus ile alakalı, Türkiye, 

yapılan düzenlemelerin çoğuna taraf olmuĢtur. Bununla beraber iç hukukumuzdaki 

mevzuatlarda da pek çok değiĢiklik yapılmıĢ, imar kirliliğine neden olan kiĢiler 

bakımından yaptırımlar uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

Toplumda yaĢayan tüm bireyler 1982 Anayasasıyla güvence altına alınmıĢ 

sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Bu sebepten ötürü devletin çevre sağlığını 

koruma ve çevreyi iyileĢtirme sorumluluğu vardır. Devlet bu sorumluluklarını etkin bir 

Ģekilde yerine getirmek için yaptırımlara ihtiyaç duymuĢtur. Herkesin sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahip olduğunu düzenleyen Anayasa m. 56 

hükmünün sonucu olarak çevrenin, tarih ve kültürel değerlerimizin korunması, kamu 

yararını ilgilendiren imar uygulamalarının geniĢ yorumlanması ve çevre kirliliğinin 

önlenmesi devletin bir ödevidir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile alakalı olarak Türk Ceza 

Kanunu‟nda ve Ġmar Kanunu‟nda, yıkım kararı, idari para cezası kararı ve imar 

kirliliğine neden olma suçuna yönelik cezai yaptırım olmak üzere üç tür yaptırım 

düzenlenmektedir. Söz konusu bu yaptırımlar, seçenek yaptırımlar değil; hep beraber 

veya tek tek uygulanabilecek yaptırımlardır.  
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Kamu düzenini yakından ilgilendiren çevre kirliliğini önlemek için uygulanan 

idari yaptırımlar da önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu yaptırımların çevre sağlığının 

bozulmaması açısından caydırıcı olması önemlidir. Ġdari yaptırımların caydırıcılığını 

arttırmak için idarenin çevre kolluk faaliyetlerini sıklıkla sürdürmesi gerekmektedir. 

Fakat burada değinilmesi gereken en önemli konu devletin çevreyi koruyucu önemleri 

tek baĢına almasının yeterli olmamasıdır. Toplumda yaĢayan tüm bireylerin sağlıklı 

çevrede yaĢamasına iliĢkin toplumsal farkındalığın oluĢturulması gerekir. Suçla 

mücadele kapsamında idarenin bu farkındalığın oluĢmasına yönelik çalıĢmaları 

artırılabilir.  

TCK m. 184/4 fıkrasının aksine Ġmar Kanunu m.2 hükmünde imara aykırı 

yapılar açısından bir sınırlama getirilmemiĢtir. Zira çevre ancak bir bütün halinde 

korunmalıdır. Çevrenin belirli yerlerde korunup belirli yerlerde korunmaması 

hakkaniyete aykırıdır. Çevrenin korunması noktasın herhangi bir yer sınırlaması 

yapılmadığı takdirde daha sağlıklı bir çevrenin kapılarını aralamıĢ oluruz. Kanımca 

düzenlenen bu hükümdeki yer sınırlamasının kaldırılması gerekmektedir. 

Günümüzde hızla artan çarpık kentleĢme toplum iliĢkilerine dolaylı olarak zarar 

vermektedir. Dolayısıyla toplum iliĢkilerinin düzeltilmesi kapsamında idari yaptırımlar 

önemli bir rol oynamaktadır. Kamu düzeni ve güvenini, kamu sağlığının korunması ve 

kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinde idari yaptırımların gerekliliği 

tartıĢılmazdır. Bu idari yaptırımlara karĢı etkin bir yargısal korunmanın sağlanması 

zorunlu bir gerçektir. Bununla birlikte, AĠHM bazı kararlarında idari yaptırımların cezai 

nitelik içerdiğini öngördüğünden dolayı idari yaptırımlar konusunda AĠHS m.6 

çerçevesinde adil yargılanma hakkına riayet edilmesine dikkat çekmiĢtir. Bu sebepten 

ötürü idari yaptırım kararı veren ilgili idarenin dikkat etmesi gereken usul ve esasa 

iliĢkin ilkelerle idari yaptırımların yargısal denetimini doğrudan etkilemektedir. 

Çevre ve insan sağlığının korunması, toplumda yaĢayan her bireyin yasal 

düzenlemelerle getirilmiĢ yasaklara uyması ile doğru orantılıdır. Çevre kirliliğine sebep 

verenlerin hukuka aykırı bu eylemlerini disipline etme noktasında kullanılan araçlardan 

olan idari yaptırımlar ve diğer idari tedbirlerin etkinliğinin artırılmasında devletin 

sorumluluğu büyüktür. Bu noktada idarece yetkili denetim organlarının, imara aykırı 
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yapıların kontrollerinde sürekliliği sağlaması gerekmektedir. Sürekliliğin sağlanması 

için ise gerekli olan altyapı çalıĢmalarının yapılması gerekmektedir. 

Ġmar kirliliği ile mücadele kapsamında suç adli mercilere bireysel baĢvurularla 

ulaĢabileceği gibi, belediyelerin idari para cezasının uygulamalarının ardından idarenin 

suç duyurusunda bulunmasıyla da ulaĢabilir. Bu halde encümen kararıyla idari para 

cezası alan fail, idari para cezasının yanında hem adli bir soruĢturma geçirmekte hem de 

bu soruĢturmanın neticesinde cumhuriyet savcısının iddianame düzenlemesi ve kamu 

davasının açılması mümkün olabilmektedir. Bu durumda mahkemenin adli para 

cezasına hükmetmesi halinde,  aynı fiilden dolayı hem idari para cezası hem de adli para 

cezası uygulanması sonucu doğacaktır. Bu sebepten ötürü uygulanmıĢ olan idari para 

cezasının iadesi sağlanacaktır. Nitekim imar kirliliğine neden olan kiĢinin idari para 

cezası uygulanmasının yanında TCK m. 184 hükmüne göre mahkum olması durumunda 

almıĢ olduğu idari para cezasın faizsiz iade edileceği Ġmar Kanunu m. 42 hükmü altında 

düzenlenmiĢtir. Bu hüküm doğrultusunda verilen idari para cezalarının herhangi bir 

iĢlevi kalmayacak olup cezai bir yaptırım alanlara idari yaptırım uygulanması imkansız 

hale gelecektir. 

Ġmar Kanunu‟nun m. 42 hükmünde düzenlenen idari para cezalarının 

uygulanmasında idareye geniĢ bir takdir yetkisi tanınmıĢtır. Fakat bu geniĢ takdir 

yetkisinin olumsuz bir sonucu olarak bu hüküm idareler tarafından farklı farklı 

uygulamalara sebebiyet vermiĢtir. Ġdarenin bu farklı uygulamaları, imar kirliliğine 

sebebiyet veren kiĢiye uygulanacak yaptırımlar noktasında ölçülülük ilkesine aykırılık 

teĢkil edebilmektedir. Bu sebepten ötürü m. 42 hükmü ele alındığından para cezasının 

ne Ģekilde hesaplandığı, kiĢinin bu eyleminden dolayı uygulanacak olan yaptırımda m. 

42 hükmü uyarınca herhangi bir artırım koĢulunun mevcut olup olmadığı, örneğin 

yapının ruhsatının bulunduğu veyahut çevre ya da görüntü kirliliğine sebebiyet verip 

vermediği konusunda idare tarafından bir tespit yapılmasının akabinde yapının ruhsatsız 

olması, çevre ve görüntü kirliliğine yol açması sebebiyle para cezasında artırım 

yapılması gerekliliği idarece somut belgelerle ortaya konulması gerekmektedir.
334

 

Özellikle belediye sınırları içerisinde yapılmıĢ ruhsata aykırı yapıların eğer yapı 

ruhsata uygun hale getirilmeyecek durumdaysa yıkılması elzemdir. Özel imar rejimine 
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tabi yerlerde ise kanaatimizce yapının ruhsata uygun hale getirilip getirilemeyeceği 

koĢuluna bakılmaksızın yıkım kararı verilmesi kamu yararına olacaktır. Zira özel imar 

rejimine tabi yerler arasına tarihi, doğal ve kültürel güzellikler barındıran yerlerde 

girmektedir.
335

 Dolayısıyla özellikle bu alanlarda imar kirliliğini önleyebilmek 

açısından ve yüksek kamu kararı bunu gerektirdiğinden yapı ruhsatiyesine aykırı 

yapıların yıkılmasının öncelikle ve zorunlu olduğu görüĢündeyim. 

Ġmar kirliliğine uygulanacak adli yaptırımları son çare ilkesi kapsamında 

incelemek gerekmektedir. Cezaya son çare olarak, ortaya çıkabilecek davranıĢı 

engellemek ve ortaya çıkmıĢ haksız bir davranıĢı cezalandırıp çözüm sağlamak 

noktasında yetersiz kalınması halinde baĢvurulur. Bu noktada imar kirliliğinin korumuĢ 

olduğu hukuki değer olan sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkı, toplumda yaĢayan herkesin 

hakkıdır. Bu hakka saygı gösterilmesi noktasında uygulanacak olan yaptırımların 

caydırıcılığı da son derecede önemlidir. Ġmar kirliliğine sebep olan kiĢilere uygulanacak 

yaptırımların cezaya muhtaç olduğu kanaatindeyim. Çünkü kiĢilerin nasıl bir çevrede 

yaĢadığı o toplumun geliĢmiĢlik düzeyini gösterir. Yüksek hayat standartları istiyorsak 

hayatımızda olumsuz bir yere sahip olan imar kirliliğinin önüne geçmemiz 

gerekmektedir. Bu noktada imar kirliliğine neden  olanlara caydırıcı cezalar 

verilmelidir.  

Önemli bir diğer husus ise TCK m.184 hükmüyle getirilen yaptırımların 

öngördüğü hapis cezalarının alt sınırının az olmasıdır. Hukuka aykırı yapı inĢa eden 

failin, hakim tarafından alt sınırla cezalandırılması durumunda hapis cezası yerine 

seçenek yaptırımlarla cezalandırılması mümkün hale gelmektedir, bu da fail açısından 

bir daha suçun iĢlenmeyeceği yönünde caydırıcı bir ceza olmamaktadır. Ġmar kirliliğine 

neden olma suçunun alt sınırının bir yıl olması çarpık kentleĢmenin önlenmesi ve 

çevrenin bu suçun failleri tarafından korunması bakımından yetersiz kalmaktadır. 

Toplumda yaĢayan tüm bireylerin ortak yaĢam alanı olan çevrenin korunabilmesi, 

cezaların daha caydırıcı olmasıyla mümkün olacaktır.  

Ġmar kirliliğine neden olma suçunu iĢleyenler genel olarak ekonomik açıdan 

çıkar sağlama peĢinde olan faillerdir. Bu sebepten ötürü TCK m.184 hükmünde 

düzenlenen yaptırımların alt sınırının arttırılmasının yanında ölçülülük ilkesi 
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kapsamında hapis cezasıyla birlikte uygulanmak kaydıyla adli para cezalarının da 

düzenlenmesi gerektiği görüĢündeyiz.  

Bazı hallerde etkin piĢmanlık hükümleriyle, faili cezalandırmaktansa ona bir 

yaptırım uygulamamak da mümkün olabilmektedir. Bu hal imar kirliliğine neden olma 

suçu için de öngörülmüĢ ve bu nedenle TCK m. 184/5 hükmü ile özel bir etkin 

piĢmanlık hali düzenlenmiĢtir. Fail ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inĢa ettiği 

yapıdan dolayı ceza almıĢ olsa da bu düzenlemeyle aldığı cezadan kurtulabilecektir. 

Ancak kiĢilerin yapmıĢ olduğu hukuka aykırı yapıdan dolayı ceza alıp bundan 

sonrasında hiç ceza almama ihtimalinin olması baĢka kiĢileri de hukuka aykırı yapılar 

yapmaya teĢvik edebilecektir, bu da suçla mücadele kapsamında olumsuz bir durumdur.  

1982 Anayasasının m. 87 hükmüne göre genel af ilanına karar vermeye TBMM 

yetkilidir. TCK m. 184/5 hükmü ise bu maddede yer alan suçu iĢleyen failin bu suçtan 

dolayı cezaya mahkûm edildikten sonra ruhsatsız olarak veya ruhsata aykırı yapılan 

binayı imar planına ve ruhsata uygun hale getirmesi halinde mahkûm olunan cezanın 

bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağını düzenlemektedir. Kanımızca iĢlenmiĢ ve 

tamamlanmıĢ bir suç için hakkında cezaya hükmolunduktan sonra failin müspet bir 

hareketi idari merciin vermiĢ olduğu bir karara bağlı olarak mahkûmiyetin bütün 

sonuçlarının ortadan kalkacağına iliĢkin bu hüküm anayasa ve ceza hukukunun genel 

prensipleriyle bağdaĢmamaktadır. Aynı zamanda faile kendi müspet hareketi ile kendisi 

hakkında hükmolunan cezanın bütün sonuçlarını ortadan kaldırmak gibi olağanüstü bir 

yetki verdiği için TCK m. 184/1 hükmünde düzenlenen suçun caydırıcı niteliğini 

kaybettirmektedir. Kanımızca idare tarafından çıkarılan imar afları ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı bina yapan kiĢileri teĢvik etmektedir. Bu kiĢiler nasıl olsa imar affı gelir 

düĢüncesiyle hareket ederek imar hukukuna aykırı yapılar oluĢturup toplumda yaĢayan 

bireylerin sağlıklı bir çevrede yaĢama haklarını ihlal etmektedirler. Bu sebeplerden 

ötürü imar affı yasaları sıklıkla çıkarılmamalıdır. 

Değinilmesi gereken diğer bir husus ise tüzel kiĢiler hakkında güvenlik 

tedbirinin uygulanması gerektiğidir. Kanımca bu suçu sadece gerçek kiĢiler 

iĢlememektedir. ĠnĢaat firmalarının da imara aykırı yapılar yapabileceğini unutmamak 

gerekir. Sağlıklı bir çevrenin sağlanması noktasında tüzel kiĢilere uygulanacak olan 

güvenlik tedbirlerinin içeriği son derece caydırıcı olmalıdır. 
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Öte yandan TCK m. 184/2 hükmünün suçla mücadeleyi zayıflattığını 

düĢünmekteyiz. Yapı ruhsatiyesi olmadan baĢlatılan yapılara, elektrik, su, telefon 

bağlantısı gibi kamu hizmetlerinin götürülmesi, gerekli araĢtırmaların detaylı olarak 

yapılmamasından dolayı idare tarafından hukuka aykırı yapı niteliği taĢıyan bu yapılara 

iliĢkin izinlerin verilmesi kiĢilerin hukuka aykırı yapı inĢası hususunda caydırıcı bir etki 

yaratmamaktadır. Yine belirtilen hükümde sağlanan hizmetlerin su, telefon ve elektrik 

olarak tahdidi sayılması caydırıcı bir hüküm olmamaktadır. Zira doğalgaz gibi bir 

hizmetin Ģantiyeye götürülmesi suç oluĢturmamaktadır. Bu nedenle hükümde sayılan 

hizmetlerin geniĢletilmesi gerekmektedir. Ayrıca TCK m. 184/2 ve TCK m. 184/3 

hükümlerinde sadece müsaade eden failin cezalandırılıp bu hizmetleri kullanan veya 

sınai bir faaliyeti icra eden kiĢini cezalandırılmaması ceza adaletine aykırıdır. 

Belirtmek gerekir ki alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaĢtırma kurumu 

TCK m. 184 açısından uygulanma imkanı bulamamaktadır. Kanımızca hukuki barıĢın 

sağlandığı bir yöntem olan uzlaĢtırma hükümlerinin imar kirliliğine neden olma 

suçunda uygulanmaması yerindedir. Çünkü suçun gerek korunan hukuki değerinin 

çevre olması gerekse mağdurunun yalnızca bir kiĢi değil de sağlıklı çevrede yaĢama 

hakkı bulunan herkesin olması sebebiyle uzlaĢtırma kapsamı dıĢında tutulması suçla 

etkili mücadele bakımından yerindedir. 
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