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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 

ekte sunulmaktadır.
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KATILMA YAZILARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine katılıyoruz. 

  23.05.2022

   İbrahim Yurdunuseven

   Afyonkarahisar
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 23/05/2022 tarihinde sunulan 2/4469 Esas No’lu 
Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi olarak 
katılmak ister, bilginize arz ederim.  

  25.05.2022

   Sena Nur Çelik

   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim. 

  25/05/2022

   Muhammet Müfit Aydın

   Bursa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  26/05/2022

   Burhan Çakır

   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/4469) Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  25.05.2022

   Abdullah Nejat Koçer

   Gaziantep
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzam ile 
katılıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  25.05.2022

   Husret Dinç

   Hakkâri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imzam ile 
katılıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  25.05.2022

   Fatma Betül Sayan Kaya

   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim. 

  24.05.2022

   Serap Yaşar

   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4469 esas nolu “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi”ne imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  25.05.2022

   Emine Zeybek

   Kocaeli
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  25.05.2022

   Çiğdem Karaaslan

   Samsun

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4469)

ESAS Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu  

TALİ

Adalet Komisyonu
Çevre Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

GENEL GEREKÇE

Kanun Teklifi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
başta olmak üzere çeşitli Kanunlarda yapılan değişikliklerle, bu Kanunların düzenlediği alanlarda 
uygulamada yaşanan ve yaşanması muhtemel olan olumsuzlukların ve sıkıntıların önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda;

2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikle; geçtiğimiz yıl kıyılarımızda meydana gelen 
müsilaj sorununun yeniden yaşanmaması ve çevrenin korunması için; denizi kirleten deniz araçlarına, 
deniz kıyısı tesislerine ve denize atık boşaltan tesislere bir takım yeni yükümlülük ve yaptırımlar 
getirilmekte, mevcut cezaların bir kısmı artırılmakta, arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara 
bazı avantajlar sağlanmakta, özellikle Marmara Denizine kıyısı olan illerde atık su, atık bertaraf tesisi 
ve atık geri kazanım tesisi gibi tesisler kurulmadığı için çevre kirliliği riskinin ortaya çıkması ve halk 
sağlığının tehdit altına girmesi halinde ilgili Belediyelere verilen süre içinde bu tesislerin kurulmaması 
halinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu tesisleri yapma görev ve yetkisi verilmekte, 
yine ülke çapında uygulanmak üzere çevre tesislerinin özel sektör eliyle yaptırılabilmesi için 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna 
madde eklenmekte, keza bu Kanuna eklenen diğer bir madde ile Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına 
da Kanun kapsamında aynı model ile depozito düzenlemeleri yapabilme imkânı sağlanmakta, ayrıca 
2872 sayılı Çevre Kanununda tanımı yapılan çevre yönetim birimi/çevre görevlisi birim ve görevlileri 
günümüz şartları ve imkanları çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir.
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3194 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle; geçtiğimiz yıllarda bu Kanunda yapılan bina 
yüksekliklerinin yençok: serbest olarak belirlenemeyeceğine dair kurala sanayi alanları, ibadethane 
alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları için istisna getirilmekte böylece bu yapıların yapılış tekniği 
itibariyle bu kurala tabi kılınmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanmakta, birden fazla 
yapı yapılıp yapıların tamamı bitmeden yapı ruhsat süresi biten projelerin gecikmeden ve mağduriyetler 
ortaya çıkmadan tamamlanabilmesine yönelik kolaylık sağlanmakta, 3194 sayılı Kanun ve 4708 sayılı 
Kanun kapsamında bazı hallerde fenni mesullere aynı fiilden mükerrer ceza verilmesine yol açan 
olumsuz durum düzeltilmektedir.

4708 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle; Kanun kapsamında, özellikle yapı denetim 
firmalarına verilen cezalarda ve bunlara sebep olan fiillerde bazı düzenlemeler yapılmakta, ilgili 
Bakanlık tarafından görevlendirmelerin elektronik ortamda ve belli kriterlere göre yapılmasına ve 
yapılan görevlendirmelerin kabul edilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlara dair düzenlemeler 
yapılmakta, bu konularda uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu 
Kanun kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerini içeren “Bina Kimlik 
Sertifikası” adı altında bir sertifikanın binalarda bulundurulmasına, bu binaların beş yıllık periyotlarla 
yapı denetim kuruluşları tarafından teknik yönden denetlenmesine ve bunu kabul etmeyen kişi ve/veya 
yapı sahiplerine yaptırım uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmakta, böylece deprem, yangın, 
sel, göçük vs afet durumlarında binanın teknik bilgilerine ve diğer bilgilerine rahatça ulaşabilmenin 
yolu açılmakta, ayrıca beş yıllık denetimlerle yapılara projesine aykırı müdahalelerin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır.

6306 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile; bu Kanun kapsamında ilgili bakanlık tarafından 
sağlanan kredilerin geri ödenmemesi halinde genel hükümlere göre tahsiline ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarının yürüttükleri projelerde müteahhit sıfatı ile yer alabilmelerine dolayısıyla müteahhitlerin 
faydalandıkları avantajlardan istifade edebilmelerine dair düzenleme yapılmaktadır.

Bunların yanında;

- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna 
eklenen bir madde ile; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer 
depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenip değiştirilebilmesine,

- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen madde ile; yapı kooperatiflerinden özellikle etap 
kooperatifçiliğinde uygulamada yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmakta,

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa eklenen geçici madde ile; 
Afyonkarahisar ilimizde sit alanında kalan taşınmazlarla ilgili hak sahipliği için Kanunun Geçici 7 nci 
maddesinden faydalanma süresini kaçırmış olan vatandaşlarımıza yeni bir başvuru imkânı getirilmekte,

5488 sayılı Tarım Kanununa eklenen geçici madde ile; tarımsal desteklerle ilgili olarak yapılan 
vergi incelemeleri ve araştırmalar neticesinde gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belgeler ve beyanlardan 
kaynaklı ortaya çıkan hukuki-yargısal sıkıntıların giderilmesine, böylece bir taraftan gerçek üreticilerin 
mağduriyetinin giderilmesine diğer taraftan kamu zararının oluşmamasına yönelik düzenleme 
yapılmakta,

5543 sayılı İskan Kanununda yapılan değişiklikle; Kanun kapsamında hak sahibi olan ve yıllara 
sari borçlandırılanların borçlarını peşin ödemeleri halinde ödeyecekleri bedelde ciddi oranda indirim 
yapılarak, özellikle Yusufeli Barajı olmak üzere büyük yatırım projelerinin gecikmeksizin hizmete 
sunulabilmesi amaçlanmakta,
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6083 sayılı “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun”un 
adı “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu” şeklinde değiştirilerek, Genel 
Müdürlükçe yürütülen hizmetlerden alınan döner sermeye hizmet bedelleri bilahare sunulan hizmetler 
yönüyle gelişen ve değişen talepler karşısında yeniden Kanunla düzenlenmekte,

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
özellikle kişisel verilerin korunması noktasında verilen Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde 
düzenlemeler yapılmakta, ayrıca Kanunun uygulaması sırasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne 
yönelik düzenlemeler yapılmakta,

Son olarak 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda yapılan değişiklikle; kıyıların, çevrenin ve Devletin hüküm ve tasarrufundaki bazı 
korunan alanların bir taraftan mevcut halleriyle çevre mevzuatı çerçevesinde korunması diğer taraftan 
da vatandaşın kullanımına sunulabilmesi için bu alanların Türkiye Çevre Ajansı tarafından işletilip 
işlettirilebilmesine imkân tanınmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunda 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile köklü değişiklikler yapılmış ve Kanunun adı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir. 
Ayrıca Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurulan tesis birden 
fazla maksadı havi olması halinde tesis bedelinin her maksada isabet eden kısmı Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile kesinleşir.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun 
yanında küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynakları ve barajlar üzerindeki artan 
baskı ile su kaynakları potansiyelinin azalması nedeniyle ülkemizin de yakın gelecekte su sıkıntısı 
çeken ülkeler arasında yer alma ihtimali karşısında barajlardaki suların kullanım şekilleri önem 
kazanmaktadır. Bu nedenlerle madde ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, 
gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanınca belirlenmesi, değiştirilmesi 
ve kaldırılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Etap kooperatifçiliğinde uygulamada bazı sorunlar bulunması sebebiyle Kooperatifler 
Kanununa geçici madde eklenmesi gereği hasıl olmuştur. Uygulamada yaşanan sorunlara örnek vermek 
gerekirse, tapu alındıktan yıllar sonra kira, ek ödeme, ek kesin maliyet, çıkma payı, kesin maliyet 
bedelinin yüzde %10’u, tasfiye masrafları gibi hususlarla yeniden borçlandırmalar yapılmaktadır. Bu 
çerçevede madde ile tapusunu devralan ortağa, sonraki dönemlerde kooperatif tarafından çıkarılan 
borçlandırmaların hükümsüz hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Yine, yapılan düzenlemede, yapı kooperatiflerinin ortaklarından olan alacaklarını, üçüncü 
şahıslara temlik edemeyeceği belirtilmiş olup, kooperatifin ve kooperatif müteahhitleri de dahil olmak 
üzere üçüncü kişilerin, kooperatif ortaklarına karşı açtıkları davalarda verilen alacak ve tazminat 
kararlarının kesinleşmeden icra takibine konulamayacağı ve haciz uygulaması yapılamayacağı 
ifade edilmektedir. Düzenlemeyle belirtilen mağduriyetlere son verilmesi amacıyla, kooperatif veya 
müteahhitler tarafından ortaklar aleyhine açılmış ve halen devam eden davalar nedeniyle verilen 
mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takiplerinin, haciz, satış ve tahliye uygulamalarının 
durdurulacağı ve konulmuş hacizlerin kaldırılması hususları da düzenlenmektedir.

Madde 3- 2863 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesi kapsamından yararlanmak isteyen 
vatandaşlarımızın bu kapsamdaki başvurularına ilişkin süre 30/5/2008 tarihinde sona ermiştir. Ancak, 
Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Kocatepe kasabası sınırları içerisinde bulunan taşınmazlara ilişkin 
olarak ilgilileri tarafından süresi içerisinde başvuruda bulunulmamış ve bu durum vatandaşlarımızın 
mağduriyetine sebep olmuştur. Madde ile bu kapsamdaki mağduriyetlerin giderilerek vatandaşlarımızın 
tapularına kavuşturulması amaçlanmaktadır.
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Madde 4- Çevre görevlisi tanımı ilk olarak 2006 yılında Çevre Kanununa eklenmiştir. O dönemde 
çevre sektörünün ihtiyaçları ve çevre konusunda deneyimli kişilerin yeterli sayıda olmaması nedeniyle 
Çevre Kanununa eklenen ve çevre mühendisliği dışında diğer meslek gruplarını da içeren “Çevre 
görevlisi” tanımının, çevre ile ilgili gerekli mesleki dersleri alarak çevre mühendisliği bölümünden 
mezun olan kişiler tarafından verilen çevre yönetimi hizmetinin çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve 
çevre kirliliğinin önlenmesi açısından daha etkin ve verimli olacağı göz önüne alınarak, değiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede madde ile “Çevre yönetimi hizmeti” tanımı yapılarak, bu hizmeti 
verecek olanlar; “çevre mühendisleri, çevre yönetim birimleri, çevre danışmanlık firmaları veya 
Bakanlığın ilgili yönetmelikle belirlediği kişiler” olarak sayılmaktadır. Ayrıca çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacı doğrultusunda ileri arıtma tesislerine duyulan ihtiyaç sebebi ile Kanuna ileri atıksu 
arıtımı tanımı eklenmektedir.

Madde 5- Marmara Denizinde meydana gelen müsilaj kirliliği sebebiyle bölgesel bazda meydana 
gelebilecek kirliliğe sebebiyet veren faaliyetlerin engellenmesi amacıyla, Çevre Kanununun idari para 
cezası içeren hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu suretle madde ile belli 
konulara ilişkin olarak ceza miktarlarında artış yoluna gidilmekte ve kanunda cezası bulunmayan günlük 
1 kilogram veya daha az tıbbi atık üretimine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca deniz kirliliğinde 
kıyı tesisi yönetimleri için de; gerekli tedbirleri almamaları ve/veya sorumluluk alanlarındaki kirlenmeyi 
yetkili mercilere bildirmemeleri halinde yaptırımlar getirilmektedir. Ayrıca Teklifle 2872 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde yer alan “Çevre yönetim birimi/çevre görevlisi” tanımının “çevre yönetimi hizmeti” 
olarak değiştirilmesi sebebiyle bu doğrultuda düzenleme yapılmaktadır. Yine, değişiklik yapılan 
maddede öngörülen cezaların ülke genelindeki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat uygulanması 
yönünde düzenleme yapılarak, bu alanların daha etkin şekilde korunması amaçlanmaktadır.

Madde 6- Küresel iklim değişikliğinin en çok etkileyeceği doğal kaynaklardan biri su 
kaynaklarımız olacaktır. Bu nedenle, atıksuların alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede, Döngüsel Ekonomi İlkeleri kapsamında su kullanımını azaltmak, oluşan 
atıksuları arıtarak yeniden kullanmak ve bu sayede su kaynaklarının korunması önemlidir. Atıksu arıtma 
tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin %50’sine kadar olan kısmı 2872 sayılı Çevre Kanununun 
29 uncu maddesi Uyarınca yürürlüğe konulan Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden 
Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında geri ödenmektedir. Madde 
ile arıtılmış atıksuyun öneminin giderek artması dikkate alınmak suretiyle arıtılmış atıksuyunu yeniden 
kullananların mevcut maddedeki indirim oranlarının artırılarak, arıtılmış atıksu kullanımının teşvik 
edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 7- Teklif ile Çevre Kanununun 2 nci maddesinde yer alan “Çevre yönetim birimi/çevre 
görevlisi” tanımının “Çevre yönetimi hizmeti” olarak değiştirilmesi sebebiyle madde ile bu doğrultuda 
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Madde ile; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla mahalli idareler tarafından yapılması zorunlu olan ancak teknik, ekonomik veya hızlı nüfus 
artışı sebepleriyle mahalli idarelerce yapılamayan veya ivedi yapılmasına ihtiyaç duyulan atıksu 
altyapı ve atık yönetim tesislerinin; çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenerek vatandaşların 
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, Bakanlıkça veya Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili 
kurum ve kuruluşlarınca mevzuata uygun şekilde yapılması, yaptırılması, işlettirilmesi ve akabinde 
ilgili idareye devri amaçlanmaktadır. Zira, mahalli idareler tarafından, çevresel altyapı tesislerinin 
kurulmaması sebebiyle, çevre ve insan sağlığı tehdit eden durumlar ile karşılaşılmakta olup, bu 
konularla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilen görev ve yetkiler 
çerçevesinde bu Bakanlığın imkanlarının kullanılarak, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sıkıntıların 
giderilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 9- İmar Kanununun 8 inci maddesinde 2020 yılında yapılan değişiklikle, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak imar planlarında bina yüksekliklerinin yençok: serbest 
olarak belirlenemeyeceğine dair yapılan düzenleme; sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal 
amaçlı silo yapıları bakımından uygulamada sıkıntılara yol açmaktadır. Nitekim, aynı maddede o 
tarihte yapılan düzenlemede, yürürlükteki imar planlarında yençok: serbest şeklinde belirlenmiş 
olan yükseklikler için revizyon veya plan değişikliği yapılmak suretiyle yüksekliklerin belirlenmesi 
zorunluluğu getirilmiş, ancak bu zorunluluktan sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı 
silo yapıları istisna tutulmuştur. Madde ile, bir taraftan bahsi geçen yapılarla ilgili uygulamadaki 
sıkıntıların giderilmesi, diğer taraftan da Kanunun yürürlükteki 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinin dokuzuncu ve onuncu paragrafları arasındaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- İmar Kanununun 29 uncu maddesinde, yapıya başlama müddetinin ruhsat tarihinden 
itibaren iki yıl olduğu, bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple 
olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz 
sayılacağı, bu durumda yeniden ruhsat alınmasının mecburi olduğu yönünde düzenleme bulunmaktadır. 
Mezkur maddede yapılan düzenleme ile, bir kısım yapılara süresinde başlanmış olmakla birlikte 
kanunen öngörülen sürenin dolmasıyla yapı ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerde eksik kalan 
ya da başlanmayan yapıların onaylı ruhsat eki projelerindeki yükseklik, taban alanı, inşaat alanı, kat 
adedi ve bağımsız bölüm sayılarında artış olmayacak şekilde ruhsat başvurusu yapılması durumunda 
eksik kalan yapı maliklerinin tamamı ile parsel maliklerinin çoğunluğunun muvafakatinin alınması 
düzenlenmektedir.

Madde 11- 3194 sayılı İmar Kanunu 42 nci maddesi kapsamında yapı sahibine, yapı müteahhidine 
ve ilgili fenni mesullere çeşitli idari müeyyideler öngörülmüştür. Ayrıca, yapı denetim kuruluşlarına 
da 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi kapsamında çeşitli idari müeyyideler 
verilmesi yönünde düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak 3194 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 
arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri üzerinden belirlenen ilâve idari para cezası 
getirilmiş ve ilgilisince bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi 
halinde para cezasının tahsil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu aykırılığın giderilmesi 
ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi, yapı sahibi ve yapı müteahhidinin yerine getirebileceği 
hususlar olup fenni mesullerin bu aykırılıkları gidererek fıkrada öngörülen ilave cezanın tahsilini 
engelleme imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti üzerinden 
oransal bir ücret alan yapı denetim kuruluşlarına, 4708 sayılı Kanuna göre verilen cezaya ilave olarak 
arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri üzerinden belirlenen bir idari para cezası 
daha uygulanması, çok yüksek miktarda cezaların ortaya çıkmasına ve yapı denetim kuruluşlarının 
görevlerini yapamaz hale gelmelerine sebep olarak mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu sıkıntıların ve 
mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla madde ile, 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen ilâve idari para cezasının sadece ilgili bent hükümlerine göre 
aykırılıktan sorumluluğu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilmesi, fenni mesullere bu bende 
göre ilâve idari para cezası verilmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 12- Madde ile, mahalli idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında atıksu 
arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atık toplama, 
taşıma, işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile mapa-şamandıraların özel sektör eliyle yapılması, 
işletilmesi, bakımı ve devredilmesine ilişkin düzenlemelerin nasıl hayata geçirileceği belirlenmekte ve 
3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan bu projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması 
için Blokajlı Banka Hesabı sisteminin kurulması ve bu sistemin hayata geçirilmesinde ilgili idarelerin 
görev ve yetkilerine yer verilerek bu projelerin sıhhatli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 13- Madde ile, Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yer 
alan depozito düzenlemeleri çerçevesindeki yap-işlet-devret projelerinin 3996 sayılı Kanun kapsamında 
yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 14- Madde ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında tamamlanan 
yapıların izlenmesinin kolaylaştırılması için Bina kimlik sertifikası uygulaması getirilmekte ve bu 
sertifikanın tanımı belirlenmektedir.

Madde 15- Şantiyelerde görev almaları öngörülen denetim personeli için gerekli olan fiziksel 
yeterlilikler ilerleyen yaş ile birlikte azalma göstermektedir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek denetim 
zafiyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla madde ile 65 yaşını dolduran denetçi ve yardımcı kontrol 
elemanlarının şantiyelerde denetim görevi almaması amaçlanmaktadır.

Madde 16- Madde ile, laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin tüm deney bedelleri 
mevcut hüküm gereğince yapı denetim hizmet bedeli içerisine dahil edilmekte bu suretle bu deneylerden 
Bakanlıkça belirlenenlerin masraflarının yapı denetim kuruluşunca ödenmesi sağlanmaktadır.

Madde 17- Madde ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen laboratuvar kuruluşları 
hakkında uygulanan idari para cezasının ve belge iptali işlemlerinin kapsamı genişletilerek can 
ve mal güvenliğini teminen laboratuvar kuruluşlarının usulsüz deney yapmalarının engellenmesi 
hedeflenmektedir.

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
25 inci maddesi ile Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ve yapı denetim kuruluşlarına son 1 yıl içinde 
üç ayrı idari para cezası verilmesi durumunda 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilmesini düzenleyen 
hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Yapının başından sonuna kadar her türlü denetiminden sorumlu 
olan yapı denetim kuruluşuna böyle bir yaptırım uygulanmadığı halde, yapı denetim kuruluşları 
tarafından görevlendirilen ve yapının sadece malzeme deneylerini, yapı denetim kuruluşu ile aralarında 
akdedilecek sözleşme hükümleri doğrultusunda gerçekleştiren laboratuvar kuruluşlarına 3 idari para 
cezası verilmesi nedeni ile ayrıca 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilmesi ağır bir yaptırım olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, söz konusu yaptırımın yerine, daha ağır bir kusur olan laboratuvar 
kuruluşlarının dürüstlüğünü, yetkinliğini ve tarafsızlığını riske düşürecek bir faaliyette bulunduğunun 
tespit edilmesi halinde 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilmesi yönünde düzenleme 
getirilmektedir.

Madde ile ayrıca 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 nci maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca elektronik ortamda yapılan görevlendirmelere dair Bakanlıkça kendilerine verilen 
sorumlulukları yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları hakkında uygulanacak idari müeyyide ve 
4708 sayılı Kanun kapsamında beş yılda bir periyodik denetimi yapacak yapı denetim kuruluşlarının 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde tesis edilecek idari yaptırımlar düzenlenmektedir.

Madde 18- Madde ile beton deneyine dair laboratuvarlara verilecek azami hizmet bedelinin ve 
bu bedelin kimin tarafından karşılanacağının Bakanlıkça hazırlanan yönetmeliklerle belirleneceği 
düzenlenmektedir. Ayrıca 2021 yılı Haziran ayından itibaren 4708 sayılı Kanun kapsamında iş 
bitirme aşamasına gelen yapılara bina kimlik sertifikası asılmaya başlandığından sertifika ibaresi bu 
uygulamaya uyumlu şekilde bina kimlik sertifikası olarak değiştirilmektedir.

Madde 19- Temel hedeflerinden biri can ve mal güvenliğini teminen sağlıklı ve sağlam 
yapıların oluşmasını sağlamak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, bu hedefin 
uygulanmasında karşılaştığı en önemli sorunlardan biri yapıların, 4708 sayılı Kanun kapsamında 
tamamlanmasını müteakip öngörülmesi mümkün olmayan dış etkenler nedeniyle karşı karşıya kaldığı 
can ve mal güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek müdahalelerdir. Bu kapsamda madde ile, bu tür dış 
müdahalelerin önceden tespit edilerek görevli yapı denetim kuruluşlarının yapılarda denetimi bitirmesini 
müteakip denetlenmesi sağlanarak, önlemlerin alınması amacıyla bina kimlik sertifikası alan yapıların 
beşer yıllık periyotlarla Bakanlıkça elektronik ortamdan belirlenen kuruluşlarca denetleneceği hükme 
bağlanmaktadır.
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Madde 20- Madde ile 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre tarımsal destek 
alan üreticilere yönelik olarak gerçeğe aykırı müstahsil makbuzu düzenlendiği iddiasıyla yine Tarım 
Kanunu’nun 23 üncü maddesi gereği tarımsal desteklemelerden 5 yıl boyunca yasaklama getirilen 
gerçek üreticilerin sorunlarının çözülmesi öngörülmektedir. Ayrıca açılmış olan davalarda idare 
aleyhine kararlar çıkmaya başlamış olup halen yargılaması devam eden yüzlerce dosyada da benzer 
akıbetin doğması beklenmektedir.

Bu düzenleme ile mahkeme kararlarının gerekçelerine uygun olarak, gerçek üretim yapmış 
olduğu tespit edilen üreticilere destekleme ödemesi yapılarak, uzun süren davalar neticesinde çiftçi 
mağduriyetinin ve tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, öte yandan, binlerce 
dava sebebiyle ödenecek olan faiz, yargılama gideri ve vekâlet ücretine ilişkin maddi külfetin önüne 
geçilerek kamu zararının önlenmesi öngörülmektedir.

Bu sorunların çözümü maksadıyla düzenlemeyle, gerçek üreticilerin mağdur olmaması ve kamu 
zararının oluşmaması için 5488 sayılı Tarım Kanununa geçici maddenin eklenerek sorunun çözülmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 21- 5543 sayılı İskan Kanunun 10, 11 ve 12 nci maddesi gereği hak sahibi olan aileler, 
kendilerine tahsis edilen taşınmaz mallar için maliyet veya rayiç bedeli üzerinden altmış ay (5 yıl) geri 
ödemesiz 15 yıl 15 eşit taksit ve faizsiz olarak borçlandırılmaktadır.

Hak sahibi aileler tarafından gelen borçlarını peşin ödeme karşılığı indirim yapılması 
yönünde taleplere rağmen hâlihazırdaki mevzuat hükümleri gereği borç peşin ödense bile indirim 
uygulanamamaktadır. Madde ile birlikte, ailelerin taleplerinin karşılanması ve kamunun uzun yıllarda 
tahsil edeceği alacağının paranın güncel değeri korunarak defaten alınması sağlanmaktadır.

Madde 22- Kanun Teklifinin 23 ve 24 üncü maddeleri ile 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere uygun olarak 
Kanunun isminin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 23- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlere ilişkin olarak tahsil edilen 
döner sermaye hizmet bedelinin belirlendiği tarife cetvelinin yasalaştığı ilk mevzuat 25/11/2010 tarihli 
ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundur. Anılan 
Kanunun adı 02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 92 nci maddesiyle Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir. Kanuna ekli (I) 
sayılı Tarife dahil mevzuatın önemli bir bölümünün mülga hale gelmiş, 15/7/2018 tarihli ve 30479 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nün teşkilatlanması düzenlenmiş ve Kararnamenin 34 üncü Bölümünün 
son kısmına döner sermaye hizmet bedellerini gösteren (I) sayılı Tarife Cetveli eklenmiştir. Madde ile 
sunulan hizmetler yönüyle gelişen ve değişen talepler karşısında, iş ve işlemlerdeki değerlendirmeler 
sonucunda, ilave edilmesi gereken ve değiştirilmesi gereken hususlar belirlenmekte ve ayrıca döner 
sermaye hizmet bedellerinin kanun ile düzenlenmesi gerekliliği karşısında düzenleme yapılmaktadır.

Madde 24- Madde ile teknolojik gelişmeler, gelişen ve değişen talepler karşısında, iş ve 
işlemlerdeki değerlendirmeler sonucunda vatandaş lehine rakamlarda değişiklik yapılmak suretiyle 
daha anlaşılır bir tarife cetvelinin uygulamada kullanılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 25- Madde ile, Darlık Barajı ve Ömerli Barajından etkilenen ailelerin Darlık Mahallesinde 
ve Esenceli Mahallesinde iskân edilmeleri amacıyla 6292 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 
yapılan düzenlemede değişiklik yapılarak, yerleşik bir yaşamın sürmekte olduğu Darlık ve Esenceli 
mahallelerinde ortaya çıkan mülkiyet sorunlarının giderilerek hak sahiplik şartlarının Cumhurbaşkanı 
Kararı ile belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 26- Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken 
veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar 
gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlardaki dönüşüm uygulamaları 
6306 sayılı Kanunun 6/A maddesine göre Bakanlıkça resen yapılabilmekte veya yaptırılabilmektedir. 
Söz konusu maddede, resen riskli yapı tespiti yapılırken maliklerin veya kiracıların tespite engel 
olmasının önlenmesi bakımından, riskli yapı tespitinin kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak yetkisi 
de dâhil olmak üzere gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin yardımıyla yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 
Diğer taraftan, gerek binanın üzerinde bulunduğu arsanın durumu (kayma riski, heyalan, kaya düşmesi 
riski gibi vb.) ve gerekse binadaki hasar/tahribat bakımından bazı binaların içerisine girilerek tespit 
çalışmalarının yapılması ciddi manada risk teşkil edebilmektedir. Belirtilen sebeple, madde ile arsanın 
tehlikeli durumu veya binadaki mevcut hasar veya tahribat gözetildiğinde acilen boşaltılması ve 
yıktırılması gerektiği değerlendirilen binaların doğrudan riskli yapı olarak kabul edileceği yönünde 
düzenleme yapılmaktadır.

6306 sayılı Kanunun 6/A maddesinin üçüncü fıkrasında riskli yapıların tahliyesine ilişkin 
tebligatın, riskli yapı tespiti işleminin tebligatındaki usul ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu 
madde uyarınca yürütülen uygulamalarda, uygulamaların Bakanlıkça resen yürütüldüğü ve uygulama 
alanındaki taşınmazların ivedilikle tahliyesinin sağlanması gerektiği hususları gözetilerek, bu maddeye 
göre yürütülen uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak 
sahiplerine taşınma yardımı yapılabilmesi için düzenleme yapılmaktadır.

Kanun kapsamındaki uygulamalarda malikler taşınmazlarını, dönüşüm uygulamasından önce 
müteahhit ile yaptıkları sözleşmelere istinaden yapım işini üstlenen müteahhide devredebilmekte, 
müteahhit de dönüşüm uygulaması neticesinde hak sahiplerine düşen bağımsız bölümleri maliklerine 
geri vermektedir. Diğer taraftan, Kanun kapsamındaki alanlarda dönüşüm uygulamalarının 6/A 
maddesi kapsamında Bakanlıkça yapılmasına karar verilmiş ise uygulama yapılacak alanda bulunan 
taşınmazlarla ilgili olarak daha önce müteahhitlerle imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi 
sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tarafların ve diğer ilgililerin muvafakati 
aranmaksızın Bakanlıkça feshedilmiş sayılmaktadır. Feshedilmiş sayılan bu sözleşmelere istinaden, 
müteahhidin yaptığı herhangi işe karşılık veya bedeli karşılığında değil de, dönüşüm uygulamasının 
neticesinde yeni malike iade edilmek üzere müteahhide devredilmiş olan taşınmazların, dönüşüm 
uygulaması neticesinde yürütülecek hak sahipliği çalışmalarına göre eski malikleri adına tescil olması 
için 6/A maddesinin altıncı fıkrasında düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca, Kanunun 6/A maddesi kapsamında yürütülen uygulamalarda hak sahibinin borçlanmasının 
gerekmesi durumunda, hak sahibine verilecek bağımsız birim üzerine borç miktarı oranında ipotek 
tesis edilmektedir. Ancak uygulamada bazı hak sahiplerine ait taşınmazlar üzerinde birden fazla 
ipotek bulunduğu tespit edilmiştir. Mevcut ipotekler gözetildiğinde, Bakanlıkça konulacak ipoteğin 
hak sahibinden borçlandığı miktarın alınmasında bir güvence teşkil etmeyeceği değerlendirilmiştir. 
Hak sahibinden alınacak tutarlar başka kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılacağından, hak 
sahibine verilecek bağımsız birim üzerine borç miktarı oranında birinci dereceden ipotek tesis 
edilebilmesi için aynı maddenin yedinci fıkrasında düzenleme yapılmaktadır. Yine, Kanunun 6/A 
maddesi kapsamında yürütülen uygulamalar neticesinde yapılan yeni yapıların hak sahiplerince teslim 
alınmaması durumunda bu hak sahiplerinin dönüşümden önceki taşınmazlarının bedeli hak sahiplerine 
ödenmektedir. Dönüşümden önceki taşınmazın tapu kaydında ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa 
hakkı gibi haklar ve şerhler var ise bu hakların ve şerhlerin lehtarlarının mağduriyetini önlemek 
bakımından söz konusu hakların ve şerhlerin hak sahibine ödenecek taşınmazın bedeli üzerine geçmesi 
için düzenleme yapılmaktadır.

Madde 27- Kanun kapsamındaki uygulamalara yönelik olarak Bakanlık tarafından kredi 
sağlanması durumunda bu kredilerin vadesi geçtiği hâlde geri ödenmeyen kısımlarının 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil 
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edileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, dış finansman kuruluşlarından sağlanacak olan dış kredilerin 
kullanım şartları bu kuruluşlar ile yapılan anlaşmalara göre belirlendiğinden, bu kredilerin vadesi 
geçtiği hâlde geri ödenmeyen kısımlarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edileceği yönündeki 
hüküm kısıtlayıcı olabilecektir. Kanun kapsamında kullandırılan kredilerin vadesi geçtiği hâlde geri 
ödenmeyen kısımlarının genel hukuk hükümlerine göre takip ve tahsil edilebileceği de gözetilerek, 
7 nci maddenin beşinci fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Kanun kapsamında dönüşüm projesi 
geliştirmekte, bu projeler finansal destek sağlamakta ve fakat tabi oldukları mevzuat uyarınca 
yürüttükleri projelerde “müteahhit” sıfatı ile yer almamaktadır. Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasının (c) bendinde, Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni 
yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların 
iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerinde 
bu kişi/kurum ve kuruluşlara vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağlanmış olmasına rağmen, Kanun 
kapsamında dönüşüm uygulaması gerçekleştiren GYO’lar için bu muafiyetler söz konusu olmamaktadır. 
Madde ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının da bu muafiyetlerden faydalanması için düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 28- Madde ile 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde, kişisel veriler hususunda ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununa atıf yapılmaktadır.

İkinci fıkrada yapılan değişiklik ile, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde fikrî, sınai ve 
ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanununa atıf yapılmakta ve 
izin bedelinin üst sınırına ilişkin bir hüküm getirilmektedir.

Maddeye eklenen fıkralar ile;
09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı (Mükerrer) ile 18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı (Mükerrer) 

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartlarına uyumun sağlanması 
için Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımların sertifikalandırması ile ilgili getirilen hüküm ile 
sektörde standartlaşmanın sağlanması, veri güvenliği anlamında yazılımların ağ hizmetlerini yapabilme 
kabiliyetine sahip olmasına ilişkin alt yapının oluşturulması, coğrafi verinin bir yerden başka bir yere 
taşınabilmesinin sağlanması, coğrafi verinin kamu kurumları tarafından kullanımının kolaylaştırılması 
ve söz konusu yazılımların alt yapısının Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartlarına uygun 
coğrafi veri; üretilmesi, okuması ve kullanılmasını sağlamak amaçlanmakta,

Yazılımların, yazılım kısmının değil, coğrafi veri taşıyan servislerin kayıt altına alınması, coğrafi 
veri üretiminin Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartlarına uygunluğu ve yerli ve milli 
yazılımların tercih edilmesini sağlamak amaçlanmakta,

Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren ve bu faaliyet alanları dışında 
kullanılmayan yazılım, sensör ve donanımlar için sertifika ve kayıt şartı aranmayacağı belirtilmekte,

Coğrafi Veri İzninin alınmaması durumunda ödenmesi gereken idari para cezaları ile ilgili hususlar 
netleştirilmekte,

Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda uygulanacak 
idari para cezaları ile ilgili hususlar düzenlenmekte,

Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile 
belirleneceği hüküm altına alınmakta,

Coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, satılması ve paylaşılmasına ilişkin Bakanlık tarafından 
Lisans verilmesi amaçlanmakta,

Değişiklik yapılan madde kapsamında verilen izin/lisans konularında uygulamayla ilgili olarak 
ileride oluşabilecek hukuki sorunların önüne geçilmesi için yapılacak denetimlere ilişkin hususlar 
düzenlenmektedir.
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Madde 29- Denizlerimizin su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma 
yaşanmaması, en büyük karbon yutak alanlarından olan, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle 
denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel 
atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki doğal yapının zarar görmemesi için Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen mapa şamandıra projelerinin ihtiyaç kapsamında Türkiye 
Çevre Ajansı Başkanlığı eliyle yapılması gerekliliği doğmuştur. Madde ile tekne ve yatların gelişigüzel 
demir ve çapa atarak deniz canlılarının beslenme, barınma ve üreme bölgeleri olan ve IUCN kriterlerine 
göre nesli kritik derecede tehlike altında bulunan deniz çayırlarına zarar vermesinin, koylardaki 
ağaçlara bağlanan tekne halatlarının yeşil bitki örtüsünü tahrip etmesinin, yatların atık boşaltımı 
yaparak koyları kirletmesinin ve sualtı ekolojisinin yok olmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 
Yine, maddeyle Bakanlık tarafından Ajansa kullanma izni verilen veya kiralanan, 3621 sayılı Kıyı 
Kanunu kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan alanların işletmesi ve işlettirmesi 
konularında düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, Ajansın, ihtiyaç hâlinde bu maddede sayılan faaliyetleri 
özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilmesine yönelik 
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 30- Yürürlük maddesidir.
Madde 31- Yürütme maddesidir.
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Çevre Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Çevre Komisyonu 26/05/2022
 Esas No: 2/4469
 Karar No: 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4469 esas numaralı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” Komisyonumuzun 26/05/2022 tarihinde yapılan toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygıyla arz olunur.
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1. Giriş
İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve 64 milletvekilinin imzasıyla 23/05/2022 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4469 esas numaralı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” esas komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 
26/05/2022 tarihli toplantısında Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı), Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Deniz 
Temiz Derneği-TURMEPA, TEPAV, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası 
temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Komisyonumuz, söz konusu Teklif ile ilgili görüşmeleri 1 birleşim halinde yapmış ve görüşmeler 
4 saat sürmüştür. Çok sayıda milletvekilinin görüş ifade ettiği müzakereler tutanağa bağlanmış ve 
toplamda 141 sayfa tam tutanak tutulmuştur.

2. Teklifin Genel Gerekçesi
Teklifin genel gerekçesi incelendiğinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 

baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi, 
kıyılarımızda müsilaj sorununun yeniden yaşanmaması ve kirliliğe sebebiyet veren faaliyetlerin 
engellenmesi amacıyla denizi kirleten deniz araçlarına, deniz kıyısı tesislerine ve denize atık boşaltan 
tesislere yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilmesi, arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara 
bazı avantajlar sağlanmasının, mahallî idarelerce yapılamayan veya ivedi yapılmasına ihtiyaç duyulan 
atık su altyapı ve atık yönetim tesislerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 
veya Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca mevzuata uygun şekilde 
yapılması, yaptırılması, işlettirilmesi ve akabinde ilgili idareye devredilmesi, mahallî idarelerin çevre 
kirliliğini önleyici kapsamdaki bazı yatırımlarının özel sektör eliyle yapılması, işletilmesi, bakımı ve 
devredilmesine ilişkin usullerin belirlenmesi, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına Kanun kapsamında 
depozito düzenlemeleri yapabilme imkânı sağlanması hususlarına yer verilmektedir.

3. Teklif Maddelerinin İçeriği
2/4469 esas numaralı Kanun Teklifi ile;
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin 

maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılabilmesi,
- Çevre Kanununa çevre yönetimi hizmeti tanımının eklenmesi,
- Kıyılarımızda müsilaj sorununun yeniden yaşanmaması ve kirliliğe sebebiyet veren faaliyetlerin 

engellenmesi amacıyla denizi kirleten deniz araçlarına, deniz kıyısı tesislerine ve denize atık boşaltan 
tesislere yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilmesi,

- Arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara bazı avantajlar sağlanması,
- Mahallî idarelerce yapılamayan veya ivedi yapılmasına ihtiyaç duyulan atık su altyapı ve 

atık yönetim tesislerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca veya Bakanlığın 
yetkilendireceği ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca mevzuata uygun şekilde yapılması, yaptırılması, 
işlettirilmesi ve akabinde ilgili idareye devredilmesi,

- Mahallî idarelerin çevre kirliliğini önleyici kapsamdaki bazı yatırımlarının özel sektör eliyle 
yapılması, işletilmesi, bakımı ve devredilmesine ilişkin usullerin belirlenmesi,



‒ 20 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 336)

- Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına Kanun kapsamında depozito düzenlemeleri yapabilme 
imkânı sağlanması,

- Yapı denetim kuruluşlarında çalışan 65 yaşını doldurmuş denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının 
şantiyelerde denetim görevi almaması,

- Laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin 
masraflarının yapı denetim kuruluşunca ödenmesinin sağlanması, görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmeyen laboratuvar kuruluşları hakkında uygulanan idari para cezasının ve belge iptali işlemlerinin 
kapsamının genişletilmesi,

- Bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceğine dair kurala sanayi alanları, ibadethane 
alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları için istisna getirilmesi,

- Kanun kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerini içeren "Bina 
Kimlik Sertifikası" adı altında bir sertifikanın binalarda bulundurulması, bu binaların beş yıllık 
periyotlarla yapı denetim kuruluşları tarafından teknik yönden denetlenmesi ve bunu kabul etmeyen 
kişi ve/veya yapı sahiplerine yaptırım uygulanması,

- Yapı kooperatiflerinden özellikle etap kooperatifçiliğinde uygulamada yaşanan sıkıntıların 
çözümüne yönelik düzenlemeler yapılması,

- Tarımsal desteklemelerden 5 yıl boyunca yasaklama getirilen gerçek üreticilerin sorunlarının 
çözülmesi,

- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerden alınan döner sermaye hizmet 
bedellerinin gelişen ve değişen talepler karşısında yeniden Kanunla düzenlenmesi,

- Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, kişisel 
verilerin korunması noktasında verilen Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde düzenlemeler 
yapılması,

öngörülmektedir.
4. Komisyonumuzda Teklifin Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler
Bilindiği üzere İçtüzüğün 23 üncü maddesine göre tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren 

yönü ve maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır. Tali komisyonların 
hangi yönden ve hangi maddeler hakkında görüş bildirecekleri havale sırasında belirtilmemiş ise bu 
komisyonlar görüşlerini kendileriyle ilgili gördükleri hususlar üzerinde bildirirler. Komisyonumuz 
üyelerince İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşme açılması, 
Komisyonumuzun çalışma ve görev alanını doğrudan ilgilendiren 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ve 29'uncu 
maddelerin ayrıca görüşülmesi ve ayrı ayrı görüşme konusu olmayan diğer maddeler üzerindeki 
görüşlerin de tümü üzerindeki görüşmelerde açıklanması usulü kararlaştırılmıştır.

Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. Teklifin geneli üzerindeki 
görüşmelerde Komisyon Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta tarafından;

- Bütün çabalarının çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, gelecek nesillere denizi, toprağı, 
havası, suyu daha temiz bir ülke bırakmak olduğu,

- Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizde meydana gelen müsilaj kirliliği sebebiyle 
Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirmiş ve sorunun çözümü için neler 
yapılabileceğinin değerlendirildiği,

- Söz konusu sorunla ilgili Marmara Denizi Eylem Planı hazırlandığı, TBMM'de bir Araştırma 
Komisyonu kurulduğu, Kanun Teklifinin birçok konuda düzenlemeler içermekle birlikte müsilaj 
sorununu tekrar yaşamamak için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik önemli düzenlemeler içerdiği,
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- İleri biyolojik arıtma, atık su arıtımının teşvik edilmesi, atık suların alternatif bir su kaynağı 
olarak değerlendirilmesi için teşvik oranlarının artırılması, idari para cezalarının artırılması, mahalli 
idarelerce yapılmayan ve ivedi yapılmasına ihtiyaç duyulan atık su, altyapı ve atık yönetimi tesislerinin 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili 
kurum ve kuruluşlarca mevzuata uygun şekilde yapılması, yaptırılması, işlettirilmesi, akabinde ilgili 
idareye devri gibi önemli düzenlemeler içerdiği,

ifade edilmiştir.
Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde ilk imza sahibi İstanbul Milletvekili Mustafa Demir 

tarafından;
- Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerimizin geleceğiyle ilgili ciddi endişelerin olduğunu, 

bu problemden kurtulmak için, bunun engellenmesi için kanuni düzenlemelerin yapılması zarureti 
ortaya çıktığını, çözüme yönelik hedeflerin kanunla düzenlenmesinin amaçlandığını ifade etmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar yaptığı sunumda;
- Çevre konularında sürekli yeni kanuni düzenleme ihtiyaçları doğduğunu, son yıllarda 

yüzleştiğimiz müsilaj sorunu karşısında da yasal düzenlemeler gerektiğinin Başta Marmara Denizi 
Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ile ortaya 
konulduğunu, teklifin ilgili maddelerinin komisyon raporu doğrultusunda hazırlandığını ifade etmiştir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde aleyhte söz alan milletvekilleri tarafından;
- Dünyada çevre ve iklim politikalarının politika ajandasının en üstünde yer aldığı, enerji, sanayi, 

tarım ve diğer başlıklardaki politikalarının çevre ve iklim politikalarına göre şekillendirildiği,
- Ülkemizin hidrolojik kuraklık ve iklim krizi tehdidiyle karşı karşıya olduğu ve ciddi önlemler 

alınması gerektiği,
- Marmara Denizi başta olmak üzere bütün deniz alanlarında müsilaj ve ekolojik dengeyi bozacak 

faktörleri önlemek için yasal düzenlemelerin gerektiği, inzibati önlemlerin ve cezalandırmanın yeterli 
olmayacağı, kamu eliyle denetimin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması gerektiği,

- Atık suların arıtılarak tarımsal sulamada ve endüstride yeniden kullanılması gerektiği, denizlerin 
alıcı ortam olarak görülmesinin yanlışlığı, karada olanın karada kalmasının amaç olduğu,

- Arıtma ve denetim konuları başta olmak üzere çevre ile ilgili konularda karlılık esasına göre 
değil, kamusal fayda esasına göre hareket edilmesinin önemi,

- Derin deşarjın doğru bir yöntem olmadığı ve denizlerdeki ekosistemi ciddi manada tehdit ettiği, 
arıtmanın yeterli olmadığı suyun soğutulmasının da gerektiği,

- Denizi kirleten deniz araçlarına grostona göre değil de kirliliğin türüne, miktarına ve sonuçlarına 
göre yaptırım uygulanmasının değerlendirilmesi gerektiği,

şeklinde görüşler dile getirilmiştir.
Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde lehte söz alan milletvekilleri tarafından;
- Kirlilikle mücadelenin en kolay yolunun temizlemek değil, kirletmemek olduğu, Teklifin ideale 

ulaşma yolunda önemli bir aşama olarak kabul edilebileceği,
- Arıtma tesislerinin kurulmasında alternatif yöntemler geliştirilmesinin olumlu bir başlangıç 

olacağı,
- Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği, bununla birlikte bu 

önemli yükü paylaşmak için Teklifle önemli bir adım atıldığı,
şeklinde görüşler dile getirilmiştir.
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5. Teklifin Maddeleri Üzerindeki Değerlendirmeler
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Teklifin söz konusu 

maddelerinin görüşmelerine geçilmiştir. Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip 
Komisyon, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca kendisiyle ilgili gördüğü 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ve 
29'uncu maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. Komisyonumuzda Teklifin 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ve 
29'uncu maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde maddeler aynen kabul edilmiştir.

Teklifin tümü ve 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ve 29'uncu maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan 
sonra, maddeleri ile birlikte tümünün oylaması sonucunda oy çokluğu ile Teklif metni ve gerekçeleri 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Üye

	 Muhammet	Balta	 Muhammet	Müfit	Aydın	 Hacı	Osman	Akgül

 Trabzon Bursa Gümüşhane

 Üye Üye Üye

	 Husret	Dinç	 Eyüp	Özsoy	 Abdullah	Ağralı

 Hakkâri İstanbul Konya

    (Son oylamada bulunamadı)

 Üye Üye Üye

	 Mehmet	Emin	Şimşek	 Ahmet	Akay	 Abdulahat	Arvas

 Muş Şanlıurfa Van

 Üye Üye Üye

	 Mahir	Polat	 Murat	Bakan	 Vecdi	Gündoğdu

 İzmir İzmir Kırklareli

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye

 Barış	Karadeniz	 Murat	Çepni	 Ayşe	Sibel	Ersoy

 Sinop İzmir Adana
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye
 Zeki	Hakan	Sıdalı

 Mersin
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Murat	Bakan	 Vecdi	Gündoğdu	 Barış	Karadeniz	 Mahir	Polat
 İzmir Kırklareli Sinop İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Murat	Çepni
 İzmir
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Bayındırlık,	İmar,	Ulaştırma	ve
	 Turizm	Komisyonu	 03.06.2022
 Esas No: 2/4469
 Karar No: 10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4469 esas numaralı “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” Komisyonumuzun 30/05/2022 tarihinde yapılan toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
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1. Giriş
İstanbul Milletvekili Mustafa DEMİR ve 64 milletvekili tarafından 23/5/2022 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4469 esas numaralı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlıkça 24/5/2022 tarihinde, esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak Adalet; Çevre; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonuna havale edilmiştir.

Teklif, Komisyonumuzun 30/5/2022 tarihli toplantısında, teklifin ilk imza sahibi İstanbul 
Milletvekili Mustafa DEMİR ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Adalet Bakanlığı; 
Hazine ve Maliye Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Barolar Birliği, Çevre Mühendisleri Odası ile Türkiye 
Belediyeler Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

2. 2/5569 Esas Numaralı Kanun Teklifinde Öngörülen Düzenlemeler
Teklifle,
- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler 

Hakkında Kanun,
- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,
- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu,
- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu,
- 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme 

Yapılması Hakkında Kanun,
- 19/04/2012 tarihli 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 

Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 
Satışı Hakkında Kanun,

- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun,

- 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun,

- 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmak üzere on dört kanunda değişiklik öngörülmektedir.

Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde Teklifle,
- 2872 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle; kıyılarımızda meydana gelen müsilaj sorununun 

yeniden yaşanmaması ve çevrenin korunması için; denizi kirleten deniz araçlarına, deniz kıyısı 
tesislerine ve denize atık boşaltan tesislere bir takım yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilmektedir. 
Denize kıyısı olan belediyelerce çevre kirliliğini önleyecek tesisleşme sağlanamadığından bu tesislerin 
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kurulmaması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu tesisleri yapma görev ve 
yetkisi verilmektedir.

- 3194 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle; bina yüksekliklerinin yençok: serbest olarak 
belirlenemeyeceğine dair kurala sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları için 
istisna getirilmektedir.

- Birden fazla yapı yapılıp yapıların tamamı bitmeden yapı ruhsat süresi biten projelerin 
gecikmeden ve mağduriyetler ortaya çıkmadan tamamlanabilmesine yönelik kolaylıklar sağlanmaktadır.

- 4708 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle; Kanun kapsamında, özellikle yapı denetim 
firmalarına verilen cezalarda ve bunlara sebep olan fiillerde bazı düzenlemeler yapılmakta, uygulamada 
karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlamaktadır.

- 6306 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile; bakanlık tarafından sağlanan kredilerin geri 
ödenmemesi halinde genel hükümlere göre tahsiline ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 
yürüttükleri projelerde yüklenici sıfatı ile yer alabilmelerine dolayısıyla müteahhitlerin faydalandıkları 
avantajlardan istifade edebilmelerine dair düzenleme yapılmaktadır.

- 6200 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenip değiştirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen madde ile; yapı kooperatiflerinden özellikle etap 
kooperatifçiliğinde uygulamada yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

- 2863 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile; Afyonkarahisar ilinde sit alanında kalan 
taşınmazlarla ilgili hak sahipliği için Kanunun Geçici 7 nci maddesinden faydalanma süresini kaçırmış 
olan vatandaşlarımıza yeni bir başvuru imkânı getirilmektedir.

- 5488 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile; tarımsal desteklerle ilgili olarak yapılan vergi 
incelemelerinde gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belgeler ve beyanlardan kaynaklı ortaya çıkan 
hukuki-yargısal sıkıntıların giderilmesine dair düzenleme yapılmaktadır.

- 5543 sayılı İskan Kanununda yapılan değişiklikle; Kanun kapsamında hak sahibi olan ve 
yıllara sari borçlarını peşin ödemeleri halinde ödeyecekleri bedelde ciddi oranda indirim yapılarak, 
özellikle Yusufeli Barajı olmak üzere büyük yatırım projelerinin gecikmeksizin hizmete geçirilmesi 
amaçlanmaktadır.

- 6083 sayılı "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında 
Kanun"un adı "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu" olarak 
değiştirilmekte, Genel Müdürlükçe yürütülen hizmetlerden alınan döner sermaye hizmet bedelleri 
yeniden Kanunla düzenlenmektedir.

- 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 
özellikle kişisel verilerin korunması noktasında verilen Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde 
düzenlemeler yapılmaktadır.

- 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda yapılan değişiklikle; korunan alanların bir taraftan mevcut halleriyle çevre mevzuatı 
çerçevesinde korunması ve vatandaşın kullanımına sunulabilmesi için bu alanların Türkiye Çevre 
Ajansı tarafından işletilip işlettirilebilmesine imkân tanınmaktadır.

3. Anayasa'ya Aykırılık Önergesi ile Teklifin Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, Teklifin 29. maddesinin Anayasa'nın 6 ile 

43 maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa'ya aykırılık önergesi verilmiş ve önerge İçtüzük'ün 
38'inci maddesine göre öncelikle görüşülmüştür.
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Anayasa'ya aykırılık görüşmelerinde aleyhte söz alan milletvekilleri tarafından özetle;
Teklifin 29'uncu maddesiyle yapılan düzenleme ile tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre 

koruma bölgelerinde bulunan 3621 sayılı Kanun kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
alanların Türkiye Çevre Ajansına devredilmesi, devri yapılan bu alanların işletilmesi veya işlettirilmesi, 
bu amaçla şirket kurulması ve/veya mevcut şirketlerin ajans tarafından devralınması hedeflenmektedir. 
Yine, bahse konu alanlarda mapa ve şamandıra sistemlerinin kurulması ve deniz araçlarına atıkların 
alınması işinin de ajans ve ajansa ait şirketler tarafından yapılacağı hükmü getirilmektedir.

Teklifle, kıyı alanlarında yerel yönetimlerde bulunması gereken çevre ile ilgili yetkilerin merkezi 
bir kuruluş olan Çevre Ajansına devredilmek istendiği, Çevre Ajansına turizm alanlarının işletme 
hakkı verilmesinin, Ajansın kuruluş amacıyla çeliştiği, Ajansa doğal sit alanları, özel çevre koruma 
bölgeleri ve kıyılardaki hazineye ait olan taşınmazları işletme hakkı verilmesinin, kıyılarda hazineye 
ait yerlerde mapa ve şamandıra sistemlerini kurmasına olanak tanınmasının kıyıların parsellenmesine 
yol açacağını, deniz araçlarının atık alım hizmetlerinin söz konusu Ajans tarafından yapılmasının yahut 
kuracağı, devralacağı şirketlere yaptırılmasının kıyıların üçüncü kişilere devrine sebep olacağı, yapılan 
düzenlemenin Ajansın kuruluş amacına aykırı olduğunu, düzenlemeyle kıyı alanlarının kullanımı ve 
işletilmesinden elde edilecek olan gelirin tamamının yerel yönetimlerden alınarak merkezî idareye 
aktarılmasının önünün açıldığı, turizm bölgelerinde yer alan yerel yönetimlerin devre dışı bırakılmasının 
istendiği ifade edilmiştir.

Teklif lehinde söz alan milletvekilleri ise, madde ile denizlerimizin su kalitesinin bozulmaması, 
deniz altı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olan deniz çayırlarının 
korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki doğal 
yapının zarar görmemesini teminen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen mapa 
şamandıra projelerinin, ihtiyaç kapsamında Türkiye Çevre Ajansının eliyle yapılmasının amaçlandığı, 
belirtilen işlerin kar amacı gütmeden devlet eliyle yapılacağını, dolayısıyla düzenlemenin Anayasaya 
aykırı olmadığı ifade edilmiştir.

Yapılan oylama neticesine Anayasaya Aykırılık Önergesi Oy Çokluğu ile reddedilmiştir.
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, ilk imza sahibi İstanbul Milletvekili Mustafa 

DEMİR tarafından özetle,
Kanun Teklifinin toplam 31 maddeden oluştuğunu, söz konusu maddelerden 5'inin Çevre 

Kanunu'nda, 6'sının Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da, 3'er maddesinin İmar Kanunu ile Tapu ve 
Kadastro Kanunlarında, 2'şer maddesinin Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanunda değişiklik içerdiğini,

Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerimizin geleceğiyle ilgili ciddi endişelerin olduğunu, 
bunun engellenmesi için yeni kanuni düzenlemelerin yapılması zaruretinin ortaya çıktığını, hazırlanan 
teklifin "Marmara Denizi başta Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu" çalışmalarının bir neticesi olduğunu, teklifle 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen 
düzenlemelerin deniz ve su kaynaklarındaki kirliliğin önlenmesine yönelik olduğunu,

Kanun teklifi ile çevreyi kirletenlere ciddi cezalar öngörüldüğünü, çevre kirliliğine sebep olan 
tersanelere, limanlara ve gemilere kesilen cezaların arttırıldığını, Marmara Denizi'ne atılan atık suların 
zararlarının ortadan kaldırılmasını teminen ileri biyolojik arıtma atık su tesislerinin kurulmasının 
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sağlanmasını, bu tesislerin kurulması adına farklı alternatifler kurulmasının amaçlandığını ve yerel 
yönetimlerin bu konuda teşvik edilmesinin sağlandığını,

Yapı Denetim Hakkında Kanun'la ilgili yapılan değişikliklerde, bina kimlik sertifikası, şantiyelerde 
yapı denetimlerinde çalışacak mimar ve mühendislerin durumu, laboratuvarlarda yapılacak işlemlerin 
ödemeleri, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarlarının görev ve sorumlulukları, yapı denetim 
kontrolünde yapılmış yapıların denetlenmesini de içeren düzenlemelerin olduğunu,

İmar Kanunu'nda öngörülen değişiklikle, sanayi alanları ve ibadethane alanlarında ve tarımsal 
silo yapılarında yençok sınırlamasının kaldırılmak istendiğini, birden fazla yapı için alınan ruhsatlarda 
yapılamayan, yarım kalan yapı için ruhsat yenilemelerinde maliklerin muvaffakiyet oranlarının 
düşürülmesi sağlanarak yarım kalan inşaatların tamamlanmasının ve oluşan mağduriyetlerin önüne 
geçilmesinin amaçlandığını,

Yaygın kat mülkiyetinin olduğu alanlarda tek ada ya da parselde bulunan yapıların 5 yıl olan ruhsat 
süreleri dolduktan sonraki eksik kalan yapılarla ilgili sorunların çözülmesinin amaçlandığı,

Yine yapılan bir binada ruhsata aykırı yapılan yerlerle ilgili sadece yapı denetimine değil, yapı 
sahibine ve yapı müteahhidine de ceza verilmesi hususları ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı,

Tarım Kanunu'nda yapılacak değişiklikle desteklemeler ve destekleme başvurularında yaşanan 
sıkıntıların ortadan kaldırılacağını,

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'da yapılacak değişiklik ile 
riskli yapı tespiti için gelen görevlilere engel olunması, binaya alınmaması gibi durumların ortadan 
kaldırılmasının amaçlandığı,

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu'ndaki değişiklik ile sertifikalandırma ve ceza uygulamalarının 
getirilmek istendiği,

Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde aleyhte söz alan milletvekilleri tarafından;
Kanun Teklifinin 14 ayrı Kanunda değişiklik öngördüğünü, Torba Kanun yaklaşımının yanlış 

olduğunu, teklifle getirilen maddelerden çevre ilgili maddelerin çok önemli olduğunu, çevre ile ilgili 
düzenlemelerin Çevre Komisyonunun uzmanlık alanına girdiği, söz konusu maddelerin esas komisyon 
olarak Çevre Komisyonunda görüşülmesinin gerektiği, ayrıca ilgili maddelerin zaten Tali Komisyon 
olarak Çevre Komisyonunda görüşüldüğünü,

DSİ'nin baraj, gölet ve depolama alanlarında maksat oranlarını belirleme yetkisinin DSİ'de kalması 
gerektiği, maksat oranlarını belirleme, değiştirme, kaldırma yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesinin 
DSİ gibi bir uzmanlık kurumunu devre dışı bıraktığını, ayrıca içme suyu konusunda ve belediyenin 
mülkiyetinde olan barajlarda yetkinin yerel yönetimlerde olması gerektiği,

Teklif metninde yer alan, birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit 
alanlarındaki taşınmazların kadastro tutanaklarıyla hak sahiplerine zilyet olarak geçirilmesi ile yapı 
kooperatiflerinden kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi hususlarının önemli olduğunu, ancak söz 
konusu durumların sadece Afyon ve Kayseri illeri sınırlı olmadığı, benzer sorunların Türkiye'nin başka 
bölgelerinde kurulan kooperatifler ve tarımsal toprak kullananlar için de söz konusu olduğunu, bu 
düzenlemelerin geneli kapsayacak şekilde yapılmasının yararlı olacağını,

Kanun Teklifinin 8. Maddesinin, Susurluk havzası dâhil, Marmara Denizi hidrolojik havzasında 
ve İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin tamamındaki yerel yönetimlere ileri atık su arıtma çamuru işleme ve 
bertaraf tesisiyle atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri gibi atık alanına yönelik altyapı yatırımı yapma 
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yükümlülüğü getirildiği, yerel yönetimlerin belli bir süre içinde yapmadığı/yapamadığı işler Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca Yap-İşlet-Devret modeli ile özel sektöre yaptırılmasının öngörüldüğü, bu 
durumun yerel yönetimlere ekstra maliyetler yüklediği ve belediyelerin borç yükü altına sokulmasına 
sebep olabileceği, ayrıca İstanbul özelinde "İleri Biyolojik Tesislerin Kurulacağı Yerlerle" ilgili merkezi 
idare kurumlarının belediyelere zorluklar çıkardığı, yer tahsisi yapmadığı,

Bütün arıtma sistemlerinin ileri biyolojik arıtma sistemlerine dönüştürülmesinin zaruret olduğu, 
ayrıca çevreyi ve su kaynaklarını korumak için önem arz eden arıtma tesisleri üzerindeki enerji 
yükünün azaltılması, kaldırılması, en azından vergi yükünün ortadan kaldırılması, ileri biyolojik arıtım 
tesislerinde enerji maliyetlerinin tamamının Bakanlıkça karşılanması gerektiği,

Yapı Denetim Firmalarında yerine gitmeden masa başı yapılan işlerin önüne geçilmesi için, artan 
maliyetler göz önünde bulundurularak yapı denetim firmalarının hizmetlerinden aldığı ücretlerin 
arttırılması ve özellikle Büyükşehirlerin bölgelere ayrılarak görevlendirmelerin yapılması ayrıca 
uzaklık gerekçesiyle görev yapmaktan kaçınan yapı denetim firmalarına cezai müeyyideler uygulanması 
gerektiği,

Şantiyelerde görev yapan yapı denetim elemanlarıyla ilgili getirilmek istenen yaş sınırının en az 
70'e yükseltilmesi, bürolarda görev yapan personele yaş sınırının getirilmemesi gerektiği,

Tapu ve Kadastro Kanununda ücretlerle ilgili getirilen düzenlemenin hiper enflasyon olgusu göz 
önünde bulundurularak rakam belirtilmeksizin yapılması,

Teklifin 29. Maddesi ile getirilen düzenlemenin, doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri 
ve kıyıların yağmalanmasına yol açacağı, belirtilen kamu hizmetlerinin yerel yönetim kuruluşlarınca 
sağlanmasının temin edilmesi ya da söz konusu hizmetlerin belediyeleri de sürece katacak şekilde 
sağlanmasını ve söz konusu hizmetlerin alt işverenlere verilmesi hükmünün madde metninde 
çıkartılmasının gerekli olduğu,

Gemilere ve deniz taşıtlarına uygulanacak cezaların grostona göre değil, o geminin kirletici unsuru 
baz alınarak verilmesinin yararlı olacağı,

Kanun Teklifinde yer alan maddede, bina kimlik sertifika tanımlamasının yetersiz olduğu, bina 
kimlik sisteminde hangi teknik bilgiler veya genel bilgilerin yer alacağı hususunun belirsiz olduğu, bu 
konunun açıkça düzenlenmesinin gerektiği,

Teklifin geneli üzerinde yapılan müzakerelerde lehte söz alan milletvekilleri tarafında özetle;
Teklifin, başta 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun olmak 
üzere, toplam 14 kanunda değişiklik yapılmasını öngördüğü,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin 
maksat oranlarının Cumhurbaşkanınca belirlenmesi, değiştirilmesi, kaldırılması hususlarını içeren 
düzenleme ile, iklim değişiklikleri konusunda hızla hareket edilebilmesinin sağlanmasının amaçlandığı,

2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle kıyılarımızda meydana gelen müsilaj sorununun 
yeniden yaşanmaması ve çevrenin korunmasının amaçlandığı, Çevre Ajansının Sayıştay denetimine 
tabi bir kuruluş olduğu, yapılan hizmetlerin söz konusu ajans üzerinden yapılmasında mevzuat ve genel 
işleyiş açısından bir sakıncası söz konusu olmadığı

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen maddeyle, yapı kooperatiflerinden özellikle etap 
kooperatifçiliğinde uygulamada yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik düzenlemelerin yer aldığı,
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Teklif metniyle Afyon ve Kayseri illerinde tarımsal arazi ve kooperatif hukukundan kaynaklı 
kronikleşmiş sorunların giderilmesi hususlarını olumlu olduğu,

Doğal afet sonucu iskân amaçlı yapılan yapılarda, yapı bedellerinin peşin ödenmesi hususundaki 
düzenlemenin beklentilerle uyumlu bir düzenleme olduğu,

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belediyeler ve 
büyükşehir belediyelerinin su, kanalizasyon, atık su ve katı atık hizmetlerini sağlama yükümlülüğünün 
zaten mevcut olduğu, belediyelerin bu tesisleri mer'i mevzuat gereğince kurmasının zorunlu olduğu,

Yerel yönetimlere verilen 6 aylık sürenin projelerle ilgili termin planlarını sunmakla ilgili olduğu, 
yani 6 aylık süre içinde bir ön projenin sunulmasının yeterli olduğu, dolayısıyla belediyelerle ilgili 
endişelerin yersiz olduğu,

Teklifle getirilen bütün düzenlemelerin ortaya çıkan sorunları çözmeyi amaçladığı ve oluşan hak 
mağduriyetlerini gidermeye dönük hükümler içerdiği,

hususları ifade edilmiştir.
4. Komisyonun Maddeler Hakkında Kararı
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerinin görüşülmesine geçilmesi oy 

çokluğuyla kabul edilmiştir.
Teklifin çerçeve; 1,4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 30 ve 31 inci maddeleri aynen kabul 

edilmiştir.
Teklifin Çerçeve 2'nci maddesi; madde metnindeki "yukarıdaki şartların" ibaresinin kanun yazım 

tekniğine uygun olması amacıyla "şartlarının" şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,
Teklifin Çerçeve 3'üncü maddesi; madde metnindeki "kasabası" ibaresinin 5393 sayılı Belediye 

Kanununda geçen tanıma uygun olması amacıyla "beldesi" şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,
Teklifin Çerçeve 5'inci maddesi; işlenecek hüküm (ıı) bendinin birinci cümlesinde yer alan "oluşan" 

ifadesinin, tekrardan kaçınılması amacıyla cümleden çıkarılması ve aynı cümlenin sonunda hatalı 
olarak yazılan "Türk lirası kadar" ibaresinin "Türk lirasına kadar" şeklinde düzeltilerek redaksiyona 
tabi tutulmak suretiyle,

Teklifin çerçeve 8'inci maddesi; madde metninde yer alan "yapıldı ise" ibaresinin kanun yapım 
tekniğine uygun olması amacıyla "yapılmışsa" şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

Teklifin çerçeve 10'uncu maddesi; 3194 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeyle, birden fazla yapı 
için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş ancak bir kısmı tamamlanmadan süre 
nedeni ile ilk ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki eksik kalan yapılar için, ruhsat eki onaylı 
projesinde değişiklik yapılmaması şartıyla yeniden ruhsat başvurularında sadece eksik kalan yapıların 
hak sahiplerinin muvafakatinin yeterli olmasına yönelik düzenleme yapılması amacıyla önergeyle 
değiştirilmek suretiyle,

Teklifin çerçeve 12'nci maddesi; madde metninde 5579 sayılı Kanuna tam atıf yapılması amacıyla 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

Teklifin çerçeve 13'üncü maddesi; 3996 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 4'ün ikinci fıkrasında 
yer alan "gerçekleştirebilir" ibaresinin, yazım hatasının giderilmesi amacıyla, "giderilebilir" şeklinde 
redaksiyonla düzenlenmesi suretiyle,
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Teklifin çerçeve 15'inci maddesi; şantiyelerde görev almaları öngörülen denetim personeli için 
getirilen "atmış beş" yaş sınırının "yetmiş beş" olarak önergeyle değiştirilmesi suretiyle,

Teklifin çerçeve 17'inci maddesi; madde metninde yer alan "ortamdaki" ibaresindeki yazım 
hatasının, "ortamda" şeklinde redaksiyonla değiştirilmesi suretiyle,

Teklifin çerçeve 19'uncu maddesi; madde metninde yer alan "mülki amirin" ibaresinin "mülki 
idare amirinin"; "alınarak" ibaresinin "alınarak ve" şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

Teklifin çerçeve 20'nci maddesi; madde metninde yer alan "doğrultusunda" ibaresinin "uyarınca", 
"Tarım ve Orman Bakanlığına" ibaresinin "Bakanlığa", "hükmünden" ibaresinin "hükümlerinden" 
şeklinde metnin kanun yazım tekniğine uygun olması, yazım hatalarının giderilmesi ve anlam 
karışıklığının önlenmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

Teklifin çerçeve 21'inci maddesi; eklenecek hükümde yer alan "Kanunun" ibaresinin başına kanun 
yapım tekniğine uygun olması amacıyla "Bu" ibaresinin redaksiyonla eklenmesi suretiyle,

Teklifin çerçeve 23'üncü maddesi; 6083 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin tümüyle yeniden 
düzenlenmesi esnasında, anılan Kanunun hâlihazırda yürürlükte olan 8'inci maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan hükmün sehven metinden çıkarılması nedeniyle, yaşanan karışıklığın giderilmesi 
için bahsi geçen hükmün önergeyle Teklif metnine eklenmesi ve devam eden fıkraların buna göre 
teselsül ettirilmesi suretiyle,

Teklifin çerçeve 25'inci maddesi; madde metninde yer alan "Mahallesinin" ibaresinin, anlam 
karışıklığının giderilmesi amacıyla "Mahallelerinin" şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,

Teklifin çerçeve 28'inci maddesi; işlenecek hükmün altıncı fıkrasının (b) bendinin ikinci 
cümlesine, anlam karışıklığının giderilmesi amacıyla, "idari para cezası" ibaresinin eklenmesi, yedinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Bakanlığınca" ibaresinin "Bakanlığı ile" ve "gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerine" ibaresinin "gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine" şeklinde redaksiyonla 
düzenlenmesi suretiyle,

Teklifin çerçeve 29'uncu maddesi; tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma 
bölgelerinde yer alan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye Çevre Ajansına 
kullanma izni verilen veya kiralanan, bunun yanında 3621 sayılı Kanun kapsamındaki devletin hüküm 
ve tasarrufu altında yer alan alanların Türkiye Çevre Ajansı tarafından işletileceği ve işlettirileceğine; 
Türkiye Çevre Ajansı tarafından mapa ve şamandıraların işlettirilmesine ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
devralmasına ilişkin hükümlerin önergeyle Teklif metninden çıkarılması suretiyle kabul edilmiştir.

Teklifin tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyelere, şerhlerini vermeleri için 2/6/2022 Perşembe günü mesai bitimine 

kadar süre verilmiştir.
Komisyon tarafından verilen yetki doğrultusunda, teklifin tamamı tereddütleri gidermek, anlamı 

netleştirmek amacıyla terim ve ibareler; kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş; metinde 
redaksiyon mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

5. Genel Kurulda Temsil
İçtüzüğün 45'inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere, İstanbul Milletvekili Mustafa DEMİR ve İzmir Milletvekili Necip NASIR özel 
sözcü olarak seçilmiştir.
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 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Tahir	Akyürek	 Metin	Yavuz	 Jülide	İskenderoğlu

 Konya Aydın Çanakkale

 Kâtip Üye Üye

	 Burhan	Çakır	 Mahmut	Celadet	Gaydalı	 İbrahim	Halil	Oral

 Erzincan Bitlis Ankara

   (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 Ertunç	Erkan	Balta	 Hüseyin	Yıldız	 Ahmet	Uzer
 Artvin Aydın Gaziantep
   (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 İsmet	Tokdemir	 Gökan	Zeybek	 Hayrettin	Nuhoğlu
 Hatay İstanbul İstanbul
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 Hulusi	Şentürk	 Mustafa	Demir	 Şamil	Ayrım
 İstanbul İstanbul İstanbul
   (Bu raporun özel sözcüsü) 
 Üye Üye Üye
	 Necip	Nasır	 Hasan	Baltacı	 İlyas	Şeker
 İzmir Kastamonu Kocaeli
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) 
 Üye Üye Üye
	 Ahmet	Erbaş	 Baki	Şimşek	 Mürsel	Alban
 Kütahya Mersin Muğla
    (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 Recep	Uncuoğlu	 Ulaş	Karasu	 Hamdi	Uçar
 Sakarya Sivas Zonguldak
   (Muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN  

KABUL ETTİĞİ METİN

ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen 
Hizmetler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, 
gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat 
oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir, 
değiştirilebilir veya kaldırılabilir.”

MADDE 2- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Kayseri İlinde 
aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle 
sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır.

a) İnşaatların etaplar halinde yapılarak 
teslim edilmesi,

b) Terkin edilmemiş olması,
c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız 

bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen 
bedelin ödenmiş olması,

ç) Kooperatif tarafından üyeye konutunun 
tapu devrinin yapılmış olması.

Yukarıdaki şartların birlikte sağlanması 
halinde; konutun tapu devrinin yapılmasından 
sonraki dönemler için yapı kooperatifi tarafından 
yönetim giderleri hariç olmak üzere her ne ad 
altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar 
veya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif 
tarafından yapılan alacağın devrine ilişkin 
işlemler hükümsüzdür.

Birinci fıkra kapsamındaki şartları birlikte 
sağlayan kişilere karşı yapı kooperatifinin veya bu 
alacağı devralan üçüncü kişilerin yapı kooperatifi 
nedeniyle açmış oldukları her türlü alacak veya 
tazminat davaları ile bu kapsamda yapılan ilamsız 
icra takipleriyle ilgili olarak; ilgilinin talebi halinde 

ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen 
Hizmetler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, 
gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat 
oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir, 
değiştirilebilir veya kaldırılabilir.”

MADDE 2- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Kayseri ilinde 
aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle 
sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır.

a) İnşaatların etaplar halinde yapılarak 
teslim edilmesi,

b) Terkin edilmemiş olması,
c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız 

bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen 
bedelin ödenmiş olması,

ç) Kooperatif tarafından üyeye konutunun 
tapu devrinin yapılmış olması 

şartlarının birlikte sağlanması halinde; 
konutun tapu devrinin yapılmasından sonraki 
dönemler için yapı kooperatifi tarafından yönetim 
giderleri hariç olmak üzere her ne ad altında 
olursa olsun yapılmış borçlandırmalar veya bu 
kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından 
yapılan alacağın devrine ilişkin işlemler 
hükümsüzdür.

Birinci fıkra kapsamındaki şartları birlikte 
sağlayan kişilere karşı yapı kooperatifinin veya bu 
alacağı devralan üçüncü kişilerin yapı kooperatifi 
nedeniyle açmış oldukları her türlü alacak veya 
tazminat davaları ile bu kapsamda yapılan ilamsız 
icra takipleriyle ilgili olarak; ilgilinin talebi halinde 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR 
VE 64 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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bu davalarda verilen ve henüz kesinleşmemiş 
mahkeme kararları ile kesinleşen dava ve 
takiplere dayanılarak başlatılan icra işlemleri, 
haciz, satış ve tahliye uygulamaları durdurulur. 
Bu alacaklar kapsamında kesinleşen ilamlara 
dayanılarak devam eden takipler ile kesinleşen 
icra takiplerine son verilmesi için birinci fıkra 
uyarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde borcun bulunmadığına dair 
davanın açıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi 
zorunludur; borcun bulunmadığına ilişkin 
kesinleşen ilamın icra dairesine ibraz edilmesi 
halinde takip sonlandırılır.”

MADDE 3- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Afyonkarahisar ili, 
Merkez ilçesi, Kocatepe kasabası sınırları 
içerisinde bulunan 27/7/2004 tarihinden itibaren 
yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik 
şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması 
nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış 
taşınmazlardan 1 ve 2 nci derece arkeolojik 
sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki 
taşınmazların kadastro tutanaklarında zilyet 
veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya 
mirasçılarının, 31/12/2022 tarihine kadar 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
birimlerine müracaatları halinde bu birimlerin 
talebi ile harca tâbi olmadan re’sen ilgilisi adına 
tescilleri yapılır. Bu hüküm davası devam eden 
taşınmazların zilyet veya hak sahibi olan kişileri 
veya kanuni mirasçılarını da kapsar. Bu davalarda 
karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 
Yargılama giderleri ve masrafları hak sahibi olan 
kişi ve mirasçılarına yüklenir.”

MADDE 4- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Çevre yönetim birimi/Çevre 
görevlisi:” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve fıkraya bu tanımdan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

bu davalarda verilen ve henüz kesinleşmemiş 
mahkeme kararları ile kesinleşen dava ve 
takiplere dayanılarak başlatılan icra işlemleri, 
haciz, satış ve tahliye uygulamaları durdurulur. 
Bu alacaklar kapsamında kesinleşen ilamlara 
dayanılarak devam eden takipler ile kesinleşen 
icra takiplerine son verilmesi için birinci fıkra 
uyarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde borcun bulunmadığına dair 
davanın açıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi 
zorunludur; borcun bulunmadığına ilişkin 
kesinleşen ilamın icra dairesine ibraz edilmesi 
halinde takip sonlandırılır.”

MADDE 3- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Afyonkarahisar 
ili, Merkez ilçesi, Kocatepe beldesi sınırları 
içerisinde bulunan 27/7/2004 tarihinden itibaren 
yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik 
şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması 
nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış 
taşınmazlardan 1 inci ve 2 nci derece arkeolojik 
sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki 
taşınmazların kadastro tutanaklarında zilyet 
veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya 
mirasçılarının, 31/12/2022 tarihine kadar 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
birimlerine müracaatları halinde bu birimlerin 
talebi ile harca tâbi olmadan re’sen ilgilisi adına 
tescilleri yapılır. Bu hüküm davası devam eden 
taşınmazların zilyet veya hak sahibi olan kişileri 
veya kanuni mirasçılarını da kapsar. Bu davalarda 
karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 
Yargılama giderleri ve masrafları hak sahibi olan 
kişi ve mirasçılarına yüklenir.”

MADDE 4- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Çevre yönetim birimi/Çevre 
görevlisi:” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve fıkraya bu tanımdan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.
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“Çevre yönetimi hizmeti: Bu Kanun ve Kanuna 
göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca tesis 
ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun, alınan 
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının 
değerlendirildiği ve çevre mühendisleri, çevre 
yönetim birimleri, çevre danışmanlık firmaları veya 
Bakanlığın ilgili yönetmelikle belirlediği kişiler 
tarafından verilen hizmeti,”

“Çevre yönetim birimi: Çevre yönetimi 
hizmeti vermek üzere tesis veya işletmelerin 
bünyesinde kurulan birimi,

Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi 
hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen tüzel kişiliği,

İleri atıksu arıtımı: Fiziksel, biyolojik veya 
kimyasal arıtma gibi klasik yöntemlerle ilgili 
yönetmeliklerle belirlenen düzeyde arıtılamayan ya 
da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin 
giderilmesinde kullanılan arıtma işlemini,”

MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aşağıdaki 
cümle eklenmiş, (ı) bendinin (4) numaralı alt 
bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
bentte yer alan “Katı atık bırakan veya evsel 
atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz 
araçlarından” ibaresi “Yüz elli groston ilâ” şeklinde 
değiştirilmiş, (m) bendinde yer alan “çevre 
yönetim birimini kurmayanlara” ibaresi “çevre 
yönetimi hizmeti almayanlardan; çevre yönetim 
birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık 
firmalarından hizmet almayanlara” şeklinde, “çevre 
görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara” 
ibaresi “çevre mühendisi veya Bakanlıkça 
yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş 
ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara 
Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu Havza’da 
yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli 
illerinin tamamında bu bentteki ceza iki kat 
olarak uygulanır.”

“Çevre yönetimi hizmeti: Bu Kanun ve Kanuna 
göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca tesis 
ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun, alınan 
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının 
değerlendirildiği ve çevre mühendisleri, çevre 
yönetim birimleri, çevre danışmanlık firmaları veya 
Bakanlığın ilgili yönetmelikle belirlediği kişiler 
tarafından verilen hizmeti,”

“Çevre yönetim birimi: Çevre yönetimi 
hizmeti vermek üzere tesis veya işletmelerin 
bünyesinde kurulan birimi,

Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi 
hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen tüzel kişiliği,

İleri atıksu arıtımı: Fiziksel, biyolojik veya 
kimyasal arıtma gibi klasik yöntemlerle ilgili 
yönetmeliklerle belirlenen düzeyde arıtılamayan ya 
da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin 
giderilmesinde kullanılan arıtma işlemini,”

MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aşağıdaki 
cümle eklenmiş, (ı) bendinin (4) numaralı alt 
bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve 
bentte yer alan “Katı atık bırakan veya evsel 
atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz 
araçlarından” ibaresi “Yüz elli groston ilâ” şeklinde 
değiştirilmiş, (m) bendinde yer alan “çevre 
yönetim birimini kurmayanlara” ibaresi “çevre 
yönetimi hizmeti almayanlardan; çevre yönetim 
birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık 
firmalarından hizmet almayanlara” şeklinde, “çevre 
görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara” 
ibaresi “çevre mühendisi veya Bakanlıkça 
yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş 
ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Boğazlar ve Susurluk havzası dahil Marmara 
Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu havzada 
yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli 
illerinin tamamında bu bentteki ceza iki kat 
olarak uygulanır.”
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“On sekiz (dâhil) grostona kadar olan tanker, 
gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel 
atıksuların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı 
yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının veya 
katı atıkların denize boşaltılması durumunda 
5.000 Türk lirası, on sekiz ilâ elli (dâhil) groston 
arasında olanlara 10.000 Türk lirası, elli ilâ yüz 
(dâhil) groston arasında olanlara 20.000 Türk 
lirası, yüz ilâ yüz elli (dâhil) groston arasında 
olanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası 
uygulanır.”

“ğğ) Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi 
söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; 
bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 
yönetmeliklere aykırı olarak, kendi yönetim sahaları 
içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere 
bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 
25.000 Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve 
atıksuların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli 
tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25.000 
Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari 
para cezası uygulanır. Bu bentte yer alan idari para 
cezaları, balıkçı barınaklarına üçte bir oranında 
uygulanır.

hh) Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde 
ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt 
oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı 
denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer 
deniz vasıtalarından bin (dâhil) grostona kadar 
olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin 
ilâ beşbin (dâhil) groston arasında olanlara bu 
miktar ve ilave her groston başına 25 Türk lirası, 
beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki 
miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk lirası 
idari para cezası verilir.

ıı) Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi 
atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbbi atıklarını 
bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen 
yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak 
biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, 
ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 Türk 
lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

“On sekiz (dahil) grostona kadar olan tanker, 
gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel 
atıksuların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı 
yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının veya 
katı atıkların denize boşaltılması durumunda 
5000 Türk Lirası, on sekiz ilâ elli (dahil) groston 
arasında olanlara 10.000 Türk Lirası, elli ilâ yüz 
(dahil) groston arasında olanlara 20.000 Türk 
Lirası, yüz ilâ yüz elli (dahil) groston arasında 
olanlara 30.000 Türk Lirası idari para cezası 
uygulanır.”

“ğğ) Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi 
söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; 
bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 
yönetmeliklere aykırı olarak, kendi yönetim sahaları 
içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere 
bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 
25.000 Türk Lirası; deniz çöpleri, atıklar ve 
atıksuların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli 
tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25.000 
Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar idari 
para cezası uygulanır. Bu bentte yer alan idari para 
cezaları, balıkçı barınaklarına üçte bir oranında 
uygulanır.

hh) Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde 
ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt 
oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı 
denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer 
deniz vasıtalarından bin (dahil) grostona kadar 
olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin 
ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu 
miktar ve ilave her groston başına 25 Türk Lirası, 
beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki 
miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk lirası 
idari para cezası verilir.

ıı) Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi 
atık üreten sağlık kuruluşlarından oluşan tıbbi 
atıklarını bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde 
öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı 
olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, 
taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 
Türk Lirası kadar idarî para cezası verilir.”
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“Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre 
Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanır.”

MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasına “indirim uygulamaya” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri arıtma 
teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan 
kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı 
yüzde yüze kadar artırmaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinin birinci cümlesinde yer alan “yönetim 
birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek 
veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve 
kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın” ibaresi 
“yönetimi hizmeti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16- Boğazlar ve Susurluk 
Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik 
Havzasında ve bu Havza’da yer alan illerden 
İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, 
ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve 
bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf 
tesislerinin kurulmaması sebebiyle çevre kirliliği 
riski oluşması veya halk sağlığının tehdit 
edilmesi halinde; bu tesisleri kurmayan mahalli 
idarelere söz konusu altyapı yatırımlarının iş 
termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay 
süre verilir. Bu süre içinde iş termin planlarının 
sunulmaması veya iş termin planlarında belirtilen 
sürelere uyulmaması durumunda, Bakanlık veya 
Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili 
kurum ve kuruluşlar bu tesisleri mahalli idareler 
adına resen yapabilir, yaptırabilir ve bu tesisleri 
işlettirebilir. Ortaya çıkan maliyet, mahalli 
idarelerin, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
gereğince kendilerine aktarılan paylarından, 
ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya 
İller Bankası tarafından kesinti yapılarak tahsil 
olunur. Tahsil olunan tutar, harcama genel 

“Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre 
Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanır.”

MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasına “indirim uygulamaya” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri arıtma 
teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan 
kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı 
yüzde yüze kadar artırmaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinin birinci cümlesinde yer alan “yönetim 
birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek 
veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve 
kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın” ibaresi 
“yönetimi hizmeti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16- Boğazlar ve Susurluk 
havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik 
Havzası’nda ve bu havzada yer alan illerden 
İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, 
ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve 
bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf 
tesislerinin kurulmaması sebebiyle çevre kirliliği 
riski oluşması veya halk sağlığının tehdit 
edilmesi halinde; bu tesisleri kurmayan mahalli 
idarelere söz konusu altyapı yatırımlarının iş 
termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay 
süre verilir. Bu süre içinde iş termin planlarının 
sunulmaması veya iş termin planlarında belirtilen 
sürelere uyulmaması durumunda, Bakanlık veya 
Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili 
kurum ve kuruluşlar bu tesisleri mahalli idareler 
adına re’sen yapabilir, yaptırabilir ve bu tesisleri 
işlettirebilir. Ortaya çıkan maliyet, mahalli 
idarelerin, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 
idarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
gereğince kendilerine aktarılan paylarından, 
ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 
veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak 
tahsil olunur. Tahsil olunan tutar, harcama 
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bütçeden yapılmışsa genel bütçeye, farklı 
bir bütçeden yapılmışsa ilgili idare bütçesine 
gelir kaydedilir. İlgili tesisin yapım ve işletme 
maliyetleri tamamen karşılandıktan sonra söz 
konusu tesis, ilgili idaresine devredilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye ve bu maddeye ilişkin 
hükümlerin diğer su havzalarında da uygulanmasına 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 9- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu paragrafında 
yer alan “İmar planlarında” ibaresi “Sanayi 
alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı 
silo yapıları hariç olmak üzere imar planlarında” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, birden fazla yapı için ruhsat 
alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş 
ancak bir kısmı tamamlanmadan süre nedeni ile ilk 
ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki 
eksik kalan yapılar için; ruhsat eki onaylı 
statik projesinde deprem güvenliği bakımından 
yapılması zorunlu olan değişiklikler hariç, yapı 
projelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın 
yapılacak yeniden ruhsat başvurularında, ruhsat 
başvurusunda bulunulan ilgili yapı maliklerinin 
tamamının muvafakati aranır.”

MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin birinci 
cümlesine “yukarıdaki bentlere göre” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “aykırılıktan sorumlu olan 
yapı sahibine ve yapı müteahhidine” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 12- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

genel bütçeden yapıldı ise genel bütçeye, farklı 
bir bütçeden yapıldı ise ilgili idare bütçesine 
gelir kaydedilir. İlgili tesisin yapım ve işletme 
maliyetleri tamamen karşılandıktan sonra söz 
konusu tesis, ilgili idaresine devredilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye ve bu maddeye ilişkin 
hükümlerin diğer su havzalarında da uygulanmasına 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 9- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu paragrafında 
yer alan “İmar planlarında” ibaresi “Sanayi 
alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı 
silo yapıları hariç olmak üzere imar planlarında” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 3194 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birden fazla yapı için ruhsat alınarak 
inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş ancak 
bir kısmı tamamlanmadan süre nedeni ile ruhsatı 
hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki eksik 
kalan yapılar için; ruhsat eki onaylı projesindeki 
yükseklik, taban ve inşaat alanı, kat adedi ve 
bağımsız bölüm sayılarında artış olmayacak 
şekilde konum, ortak alan, arsa payı ve kullanım 
amacı değişikliği olmaksızın yapılacak ruhsat 
başvurularında, eksik kalan yapı maliklerinin 
tamamı ile parsel maliklerinin çoğunluğunun 
muvafakati aranır.”

MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin birinci 
cümlesine “yukarıdaki bentlere göre” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “aykırılıktan sorumlu olan 
yapı sahibine ve yapı müteahhidine” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 12- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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“EK MADDE 3-Mahalli idarelerin çevre 
kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında arıtma, 
geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; 
sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların toplama, 
taşıma hizmetleri, atık işleme, geri kazanım ve 
bertaraf tesisleri ile mapa-şamandıraların özel 
sektör eliyle ve özel hukuka tabi 10 yıldan uzun 
süreli sözleşmelerle yap-işlet-devret modeliyle 
gerçekleştirilmesi ile bu maddede belirtilen 
kamu yatırım ve tesislerinden halihazırda 
mevcut bulunanların idamesi, bakımı ve onarımı, 
yenilenmesi, kapasitesinin artırılması ile 
modernize edilmesi suretiyle ilave yatırımlarının 
yaptırılarak işletilmesi, niteliğine göre görevli 
şirket veya mahalli idarece dönemsel olarak 
ödenecek işletme hizmet bedeli karşılığında 
işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi halinde, 
iş ve işlemler bu Kanundaki usul ve esaslar 
çerçevesinde yürütülür.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamındaki 
toplam yatırım tutarı ve/veya toplam işletme 
hizmet bedeli 50.000.000 Türk Lirası’nın altındaki 
projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri 
için bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında 
yetkilendirme kararı aranmaz. Bu değerin 
altında kalmak amacıyla projeler bölünemez. 
Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonra 
ihale işlemlerine başlanabilir. Bu tutar her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 
Mahalli idarelere bağlı kuruluşlar, bu madde 
kapsamındaki projelerini bağlı oldukları mahalli 
idare üzerinden gerçekleştirirler.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamında 
yap-işlet-devret ve işlet devret modeliyle 
gerçekleştireceği projeleri ile ilgili yetkilendirme 
talepleri; yer seçimi ve uygunluğunu da içeren ön 
yapılabilirlik etüdü, ön proje veya kesin proje, 
idari şartname ile sözleşme taslağından oluşan 

“EK MADDE 3-Mahalli idarelerin çevre 
kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında arıtma, 
geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; 
sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların toplama, 
taşıma hizmetleri, atık işleme, geri kazanım ve 
bertaraf tesisleri ile mapa-şamandıraların özel 
sektör eliyle ve özel hukuka tabi 10 yıldan uzun 
süreli sözleşmelerle yap-işlet-devret modeliyle 
gerçekleştirilmesi ile bu maddede belirtilen 
kamu yatırım ve tesislerinden hâlihazırda 
mevcut bulunanların idamesi, bakımı ve onarımı, 
yenilenmesi, kapasitesinin artırılması ile 
modernize edilmesi suretiyle ilave yatırımlarının 
yaptırılarak işletilmesi, niteliğine göre görevli 
şirket veya mahalli idarece dönemsel olarak 
ödenecek işletme hizmet bedeli karşılığında 
işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi halinde, 
iş ve işlemler bu Kanundaki usul ve esaslar 
çerçevesinde yürütülür.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamındaki 
toplam yatırım tutarı ve/veya toplam işletme 
hizmet bedeli 50.000.000 Türk lirasının altındaki 
projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri 
için bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında 
yetkilendirme kararı aranmaz. Bu değerin 
altında kalmak amacıyla projeler bölünemez. 
Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonra 
ihale işlemlerine başlanabilir. Bu tutar her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 
Mahalli idarelere bağlı kuruluşlar, bu madde 
kapsamındaki projelerini bağlı oldukları mahalli 
idare üzerinden gerçekleştirirler.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamında 
yap-işlet-devret ve işlet devret modeliyle 
gerçekleştireceği projeleri ile ilgili yetkilendirme 
talepleri; yer seçimi ve uygunluğunu da içeren ön 
yapılabilirlik etüdü, ön proje veya kesin proje, 
idari şartname ile sözleşme taslağından oluşan 
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proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik 
olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme 
kararı için iletilir.

Görevli şirket, bu maddedeki yatırım ve 
hizmetlerin tamamlayıcısı veya ilgili olabilecek 
ticari hizmetleri ve yatırımları, üstlendiği 
yükümlülükleri yerine getirmesine engel 
olmayacak şekilde, ihale dokümanında yer alması 
kaydıyla ve ilgili idarenin onayını almak suretiyle 
ve söz konusu faaliyetlerden elde edilecek gelirin, 
taraflarca anlaşılacak oranlarda paylaşılması 
şartıyla yapabilir. Bu faaliyetler dolayısıyla elde 
edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye 
etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması 
kaydıyla ve ön yapılabilirlik etüdüne uygun 
olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek 
esaslar çerçevesinde görevli şirket ile mahalli 
idare arasında paylaşılır.

Proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, 
niteliğine ve özelliğine göre toplanan gelirlerden, 
uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme 
miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka 
Proje Hesabına aktarır. Uygulama Sözleşmesindeki 
ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde 
Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje 
kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara 
izin verilir.

Görevli şirketin görevini sözleşmedeki 
şartlara uygun olarak yerine getirmemesi veya 
sözleşmede belirlenecek diğer hizmet kusuru 
hallerinde mahalli idarece yapılacak ödeme 
kesintileri hariç olmak üzere, mahalli idarenin 
söz konusu aktarım ve ödemelerini Blokajlı 
Banka Proje Hesabından yerine getirmemesi 
durumunda, görevli şirketin usul ve esasları 
sözleşmede düzenlenecek başvurusu üzerine 
mahalli idare tarafından ödenmesi gereken 
tutar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının talebi üzerine, ilgili mahalli 
idarelerin 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik 
olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme 
kararı için iletilir.

Görevli şirket, bu maddedeki yatırım ve 
hizmetlerin tamamlayıcısı veya ilgili olabilecek 
ticari hizmetleri ve yatırımları, üstlendiği 
yükümlülükleri yerine getirmesine engel 
olmayacak şekilde, ihale dokümanında yer alması 
kaydıyla ve ilgili idarenin onayını almak suretiyle 
ve söz konusu faaliyetlerden elde edilecek gelirin, 
taraflarca anlaşılacak oranlarda paylaşılması 
şartıyla yapabilir. Bu faaliyetler dolayısıyla elde 
edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye 
etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması 
kaydıyla ve ön yapılabilirlik etüdüne uygun 
olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek 
esaslar çerçevesinde görevli şirket ile mahalli 
idare arasında paylaşılır.

Proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, 
niteliğine ve özelliğine göre toplanan gelirlerden, 
uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme 
miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka 
Proje Hesabına aktarır. Uygulama Sözleşmesindeki 
ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde 
Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje 
kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara 
izin verilir.

Görevli şirketin görevini sözleşmedeki 
şartlara uygun olarak yerine getirmemesi veya 
sözleşmede belirlenecek diğer hizmet kusuru 
hallerinde mahalli idarece yapılacak ödeme 
kesintileri hariç olmak üzere, mahalli idarenin 
söz konusu aktarım ve ödemelerini Blokajlı 
Banka Proje Hesabından yerine getirmemesi 
durumunda, görevli şirketin usul ve esasları 
sözleşmede düzenlenecek başvurusu üzerine 
mahalli idare tarafından ödenmesi gereken 
tutar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının talebi üzerine, ilgili mahalli 
idarelerin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 
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Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince genel 
bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarından, 
aynı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasında belirtilen kesintilerden sonra kalan 
kısımdan, ilgisine göre Hazine ve Maliye 
Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti 
yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına takip 
eden ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu 
tutar, kesintiler düşüldükten sonra ilgili mahalli 
idareye gönderilecek tutarın %10’unu aşamaz.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek 
tesisler için 30 yıldan az süreli olarak tesis 
edilecek üst hakları da bağımsız ve sürekli 
nitelikte kabul edilir.

Bu madde kapsamında yetkilendirme 
talepleri, yetkilendirme kararı alınması ve ihale 
sözleşme işlemlerine ilişkin, Blokajlı Banka 
Proje Hesabına ve yatırım ve hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi ile diğer hükümlere ilişkin usul 
ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 4- Türkiye Çevre Ajansı 
tarafından, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanunu kapsamında yer alan depozito 
düzenlemeleri çerçevesindeki yap-işlet-devret 
projeleri, bu Kanundaki usul ve esaslara göre 
gerçekleştirilebilir.

Depozito düzenlemeleri çerçevesinde 
Türkiye Çevre Ajansınca yatırımı gerçekleştirilen 
kamu yatırımlarının özel sektör tarafından 
belirli şartlarla ve 10 yıldan uzun süreli olarak 
işletilmesi bu Kanundaki usul ve esaslara göre 
gerçekleştirebilir.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik 
diğer usul ve esaslar, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığınca müştereken 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
gereğince genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan 
paylarından, aynı Kanunun 7 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında belirtilen kesintilerden sonra 
kalan kısımdan, ilgisine göre Hazine ve Maliye 
Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti 
yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına takip 
eden ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu 
tutar, kesintiler düşüldükten sonra ilgili mahalli 
idareye gönderilecek tutarın %10’unu aşamaz.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek 
tesisler için 30 yıldan az süreli olarak tesis 
edilecek üst hakları da bağımsız ve sürekli 
nitelikte kabul edilir.

Bu madde kapsamında yetkilendirme 
talepleri, yetkilendirme kararı alınması ve ihale 
sözleşme işlemlerine ilişkin, Blokajlı Banka 
Proje Hesabına ve yatırım ve hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi ile diğer hükümlere ilişkin usul 
ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 4- Türkiye Çevre Ajansı 
tarafından, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanunu kapsamında yer alan depozito 
düzenlemeleri çerçevesindeki yap-işlet-devret 
projeleri, bu Kanundaki usul ve esaslara göre 
gerçekleştirilebilir.

Depozito düzenlemeleri çerçevesinde 
Türkiye Çevre Ajansınca yatırımı gerçekleştirilen 
kamu yatırımlarının özel sektör tarafından 
belirli şartlarla ve 10 yıldan uzun süreli olarak 
işletilmesi bu Kanundaki usul ve esaslara göre 
gerçekleştirilebilir.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik 
diğer usul ve esaslar, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ve Strateji ve 
Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“o) Bina kimlik sertifikası: Bu Kanun 
kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların 
teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı 
modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem 
yapı sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu 
görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla yapıya 
asılan sertifikayı,”

MADDE 15- 4708 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Altmış beş yaşını dolduran denetçi mimar ve 
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, 
yapı denetim kuruluşu adına, şantiye mahallinde 
yapının denetimi görevini yürütemezler.”

MADDE 16- 4708 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü cümlesine 
“Bu bedele,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme 
ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin 
masrafları dâhil olup,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 4708 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinin (2) 
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, fıkranın (d) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (e) 
bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

“2) Betondan numune alınması, laboratuvarda 
kürlenmesi, deneylerinin yapılması ve raporlanması, 
izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ilgili 
standartlara ve mevzuata uyulmaması,”

“9) Laboratuvar kuruluşunun, beton 
deneyine ilişkin Bakanlıkça belirlenen azami 
fiyatın üzerinde bedel aldığının tespiti,”

“d) Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır 
beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı 
malzemesi üreten ve/veya pazarlayan firmalar 

MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“o) Bina kimlik sertifikası: Bu Kanun 
kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların 
teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı 
modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem 
yapı sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu 
görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla yapıya 
asılan sertifikayı,”

MADDE 15- 4708 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Yetmiş beş yaşını dolduran denetçi mimar ve 
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, 
yapı denetim kuruluşu adına, şantiye mahallinde 
yapının denetimi görevini yürütemezler.”

MADDE 16- 4708 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü cümlesine 
“Bu bedele,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme 
ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin 
masrafları dâhil olup,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 4708 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinin (2) 
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, fıkranın (d) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (e) 
bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

“2) Betondan numune alınması, laboratuvarda 
kürlenmesi, deneylerinin yapılması ve raporlanması, 
izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ilgili 
standartlara ve mevzuata uyulmaması,”

“9) Laboratuvar kuruluşunun, beton 
deneyine ilişkin Bakanlıkça belirlenen azami 
fiyatın üzerinde bedel aldığının tespiti,”

“d) Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır 
beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı 
malzemesi üreten ve/veya pazarlayan firmalar 
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adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit 
edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun 
teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan 
men cezası verilir.”

“2) Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı 
olarak düzenlediği raporu idarelere veya şahıslara 
sunduğunun tespit edilmesi,”

“Bakanlıkça 5 inci madde uyarınca elektronik 
ortamda görevlendirildiği bir yapıda;

a) Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim 
personeli Bakanlıkça belirlenen sürede görevlen-
dirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenil-
memesi,

b) Denetim sorumluluğu üstlenilen ancak 
yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan 
nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı 
denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,

c) Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin 
geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi, birinci 
fıkranın (g) bendi uyarınca yeni iş almaktan 
men cezası alması veya o yapı için Bakanlıkça 
elektronik ortamdaki yapılan görevlendirilmesinin 
kaldırılması durumları hariç olmak üzere yapı 
denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim 
kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,

ç) Yapı ruhsatı verildikten sonra, yapı 
denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan veya 
bilgi/belge vermesi sebebiyle o yapı için hatalı 
görevlendirme yapıldığının anlaşılması,

hallerinde yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça 
elektronik ortamda yapılan sıralamadan her 
bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı 
denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi 
üstlenmesine izin verilmez. Bu fıkra uyarınca, 
elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı 
denetim kuruluşunun yeniden sıralamaya girmesi 
halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet 
veren yapıda tekrar Bakanlıkça görevlendirilmesi 
mümkündür. Bu fıkra uyarınca yürütülecek 
işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, üçüncü 

adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit 
edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun 
teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan 
men cezası verilir.”

“2) Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı 
olarak düzenlediği raporu idarelere veya şahıslara 
sunduğunun tespit edilmesi,”

“Bakanlıkça 5 inci madde uyarınca elektronik 
ortamda görevlendirildiği bir yapıda;

a) Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim 
personeli Bakanlıkça belirlenen sürede görevlen-
dirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenil-
memesi,

b) Denetim sorumluluğu üstlenilen ancak 
yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan 
nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı 
denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,

c) Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin 
geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi, birinci 
fıkranın (g) bendi uyarınca yeni iş almaktan 
men cezası alması veya o yapı için Bakanlıkça 
elektronik ortamda yapılan görevlendirilmesinin 
kaldırılması durumları hariç olmak üzere yapı 
denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim 
kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,

ç) Yapı ruhsatı verildikten sonra, yapı 
denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan veya 
bilgi/belge vermesi sebebiyle o yapı için hatalı 
görevlendirme yapıldığının anlaşılması,

hallerinde yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça 
elektronik ortamda yapılan sıralamadan her 
bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı 
denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi 
üstlenmesine izin verilmez. Bu fıkra uyarınca, 
elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı 
denetim kuruluşunun yeniden sıralamaya girmesi 
halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet 
veren yapıda tekrar Bakanlıkça görevlendirilmesi 
mümkündür. Bu fıkra uyarınca yürütülecek 
işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, üçüncü 
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fıkra, beşinci fıkra, yedinci fıkra, on beşinci 
fıkra ve 9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri 
uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca uygulanan yeni 
bir işte denetim görevi üstlenilememesine dair 
işlem yapı denetim kuruluşuna elektronik sistem 
üzerinden bildirilir. Bu fıkranın yürütülmesine 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“Yapı denetim kuruluşunun ek 1 inci madde 
kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslar 
çerçevesinde yürüttüğü denetimde, ruhsat eki 
onaylı statik projesine uygun olan ancak ruhsat 
eki diğer projelere uygun olmayan aykırılıkları 
tespit etmemesi halinde, yapı denetim kuruluşuna 
İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğünce o işe ilişkin aldığı hizmet bedelinin 
%20’si oranında idari para cezası uygulanır.”

“Yapı denetim kuruluşunun, ek 1 inci 
maddeye göre Bakanlıkça belirlenen esaslar 
çerçevesinde yürüttüğü denetim görevinde;

a) Ruhsat eki onaylı statik projesine uygun-
suzluğu tespit etmemesi,

b) Yapısal hasar olduğu halde bu durumu 
tespit etmemesi,

c) Tespite konu statik projesine uygunsuz-
luğun ya da hasarın mahallinde olmadığı halde bu 
yönde tespitte bulunması,

ç) Bakanlıkça belirlenen sürede denetimi 
yerine getirmemesi, 

hallerinde Merkez Yapı Denetim Komis-
yonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim 
kuruluşunun bir yıl süre ile ek 1 inci madde 
kapsamında yeni bir denetim görevi üstlenmesinin 
engellenmesine yönelik idari müeyyide Merkez 
Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 
Bakanlıkça uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki 
idari müeyyideler Resmî Gazete’de ilan edilir. 
Bu fıkra uyarınca yürütülecek işlemler için 
birinci fıkranın (h) bendi, yedinci fıkra ve 9 uncu 
maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

fıkra, beşinci fıkra, yedinci fıkra, on beşinci 
fıkra ve 9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri 
uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca uygulanan yeni 
bir işte denetim görevi üstlenilememesine dair 
işlem yapı denetim kuruluşuna elektronik sistem 
üzerinden bildirilir. Bu fıkranın yürütülmesine 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“Yapı denetim kuruluşunun ek 1 inci madde 
kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslar 
çerçevesinde yürüttüğü denetimde, ruhsat eki 
onaylı statik projesine uygun olan ancak ruhsat 
eki diğer projelere uygun olmayan aykırılıkları 
tespit etmemesi halinde, yapı denetim kuruluşuna 
İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğünce o işe ilişkin aldığı hizmet bedelinin 
%20’si oranında idari para cezası uygulanır.

Yapı denetim kuruluşunun, ek 1 inci maddeye 
göre Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde 
yürüttüğü denetim görevinde;

a) Ruhsat eki onaylı statik projesine uygun-
suzluğu tespit etmemesi,

b) Yapısal hasar olduğu halde bu durumu 
tespit etmemesi,

c) Tespite konu statik projesine uygunsuzlu-
ğun ya da hasarın mahallinde olmadığı halde bu 
yönde tespitte bulunması,

ç) Bakanlıkça belirlenen sürede denetimi 
yerine getirmemesi, 

hallerinde Merkez Yapı Denetim Komis-
yonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim 
kuruluşunun bir yıl süre ile ek 1 inci madde 
kapsamında yeni bir denetim görevi üstlenmesinin 
engellenmesine yönelik idari müeyyide Merkez 
Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 
Bakanlıkça uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki 
idari müeyyideler Resmî Gazete’de ilan edilir. 
Bu fıkra uyarınca yürütülecek işlemler için 
birinci fıkranın (h) bendi, yedinci fıkra ve 9 uncu 
maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”



‒ 104 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 336)

(İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve  
64 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 18- 4708 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına “hizmet bedelinin 
ödenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“beton deneyine ilişkin laboratuvarca verilen 
hizmetlerin azami bedeli ve bu bedelin kimin 
tarafından karşılanacağı,” ibaresi eklenmiş ve 
fıkrada yer alan “sertifika” ibaresi “bina kimlik 
sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4708 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir: 

“Bitmiş yapıların periyodik olarak denetimi 
ve hizmet bedeli

EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında 
denetlenerek bina kimlik sertifikası alan 
yapılar, sertifikanın asılmasını müteakip beşer 
yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca 
denetlenir. Bu denetimler Bakanlıkça elektronik 
ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları 
tarafından yürütülür.

Yapı denetim kuruluşlarına bu madde 
kapsamında yaptıkları denetimlere dair verdikleri 
hizmet için ödenecek bedel Bakanlıkça belirlenir.

Yapı denetim kuruluşlarınca bu madde 
kapsamında periyodik olarak yapılacak denetime 
ilişkin verilen hizmetin bedeli, 5 inci maddenin 
altıncı fıkrası uyarınca yapı denetim hizmet 
bedelinden Bakanlık Döner Sermaye İşletme 
hesabına aktarılan Bakanlık payları kullanılarak 
karşılanır.

Bu madde kapsamında denetim görevini 
mevzuata uygun yerine getirmeyen yapı denetim 
kuruluşları, bu nedenle ortaya çıkacak yapı 
hasarlarından dolayı denetimi yaptığı tarihten 
itibaren beş yıl süreyle yapı sahibine karşı 
sorumludur.

Bu maddeye göre yapılacak denetimle ilgili iş 
ve işlemler için binaya ve/veya bağımsız bölüme 
girilmesinin engellenmesi halinde; denetim 
mahalline ilk gidişte buna dair tutanak tutularak, 
ikinci gidişte girişi engelleyenlere idari para 
cezası verileceği ve sonrasında binaya ve/veya 
bağımsız bölüme kolluk kuvvetleri yardımıyla 

MADDE 18- 4708 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına “hizmet bedelinin 
ödenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“beton deneyine ilişkin laboratuvarca verilen 
hizmetlerin azami bedeli ve bu bedelin kimin 
tarafından karşılanacağı,” ibaresi eklenmiş ve 
fıkrada yer alan “sertifika” ibaresi “bina kimlik 
sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4708 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“Bitmiş yapıların periyodik olarak denetimi 
ve hizmet bedeli

EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında 
denetlenerek bina kimlik sertifikası alan 
yapılar, sertifikanın asılmasını müteakip beşer 
yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca 
denetlenir. Bu denetimler Bakanlıkça elektronik 
ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları 
tarafından yürütülür.

Yapı denetim kuruluşlarına bu madde 
kapsamında yaptıkları denetimlere dair verdikleri 
hizmet için ödenecek bedel Bakanlıkça belirlenir.

Yapı denetim kuruluşlarınca bu madde 
kapsamında periyodik olarak yapılacak denetime 
ilişkin verilen hizmetin bedeli, 5 inci maddenin 
altıncı fıkrası uyarınca yapı denetim hizmet 
bedelinden Bakanlık Döner Sermaye İşletme 
hesabına aktarılan Bakanlık payları kullanılarak 
karşılanır.

Bu madde kapsamında denetim görevini 
mevzuata uygun şekilde yerine getirmeyen yapı 
denetim kuruluşları, bu nedenle ortaya çıkacak 
yapı hasarlarından dolayı denetimi yaptığı 
tarihten itibaren beş yıl süreyle yapı sahibine 
karşı sorumludur.

Bu maddeye göre yapılacak denetimle ilgili iş 
ve işlemler için binaya ve/veya bağımsız bölüme 
girilmesinin engellenmesi halinde; denetim 
mahalline ilk gidişte buna dair tutanak tutularak, 
ikinci gidişte girişi engelleyenlere idari para 
cezası verileceği ve sonrasında binaya ve/veya 
bağımsız bölüme kolluk kuvvetleri yardımıyla 
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girileceği hususunda uyarıda bulunulur. İkinci 
gidişte girişi engelleyenlere Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 1.500 Türk 
Lirası idari para cezası verilir. Buna rağmen girişin 
engellenmesi halinde mülki amirin veya varsa bu 
konuda yetki devredeceği yardımcısının onayı 
alınarak kolluk kuvvetleri yardımıyla binaya ve/
veya bağımsız bölüme girilerek denetimle ilgili iş 
ve işlemler tamamlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 20- 18/4/2006 tarihli ve 5488 
sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Desteklemelerden 
yararlanmak için başvuruda bulunduğu hâlde, 
meri mevzuat uyarınca desteklemelerden 
yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, 
fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı veya 
usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden 
yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları 
destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 
23 üncü maddesi doğrultusunda geri alınanlara, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları 
ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede 
bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi 
hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. 
Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek 
ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz. 
Ancak bu hükümden yararlananlardan bu Kanunun 
23 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan 
faiz, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını 
düzenleyen özel kanunlar kapsamında faizler 
yerine tahsil edilmiş olan fer’i alacaklar ile katsayı 
tutarı ve geç ödeme zamları iade edilir. Bu hüküm 
yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı 
gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında 
takip başlatılanlar için de uygulanır ve maddede 
öngörülen şartların oluşması hâlinde haklarındaki 
takip işlemlerine son verilir. Ancak bu maddenin 

girileceği hususunda uyarıda bulunulur. İkinci 
gidişte girişi engelleyenlere Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 1.500 Türk 
lirası idari para cezası verilir. Buna rağmen girişin 
engellenmesi halinde mülki idare amirinin veya 
varsa bu konuda yetki devredeceği yardımcısının 
onayı alınır ve kolluk kuvvetleri yardımıyla 
binaya ve/veya bağımsız bölüme girilerek 
denetimle ilgili iş ve işlemler tamamlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 20- 18/4/2006 tarihli ve 5488 
sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Desteklemelerden 
yararlanmak için başvuruda bulunduğu hâlde, 
meri mevzuat uyarınca desteklemelerden 
yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, 
fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı veya 
usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden 
yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları 
destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 
23 üncü maddesi uyarınca geri alınanlara, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde Bakanlığa başvurmaları ve Bakanlık 
tarafından yapılan incelemede bunların gerçek 
üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak 
ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan 
ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme 
adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak 
bu hükümden yararlananlardan bu Kanunun 23 
üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan 
faiz, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını 
düzenleyen özel kanunlar kapsamında faizler 
yerine tahsil edilmiş olan fer’i alacaklar ile 
katsayı tutarı ve geç ödeme zamları iade edilir. Bu 
hüküm yararlandıkları destekleme tutarlarının, 
aynı gerekçelerle geri alınması yönünde 
haklarında takip başlatılanlar için de uygulanır 
ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlinde 
haklarındaki takip işlemlerine son verilir. Ancak 
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yürürlüğe girdiği tarihten sonra maddenin 
kapsadığı dönemlere ilişkin olarak haklarında 
takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde anılan Bakanlığa 
başvurmaları hâlinde bunlar da madde hükmünden 
aynı şartlar dâhilinde yararlandırılır. Bu maddeden 
yararlananlara 23 üncü maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca uygulanması öngörülen herhangi bir hak 
mahrumiyeti uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunan ve madde hükmünden 
yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce destekleme ödemeleri ile ilgili 
olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak 
sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama 
gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan 
vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ 
edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu 
kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama 
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde 
bunlar idareden talep edilemez.”

MADDE 21- 19/9/2006 tarihli ve 5543 
sayılı İskân Kanununun 27 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Kanunun 10, 11 ve 12 nci maddeleri kapsamına 
giren hak sahibi ailelerden sözleşme aşamasında 
borcunu peşin olarak ödemek isteyenlere 
borçlandırma bedeli üzerinden yüzde altmış 
beş oranında indirim yapılır. Ödemesiz süre 
içerisindeki işlerde ise borçlandırma bedeli 
üzerinden yapılacak peşin ödeme indirim oranları 
yönetmelikte belirtilir.”

MADDE 22- 25/11/2010 tarihli ve 6083 
sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında 
Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu” 
şeklinde değiştirilmiştir.

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
maddenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 
haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin 
yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığa başvurmaları hâlinde bunlar da madde 
hükmünden aynı şartlar dâhilinde yararlandırılır. 
Bu maddeden yararlananlara 23 üncü maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca uygulanması öngörülen 
herhangi bir hak mahrumiyeti uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan ve madde hükümlerinden 
yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce destekleme ödemeleri ile ilgili 
olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak 
sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama 
gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan 
vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ 
edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu 
kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama 
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde 
bunlar idareden talep edilemez.”

MADDE 21- 19/9/2006 tarihli ve 5543 
sayılı İskân Kanununun 27 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri 
kapsamına giren hak sahibi ailelerden sözleşme 
aşamasında borcunu peşin olarak ödemek 
isteyenlere borçlandırma bedeli üzerinden yüzde 
altmış beş oranında indirim yapılır. Ödemesiz 
süre içerisindeki işlerde ise borçlandırma bedeli 
üzerinden yapılacak peşin ödeme indirim oranları 
yönetmelikte belirtilir.”

MADDE 22- 25/11/2010 tarihli ve 6083 
sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında 
Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu” 
şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 23- 6083 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (l) Genel Müdürlük faaliyet-
lerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, 
onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, 
tanıtım, temsil, eğitim giderleri, yurtdışında 
yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin 
yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi ve benzeri 
her türlü harcamalar döner sermaye gelirlerinden 
karşılanabilir.

(2) Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, 
faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, 
her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşü 
alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(3) Döner sermaye işletmesince elde 
edilecek gelirler bu Kanuna ekli (I) sayılı Tarife 
Cetvelinde gösterilmiştir. Tarife Cetvelindeki 
yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve 
ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, 
işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate 
alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında 
belirlenir. Tarife Cetvelinde belirlenen döner 
sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını 
yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katına 
kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu 
fıkradaki döner sermaye hizmet bedelleri her 
yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli 
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Yeniden 
değerleme oranı uygulanmış tutarlar her yıl Genel 
Müdürlük tarafından ilan edilir.

(4) Döner sermaye işletmeleri için kendi 
kaynaklarından karşılanmak üzere tahsis edilen 
sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca beş katına 
kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde 
edilen kârlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutarı 
tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra 
elde edilen kârlar, döner sermaye hizmetlerinde 
kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave 
edilir.

MADDE 23- 6083 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (l) Genel Müdürlük faaliyet-
lerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, 
onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, 
tanıtım, temsil ve eğitim giderleri, yurt dışında 
yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin 
yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi ve benzeri 
her türlü harcama döner sermaye gelirlerinden 
karşılanabilir.

(2) Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, 
faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, 
her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşü 
alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(3) Döner sermaye işletmesince elde 
edilecek gelirler bu Kanuna ekli (I) sayılı Tarife 
Cetvelinde gösterilmiştir. Tarife Cetvelindeki 
yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve 
ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, 
işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate 
alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında 
belirlenir. Tarife Cetvelinde belirlenen döner 
sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını 
yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katına 
kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu 
fıkradaki döner sermaye hizmet bedelleri her 
yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli 
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Yeniden 
değerleme oranı uygulanmış tutarlar her yıl Genel 
Müdürlük tarafından ilan edilir.

(4) Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin 
hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev 
olarak yaptırıldığı takdirde, döner sermaye 
gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (100-
300) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, 
yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre 
Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda 
aylık ek görev ücreti verilebilir.
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(5) Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma 
ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili 
yapılacak tapu işlemlerinden ve münhasıran 
elektronik ortamdaki verilere ilişkin olmak 
üzere veri paylaşımından döner sermaye ücreti 
tahsil edilmez. Ayrıca Tapu müdürlüklerince 
gerçekleştirilen her türlü terkin, 3/5/1985 
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan alanlara 
yapılan her türlü bedelsiz terk ve bağışlama 
işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince 
sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi 
işlemlerinden, ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus 
idaresi tarafından resen gerçekleştirilen maddi 
hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve geri 
alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan 
kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden, tapu 
müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile 
konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından 
resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner 
sermaye ücreti tahsil edilmez. Veri paylaşımına 
ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner 
sermaye hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenebilir.”

MADDE 24- 6083 sayılı Kanuna ekte yer 
alan (I) Sayılı Tarife Cetveli eklenmiştir.

MADDE 25- 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

(5) Döner sermaye işletmeleri için kendi 
kaynaklarından karşılanmak üzere tahsis edilen 
sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca beş katına 
kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde 
edilen kârlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutarı 
tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra 
elde edilen kârlar, döner sermaye hizmetlerinde 
kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave 
edilir.

(6) Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının 
kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 
sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu 
işlemlerinden ve münhasıran elektronik ortamdaki 
verilere ilişkin olmak üzere veri paylaşımından 
döner sermaye ücreti tahsil edilmez. Ayrıca tapu 
müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin, 
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 
inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan alanlara 
yapılan her türlü bedelsiz terk ve bağışlama 
işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince 
sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi 
işlemlerinden, ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus 
müdürlüğü tarafından resen gerçekleştirilen 
maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve 
geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan 
kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden, tapu 
müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile 
konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından 
resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner 
sermaye ücreti tahsil edilmez. Veri paylaşımına 
ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner 
sermaye hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenebilir.”

MADDE 24- 6083 sayılı Kanuna ekte yer 
alan (I) Sayılı Tarife Cetveli eklenmiştir.

MADDE 25- 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
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“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, orman 
olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından 
hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen 
yerlerden, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen 
alanlar; İstanbul ili, Şile ilçesinde Darlık ve 
Ömerli Barajları yapımından etkilenen Darlık ve 
Esenceli Mahallesinin yeni yerleşim yerlerinin 
belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüğünce 
orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine 
adına resen tescil edilir. Bu alanlarda 3402 
sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin 
kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa 
kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü 
uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman 
Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro 
komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında 
ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak 
uygulanır.

(2) Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, 
borçlandırma ve takyide ilişkin usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 26- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanunun 6/A maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesine “Dönüşüm Projeleri 
Özel Hesabından karşılanmak” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde kilitli 
olan kapıları açmak veya açtırmak” ibaresi, 
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın mevcut 
ikinci cümlesinde yer alan “Riskli olarak 
tespit” ibaresi “Riskli olarak tespit/kabul” 
şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümleler eklenmiş, altıncı fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiş, yedinci fıkrasının üçüncü 
cümlesine “borç miktarı oranında” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “birinci dereceden” ibaresi 
eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesine “hesaba 
yatırılır” ibaresinden sonra gelmek üzere “; hak 

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, orman 
olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından 
hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen 
yerlerden, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen 
alanlar; İstanbul ili, Şile ilçesinde Darlık ve 
Ömerli Barajlarının yapımından etkilenen 
Darlık ve Esenceli Mahallelerinin yeni yerleşim 
yerlerinin belirlenmesi için Orman Genel 
Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak 
tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu 
alanlarda 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa 
kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü 
uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman 
Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro 
komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında 
ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak 
uygulanır.

(2) Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, 
borçlandırma ve takyide ilişkin usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 26- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanunun 6/A maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesine “Dönüşüm Projeleri 
Özel Hesabından karşılanmak” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde kilitli 
olan kapıları açmak veya açtırmak” ibaresi, 
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın mevcut 
ikinci cümlesinde yer alan “Riskli olarak 
tespit” ibaresi “Riskli olarak tespit/kabul” 
şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümleler eklenmiş, altıncı fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiş, yedinci fıkrasının üçüncü 
cümlesine “borç miktarı oranında” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “birinci dereceden” ibaresi 
eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesine “hesaba 
yatırılır” ibaresinden sonra gelmek üzere “; hak 
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sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının 
tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, 
haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak 
sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde 
devam ettirilir; tapu kaydındaki haklar ve şerhler 
Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce 
resen terkin edilir” ibaresi eklenmiştir.
“Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi 
durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk 
kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılır. 
Bakanlık veya idare tarafından, binanın 
bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya 
binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen 
boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen 
binalar riskli yapı olarak kabul edilir.” 
“Tahliyeye ilişkin tebligat ikinci fıkrada belirtilen 
şekilde yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak 
uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda 
ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine 
taşınma yardımı yapılabilir.”
“Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, 
feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden 
tapuda müteahhide devredilmiş ise, uygulama 
neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar hak 
sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir 
yapan eski malikleri adına resen tescil olunur.”

MADDE 27- 6306 sayılı Kanunun 7 inci 
maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi 
yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasının 
(c) bendine “bunların iştirakleri” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ile Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıkları (GYO)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28- 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun birinci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “mevzuat 
hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler” 
ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Çevre 
ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın 

sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının 
tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, 
haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak 
sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde 
devam ettirilir; tapu kaydındaki haklar ve şerhler 
Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce 
resen terkin edilir” ibaresi eklenmiştir.
“Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi 
durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk 
kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılır. 
Bakanlık veya idare tarafından, binanın 
bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya 
binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen 
boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen 
binalar riskli yapı olarak kabul edilir.” 
“Tahliyeye ilişkin tebligat ikinci fıkrada belirtilen 
şekilde yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak 
uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda 
ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine 
taşınma yardımı yapılabilir.”
“Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, 
feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden 
tapuda müteahhide devredilmiş ise, uygulama 
neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar hak 
sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir 
yapan eski malikleri adına resen tescil olunur.”

MADDE 27- 6306 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi 
yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrasının 
(c) bendine “bunların iştirakleri” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ile Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıkları (GYO)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28- 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “mevzuat 
hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler” 
ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Çevre 
ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın 
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birinci cümlesine “paylaşması veya satması;” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “fikrî, sınai 
ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve” ibaresi 
eklenmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın 
mevcut altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten 
kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.
“İzin bedelinin üst sınırı; her halükarda yerli 
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile 
yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 
belirlenen pafta başına izin bedelinin yüz bin katı 
Türk Lirasını geçemez.”

“(3) Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki 
yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla 
Bakanlıkça sertifikalandırılır. Sertifika bedelleri 
Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi 
Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. 
Sertifikalara ilişkin kapsam, usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.

(4) Coğrafi veri toplayan sensör ve 
donanımlar ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak 
elektronik ortama kaydedilir. Kapsam, usul ve 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle 
belirlenir.

(5) Savunma, güvenlik ve istihbarat 
alanında faaliyet gösteren yazılımlar, sensör 
ve donanımlar için bu maddenin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarında yer alan sertifika ve kayıt 
zorunluluğu aranmaz.

(6) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca;

(a) Coğrafi Veri İzninin alınmaması 
durumunda; Başvuru için faaliyet sahibine tebliği 
tarihinden itibaren en az on gün süre verilir. 
Süresi içerisinde başvurusunu yapmayanların 
faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin beş katı 
tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır 
alanının tespit edilememesi halinde idari para 
cezası için 1000 (bin) adet 1/1000’lik pafta 
üzerinden hesaplama yapılır.

birinci cümlesine “paylaşması veya satması;” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “fikrî, sınai 
ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve” ibaresi 
eklenmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın 
mevcut altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten 
kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.
“İzin bedelinin üst sınırı; her halükarda yerli 
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile 
yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 
belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 
katı Türk lirasını geçemez.”

“(3) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki 
yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla 
Bakanlıkça sertifikalandırılır. Sertifika bedelleri 
Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi 
Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. 
Sertifikalara ilişkin kapsam, usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Coğrafi veri toplayan sensör ve 
donanımlar ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak 
elektronik ortama kaydedilir. Buna ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.

(5) Savunma, güvenlik ve istihbarat 
alanında faaliyet gösteren yazılımlar, sensör 
ve donanımlar için bu maddenin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarında yer alan sertifika ve kayıt 
zorunluluğu aranmaz.

(6) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca;

a) Coğrafi Veri İzninin alınmaması 
durumunda; başvuru için faaliyet sahibine tebliği 
tarihinden itibaren en az 10 gün süre verilir. Süresi 
içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri 
durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari 
para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tespit 
edilememesi halinde idari para cezası için 1000 
(bin) adet 1/1000’lik pafta üzerinden hesaplama 
yapılır.
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(b) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki 
yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda; 
100.000 TL(Yüzbin TürkLirası) idari para cezası 
uygulanır. Ceza uygulandığı tarihten itibaren 3 ay 
içerisinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız 
kullanımın her tespitinde aynı miktarda cezai 
işlem uygulanır. Bu tutar takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanır.

(c) İdari para cezası kararları, 11/2/1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre kararı veren merci tarafından 
ilgiliye tebliğ edilir. Cezalar, tebliğ tarihinden 
itibaren 1 ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen 
idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince 
takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı 30 
gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde 
evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır. 
İtiraz üzerine verilen Mahkeme kararları kesindir. 
Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile belirlenir.

(7) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca yapacakları işbirlikleri kapsamında 
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye 
ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi 
kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, 
paylaşması veya satması, veri madenciliği 
yapması ve yeni veri üretmesi konularında; fikrî, 
sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri 
ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel 
kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 
Bakanlık tarafından lisans verilir. Lisans 
kapsamında Bakanlıkla paylaşılan verilerin 
üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal 
Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden verilmesi 
durumunda elde edilecek gelirler Ulusal Coğrafi 

b) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki 
yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda; 
100.000 TL(yüzbin Türk lirası) idari para cezası 
uygulanır. Cezanın uygulandığı tarihten itibaren 3 
ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız 
kullanımın her tespitinde aynı miktarda idari para 
cezası uygulanır. Bu tutar takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanır.

c) İdari para cezası kararları, 11/2/1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre kararı veren merci tarafından 
ilgiliye tebliğ edilir. Cezalar, tebliğ tarihinden 
itibaren 1 ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen 
idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince 
takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı 
30 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde 
evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır. 
İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. 
Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

(7) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile yapacakları işbirlikleri kapsamında 
gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; 
Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk 
Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, 
üretmesi, paylaşması veya satması, veri 
madenciliği yapması ve yeni veri üretmesi 
konularında; fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin 
mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından lisans verilir. 
Lisans kapsamında Bakanlıkla paylaşılan verilerin 
üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal 
Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden verilmesi 
durumunda elde edilecek gelirler Ulusal Coğrafi 
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(İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve  
64 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  
Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili 
hesabına yatırılır. Lisans bedelleri, Bakanlıkça 
belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim 
fiyat listesinde her yıl yayımlanır. Lisansa ilişkin 
kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
Yönetmelikle belirlenir.

(8) Bu madde hükümlerine uyulup uyul-
madığını denetleme yetkisi Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığına aittir. Gerektiğinde 
bu yetki, Bakanlıkça; il müdürlüklerine devredilir. 
Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl 
ve esasları çerçevesinde yapılır.”

MADDE 29- 24/12/2020 tarihli ve 7261 
sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (g) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler 
eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel 
çevre koruma bölgelerinde yer alan, Bakanlık 
tarafından Ajansa kullanma izni verilen veya 
kiralanan, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı 
Kanunu kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu 
altında yer alan alanları işletmek ve işlettirmek.

h) Bakanlık tarafından Ajansa kullanma 
izni verilen veya kiralanan, Kıyı Kanunu 
kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında 
yer alan alanlarda; mapa ve şamandıra sistemleri 
kurmak, işletmek, işlettirmek, deniz araçlarına 
atık alım hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin 
verilmesini sağlamak.”

“(2) Ajans, ihtiyaç hâlinde bu maddede 
sayılan faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini 
haiz şirketler kurarak veya devralarak 
gerçekleştirebilir.”

MADDE 30- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili 
hesabına yatırılır. Lisans bedelleri, Bakanlıkça 
belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim 
Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. Lisansa ilişkin 
kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.

(8) Bu madde hükümlerine uyulup uyul-
madığını denetleme yetkisi Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığına aittir. Gerektiğinde 
bu yetki, Bakanlıkça; il müdürlüklerine devredilir. 
Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl 
ve esasları çerçevesinde yapılır.”

MADDE 29- 24/12/2020 tarihli ve 7261 
sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“ğ) Bakanlık tarafından Ajansa kullanma 
izni verilen veya kiralanan, Kıyı Kanunu 
kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu 
altında yer alan alanlarda; mapa ve şamandıra 
sistemleri kurmak, işletmek, deniz araçlarına 
atık alım hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin 
verilmesini sağlamak.”

“(2) Ajans, ihtiyaç hâlinde bu maddede 
sayılan faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini 
haiz şirketler kurarak gerçekleştirebilir.”

MADDE 30- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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TEKLİF METNİNE EKLİ CETVEL
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL
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