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KONU : Savunmaya cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Davalı idarenin savunmalarını aşağıda detaylıca izaha çalışacağımız üzere pozitif 
hukuka, hukukun temel ilkelerine (kazanılmış haklara saygı prensibi ve normlar 
hiyerarşisi) ve hakkaniyete aykırı bulmaktayız.

1.

Davalı idare savunma dilekçesinde; İmar Kanunun geçici 16. maddesinin son fıkrasında 
yer alan "...Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye 
Bakanlığı ile müştereken belirlenir..." hükmüne dayanarak kendilerine verilen takdir 
yetkisi çerçevesinde işbu iptalini istemiş olduğumuz tebliğin tanzim edildiğini 
belirtmişlerdir. Biz davalı idarece bu yetkinin sınırlarının aşıldığı kanaatindeyiz. Söz 
konusu hükmün lafzından anlaşılacağı üzere, Bakanlıklara verilen yetki sadece geçici 
16. maddenin nasıl uygulanacağının detaylarını belirlemek olup, kesinlikle yeni 
sınırlamalar getirilmesine ilişkin değildir. Bu hükmün varoluş amacı açık bir şekilde 
madde uygulamasının nasıl olacağına (misal satın alma başvurusunun hangi tarihler 
arasında ve ne şekilde yapılacağı vs.) ilişkin iken, davalı idare kanunda sayılmayan 
istisnalar belirleyerek, kanun maddesinin içeriğini vatandaş aleyhine daraltmaya 
çalışmıştır. Özetle söz konusu son fıkrayla verilen takdir yetkisi, davalı idarece sınırlar 
aşılarak kullanılmış; kanunla konulmayan sınırlama, işbu tebliğle getirilmiştir.

2.

Yine davalı idarece; Anayasada ve kanunlarda devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olduğu ve/veya özel mülkiyete konu edilemeyeceği belirtilen yerler için yapı kayıt 
belgesi alınmış olsa bile buraların satılamayacağının vatandaşlarca bilinmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Biz ise tam tersi kanaatteyiz. İmar Barışı düzenlemesi yenilikçi ve 
devrimci bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile vatandaşlar; hazine arazileri üzerine 
yapmış oldukları kaçak yapılar ve imar kanuna aykırı nitelikteki yapılara ilişkin olarak 
verilen para ve hapis cezalarını ortadan kaldırabilmekte, ruhsat ve oturma izni 

3.



alabilmekte, elektirik, su, doğalgaz vb. abonelikler bağlatabilmekte ve kapı numarası 
alabilmekte, hatta hatta yapının üzerine kurulu olduğu hazine arazisini satın 
alabilmektedir. Yani kanunla daha önce yasaklanan, hapis cezasına kadar yaptırımlara 
sebebiyet veren durumlar ortadan kalktığı gibi; bunlara maruz kalma potansiyeli olan 
vatandaşlara olağanüstü sayılabilecek ve daha önce ülke tarihinde hiç verilmemiş haklar 
sağlanmıştır. Özetle İmar Barışı uygulaması; bilinen doğruları değiştirmiş, ezberleri 
bozmuştur. Bu sebeple kesin olarak yasaklanmadığı sürece vatandaşın neleri 
kapsamadığını tahmin etmesi, davalı idarenin iddia ettiğinin aksine mümkün değildir. 

3.

Aynı şekilde davalı idare, yapı kayıt belgesi almanın ve bu belgeye dayanarak satın 
alma işlemi yapmanın farklı iki şey olduğunu belirtmiş ve bu işlemlerin farklı şartları 
sağlaması gerektiğini iddia etmiştir. Biz yine bu görüşe katılmamaktayız. Zira müvekkili 
yapı kayıt belgesi başvurusu yaptığı sırada da, gerekli tutarı ödediği sırada da, yapı kayıt 
belgesi tanzim edildiği sırada da, yapı kayıt belgesi sahiplerinin yapının üzerinde kurulu 
olduğu taşınmazı satın almasını engelleyecek tek bir istisna bile bulunmamaktadır. 
Müvekkil ve diğer vatandaşlar söz konusu işlemleri gerçekleştirip yapı kayıt belgelerini 
edindiklerinde, yapı kayıt belgesine dayanarak yapının üzerinde bulunduğu taşınmazı da 
satın alacaklarını düşünerek gerekli meblağı temin etmişlerdir. Bu aşamaya kadar ne 
kanunda ne de uygulamada olmayan ayrım, ancak şimdi gündeme getirilebilmiştir. 

4.

İşte tam da bu sebeple dava konusu tebliğin gerektiği kanaatindeyiz. Zira İmar Kanunun 
geçici 16. maddesinde de, 06/06/2018’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30443 sayılı ve “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar” isimli tebliğinde de olmayan ayrım işbu dava konusu tebliğ ile 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu ayrım yaratılırken vatandaşın kazanılmış hakları (daha 
dar yorumlanacak olursa haklı beklentileri) görmezden gelinmekte, devletin sözüne olan 
güven azalmaktadır. Vatandaş bir daha benzer düzenlemelerde daha sonra yürürlüğe 
girecek başka bir düzenleme ile hak kaybına uğrama ihtimalini düşünerek uzak kalmayı 
tercih edecek, en nihayetinde devlet zarar görecektir.

5.

Özetle davalı idarenin savunması, dava dilekçemizde belirttiğimiz bir çok iddiamızın 
(normlar hiyerarşisine aykırılık, temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla 
sınırlanabileceği ilkesi vb.) çürütülmesi için yeterli değildir. Aksine verilen yetkinin 
sınırının aşıldığının, vatandaşlar düzenlemeden faydalandıktan sonra aslında olmayan 
bir ayrımın yaratılmaya çalışıldığının ikrarıdır. 

6.

SONUÇ : Yukarıda ve dava dilekçemizde izaha çalıştığımız sebeplerden 
ötürü, davamızın dava dilekçemizde talep ettiğimiz şekilde 
kabulüne karar verilmesini müvekkilim adına vekaleten 
saygılarımla arz ve talep ederim. 30/07/2020

DAVACI VEKİLİ
Av. Ali BEYAZ


