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15 Haz�ran 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31867

KANUN

ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

 
Kanun No. 7410                                                                                                         Kabul Tar�h�: 10/6/2022
MADDE 1- 18/12/1953 tar�hl� ve 6200 sayılı Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünce Yürütülen H�zmetler

Hakkında Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 15- Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü tarafından �nşa ed�len baraj, gölet ve d�ğer depolama

tes�sler�n�n maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafından bel�rlen�r, değ�şt�r�leb�l�r veya kaldırılab�l�r.”
MADDE 2- 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla, Kayser� �l�nde aşağıdak� şartları taşıyan

yapı kooperat�fler�yle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır.
a) İnşaatların etaplar hal�nde yapılarak tesl�m ed�lmes�,
b) Terk�n ed�lmem�ş olması,
c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm mal�k�ne kooperat�fçe tahakkuk ett�r�len bedel�n ödenm�ş

olması,
ç) Kooperat�f tarafından üyeye konutunun tapu devr�n�n yapılmış olması,
şartlarının b�rl�kte sağlanması hal�nde; konutun tapu devr�n�n yapılmasından sonrak� dönemler �ç�n yapı

kooperat�f� tarafından yönet�m g�derler� har�ç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar
veya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperat�f tarafından yapılan alacağın devr�ne �l�şk�n �şlemler hükümsüzdür.

B�r�nc� fıkra kapsamındak� şartları b�rl�kte sağlayan k�ş�lere karşı yapı kooperat�f�n�n veya bu alacağı devralan
üçüncü k�ş�ler�n yapı kooperat�f� neden�yle açmış oldukları her türlü alacak veya tazm�nat davaları �le bu kapsamda
yapılan �lamsız �cra tak�pler�yle �lg�l� olarak; �lg�l�n�n taleb� hal�nde bu davalarda ver�len ve henüz kes�nleşmem�ş
mahkeme kararları �le kes�nleşen dava ve tak�plere dayanılarak başlatılan �cra �şlemler�, hac�z, satış ve tahl�ye
uygulamaları durdurulur. Bu alacaklar kapsamında kes�nleşen �lamlara dayanılarak devam eden tak�pler �le kes�nleşen
�cra tak�pler�ne son ver�lmes� �ç�n b�r�nc� fıkra uyarınca bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 6 ay �ç�nde
borcun bulunmadığına da�r davanın açıldığına �l�şk�n belgen�n �braz ed�lmes� zorunludur; borcun bulunmadığına
�l�şk�n kes�nleşen �lamın �cra da�res�ne �braz ed�lmes� hal�nde tak�p sonlandırılır.”

MADDE 3- 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununa aşağıdak� geç�c�
madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 12- Afyonkarah�sar �l�, Merkez �lçes�, Kocatepe beldes� sınırları �çer�s�nde bulunan
27/7/2004 tar�h�nden �t�baren yapılan kadastro çalışmaları sonucu z�lyetl�k şartları oluştuğu halde s�t alanlarında
kalması neden�yle Haz�ne adına tesp�t ve tesc�l� yapılmış taşınmazlardan 1 �nc� ve 2 nc� derece arkeoloj�k s�t alanları
dışında kalan s�t alanlarındak� taşınmazların kadastro tutanaklarında z�lyet veya hak sah�b� olarak bel�rt�len k�ş�ler�n
veya m�rasçılarının, 31/12/2022 tar�h�ne kadar Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı b�r�mler�ne
müracaatları hal�nde bu b�r�mler�n taleb� �le harca tâb� olmadan re’sen �lg�l�s� adına tesc�ller� yapılır. Bu hüküm davası
devam eden taşınmazların z�lyet veya hak sah�b� olan k�ş�ler� veya kanun� m�rasçılarını da kapsar. Bu davalarda karar
ver�lmes�ne yer olmadığı kararı ver�l�r. Yargılama g�derler� ve masrafları hak sah�b� olan k�ş� ve m�rasçılarına
yüklen�r.”

MADDE 4- 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
“Çevre yönet�m b�r�m�/Çevre görevl�s�:” tanımı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya bu tanımdan sonra gelmek
üzere aşağıdak� tanımlar eklenm�şt�r.

“Çevre yönet�m� h�zmet�: Bu Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca tes�s ve
�şletmeler�n mevzuata uygunluğunun, alınan tedb�rler�n etk�l� olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlend�r�ld�ğ� ve
çevre mühend�sler�, çevre yönet�m b�r�mler�, çevre danışmanlık f�rmaları veya Bakanlığın �lg�l� yönetmel�kle
bel�rled�ğ� k�ş�ler tarafından ver�len h�zmet�,”

“Çevre yönet�m b�r�m�: Çevre yönet�m� h�zmet� vermek üzere tes�s veya �şletmeler�n bünyes�nde kurulan
b�r�m�,

Çevre danışmanlık f�rması: Çevre yönet�m� h�zmet� vermek üzere Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len tüzel
k�ş�l�ğ�,

İler� atıksu arıtımı: F�z�ksel, b�yoloj�k veya k�myasal arıtma g�b� klas�k yöntemlerle �lg�l� yönetmel�klerle
bel�rlenen düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan k�rlet�c� maddeler�n g�der�lmes�nde kullanılan arıtma
�şlem�n�,”

MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�ne aşağıdak� cümle eklenm�ş,
(ı) bend�n�n (4) numaralı alt bend�n�n başına aşağıdak� cümle eklenm�ş ve bentte yer alan “Katı atık bırakan veya evsel
atıksu deşarjı yapan tanker, gem� ve d�ğer den�z araçlarından” �bares� “Yüz ell� groston �lâ” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (m)
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bend�nde yer alan “çevre yönet�m b�r�m�n� kurmayanlara” �bares� “çevre yönet�m� h�zmet� almayanlardan; çevre
yönet�m b�r�m�n� kurmayanlara ya da çevre danışmanlık f�rmalarından h�zmet almayanlara” şekl�nde, “çevre görevl�s�
bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş f�rmalardan h�zmet almayanlara” �bares� “çevre mühend�s� veya
Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş�y� bulundurmayanlara” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�ş ve
maddeye �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Boğazlar ve Susurluk Havzası dâh�l Marmara Den�z� H�droloj�k Havzası’nda ve bu Havza’da yer alan �llerden
İstanbul, Bursa ve Kocael� �ller�n�n tamamında bu benttek� ceza �k� kat olarak uygulanır.”

“On sek�z (dâh�l) grostona kadar olan tanker, gem� ve d�ğer den�z araçlarından kaynaklı evsel atıksuların,
deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama s�stem� suları vb. yıkama sularının veya katı atıkların den�ze boşaltılması
durumunda 5.000 Türk l�rası, on sek�z �lâ ell� (dâh�l) groston arasında olanlara 10.000 Türk l�rası, ell� �lâ yüz (dâh�l)
groston arasında olanlara 20.000 Türk l�rası, yüz �lâ yüz ell� (dâh�l) groston arasında olanlara 30.000 Türk l�rası �dar�
para cezası uygulanır.”

“ğğ) L�man, tersane, gem� bakım-onarım, gem� söküm, yat l�manı g�b� kıyı tes�s� yönet�mler�n�n; bu Kanun ve
bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmel�klere aykırı olarak, kend� yönet�m sahaları �çer�s�nde meydana gelen k�rl�l�ğ�
yetk�l� merc�lere b�ld�rmemes� hal�nde kıyı tes�s yönet�mler�ne 25.000 Türk l�rası; den�z çöpler�, atıklar ve atıksuların
toplanması ve yönet�m�ne �l�şk�n gerekl� tedb�rler� almaması hal�nde bu yönet�mlere 25.000 Türk l�rasından 100.000
Türk l�rasına kadar �dar� para cezası uygulanır. Bu bentte yer alan �dar� para cezaları, balıkçı barınaklarına üçte b�r
oranında uygulanır.

hh) Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde ve �lg�l� yönetmel�klerde bel�rlenen kükürt oranından daha fazla
kükürt �çeren akaryakıtı den�zc�l�k yakıtı olarak kullanan gem� ve d�ğer den�z vasıtalarından b�n (dâh�l) grostona kadar
olanlar �ç�n groston başına 200 Türk l�rası, b�n �lâ beşb�n (dâh�l) groston arasında olanlara bu m�ktar ve �lave her
groston başına 25 Türk l�rası, beşb�n grostondan fazla olanlara �se, yukarıdak� m�ktarlar ve �lave her groston başına 5
Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

ıı) Günlük 1 k�logram veya daha az tıbb� atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbb� atıklarını bu Kanunda ve
�lg�l� yönetmel�klerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak b�r�kt�ren, sınıflandıran, depolayan,
taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r.”

“Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre Koruma Bölgeler�nde �k� kat olarak uygulanır.”
MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasına “�nd�r�m uygulamaya” �bares�nden

sonra gelmek üzere “ve �ler� arıtma tekn�kler� �le arıtılmış atıksuyu yen�den kullanan kuruluşlara, yen�den kullanım
oranına göre bu oranı yüzde yüze kadar artırmaya” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun ek 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� cümles�nde yer alan “yönet�m b�r�m� kurmak,
çevre görevl�s� �st�hdam etmek veya Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla h�zmet satın”
�bares� “yönet�m� h�zmet�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 16- Boğazlar ve Susurluk Havzası dâh�l Marmara Den�z� H�droloj�k Havzası’nda ve bu

Havza’da yer alan �llerden İstanbul, Bursa ve Kocael� �ller�n�n tamamında, büyükşeh�r, �l ve �lçe beled�yeler� bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 6 ay �ç�nde �ş term�n planlarını Bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonunda da
�ler� atıksu arıtma tes�sler�n� kurup �şletmeye almak zorundadır.

B�r�nc� fıkrada bel�rt�len sınırlar �çer�s�ndek� büyükşeh�r, �l ve �lçe beled�yeler� 11 �nc� madden�n altıncı
fıkrasında bel�rt�len atıksu gel�rler�n�n yarısını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len �ler� atıksu arıtma tes�sler�n�n kurulması ve
�şlet�lmes�nde bu tes�sler kurulana kadar kullanılmak üzere ayırmak zorundadır. Ayrılan bu gel�rler bu maddede
bel�rt�len amaç dışında kullanılamaz.”

MADDE 9- 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n
dokuzuncu paragrafında yer alan “İmar planlarında” �bares� “Sanay� alanları, �ler� atıksu arıtma tes�sler�, �badethane
alanları ve tarımsal amaçlı s�lo yapıları har�ç olmak üzere �mar planlarında” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 10- 3194 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 25- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, b�rden fazla yapı �ç�n ruhsat alınarak

�nşaata başlanmış ve kat �rt�fakı kurulmuş ancak b�r kısmı tamamlanmadan süre neden� �le �lk ruhsatı hükümsüz hale
gelm�ş olan parsellerdek� eks�k kalan yapılar �ç�n; ruhsat ek� onaylı stat�k projes�nde deprem güvenl�ğ� bakımından
yapılması zorunlu olan değ�ş�kl�kler har�ç, yapı projeler�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k olmaksızın yapılacak yen�den
ruhsat başvurularında, ruhsat başvurusunda bulunulan �lg�l� yapı mal�kler�n�n tamamının muvafakat� aranır.”

MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 42 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n b�r�nc� cümles�ne
“yukarıdak� bentlere göre” �bares�nden sonra gelmek üzere “aykırılıktan sorumlu olan yapı sah�b�ne ve yapı
müteahh�d�ne” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 12- 8/6/1994 tar�hl� ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve H�zmetler�n Yap-İşlet-Devret Model�
Çerçeves�nde Yaptırılması Hakkında Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“EK MADDE 3- Mahall� �dareler�n çevre k�rl�l�ğ�n� önley�c� yatırımlar kapsamında arıtma, ger� kazanım;
arıtma çamuru �şleme ve bertarafı; sıfır atık yönet�m� kapsamında atıkların toplama, taşıma h�zmetler�, atık �şleme,
ger� kazanım ve bertaraf tes�sler� �le mapa ve şamandıraların özel sektör el�yle ve özel hukuka tab� 10 yıldan uzun
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sürel� sözleşmelerle yap-�şlet-devret model�yle gerçekleşt�r�lmes� �le bu maddede bel�rt�len kamu yatırım ve
tes�sler�nden hâl�hazırda mevcut bulunanların �dames�, bakımı ve onarımı, yen�lenmes�, kapas�tes�n�n artırılması �le
modern�ze ed�lmes� suret�yle �lave yatırımlarının yaptırılarak �şlet�lmes�, n�tel�ğ�ne göre görevl� ş�rket veya mahall�
�darece dönemsel olarak ödenecek �şletme h�zmet bedel� karşılığında �şlet devret model�yle gerçekleşt�r�lmes� hal�nde,
�ş ve �şlemler bu Kanundak� usul ve esaslar çerçeves�nde yürütülür.

Mahall� �dareler�n b�r�nc� fıkra kapsamındak� toplam yatırım tutarı ve/veya toplam �şletme h�zmet bedel�
100.000.000 Türk l�rasının altındak� projeler�ne �l�şk�n �hale ve sözleşme �şlemler� �ç�n bu Kanunun 4 üncü maddes�
kapsamında yetk�lend�rme kararı aranmaz. Bu değer�n altında kalmak amacıyla projeler bölünemez. Söz konusu
projeler, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığınca onaylandıktan sonra �hale �şlemler�ne başlanab�l�r. Bu
tutar her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc�
maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır. Mahall� �darelere
bağlı kuruluşlar, bu madde kapsamındak� projeler�n� bağlı oldukları mahall� �dare üzer�nden gerçekleşt�r�rler.

Mahall� �dareler�n b�r�nc� fıkra kapsamında yap-�şlet-devret ve �şlet devret model�yle gerçekleşt�receğ�
projeler� �le �lg�l� yetk�lend�rme talepler�; yer seç�m� ve uygunluğunu da �çeren ön yapılab�l�rl�k etüdü, ön proje veya
kes�n proje, �dar� şartname �le sözleşme taslağından oluşan proje dokümanlarıyla b�rl�kte Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı tarafından tekn�k olarak değerlend�r�ld�kten sonra yetk�lend�rme kararı �ç�n �let�l�r.

Görevl� ş�rket, bu maddedek� yatırım ve h�zmetler�n tamamlayıcısı veya �lg�l� olab�lecek t�car� h�zmetler� ve
yatırımları, üstlend�ğ� yükümlülükler� yer�ne get�rmes�ne engel olmayacak şek�lde, �hale dokümanında yer alması
kaydıyla ve �lg�l� �daren�n onayını almak suret�yle ve söz konusu faal�yetlerden elde ed�lecek gel�r�n, taraflarca
anlaşılacak oranlarda paylaşılması şartıyla yapab�l�r. Bu faal�yetler dolayısıyla elde ed�lecek gel�r; ön yapılab�l�rl�k
etüdünde projeye etk�s� öngörülerek �hale dokümanında yer alması kaydıyla ve ön yapılab�l�rl�k etüdüne uygun olarak
şartname ve sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçeves�nde görevl� ş�rket �le mahall� �dare arasında paylaşılır.

Proje sah�b� mahall� �dareler; proje konusuna, n�tel�ğ�ne ve özell�ğ�ne göre toplanan gel�rlerden, uygulama
sözleşmes�nde bel�rlenen ödeme m�ktarına karşılık gelen m�ktarı, Blokajlı Banka Proje Hesabına aktarır. Uygulama
sözleşmes�ndek� ödemeye �l�şk�n düzenlemeler çerçeves�nde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje
kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara �z�n ver�l�r.

Görevl� ş�rket�n görev�n� sözleşmedek� şartlara uygun olarak yer�ne get�rmemes� veya sözleşmede bel�rlenecek
d�ğer h�zmet kusuru haller�nde mahall� �darece yapılacak ödeme kes�nt�ler� har�ç olmak üzere, mahall� �daren�n söz
konusu aktarım ve ödemeler�n� Blokajlı Banka Proje Hesabından yer�ne get�rmemes� durumunda, görevl� ş�rket�n usul
ve esasları sözleşmede düzenlenecek başvurusu üzer�ne mahall� �dare tarafından ödenmes� gereken tutar, Çevre,
Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığının taleb� üzer�ne, �lg�l� mahall� �dareler�n 2/7/2008 tar�hl� ve 5779 sayılı İl
Özel İdareler�ne ve Beled�yelere Genel Bütçe Verg� Gel�rler�nden Pay Ver�lmes� Hakkında Kanun gereğ�nce genel
bütçe verg� gel�rler�nden aktarılan paylarından, aynı Kanunun 7 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len
kes�nt�lerden sonra kalan kısımdan, �lg�s�ne göre Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kes�nt�
yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına tak�p eden ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu tutar, kes�nt�ler
düşüldükten sonra �lg�l� mahall� �dareye gönder�lecek tutarın %10’unu aşamaz.

Bu madde kapsamında gerçekleşt�r�lecek tes�sler �ç�n 30 yıldan az sürel� olarak tes�s ed�lecek üst hakları da
bağımsız ve sürekl� n�tel�kte kabul ed�l�r.

Bu madde kapsamında yetk�lend�rme talepler�, yetk�lend�rme kararı alınması ve �hale sözleşme �şlemler�ne
�l�şk�n, Blokajlı Banka Proje Hesabına ve yatırım ve h�zmetler�n gerçekleşt�r�lmes� �le d�ğer hükümlere �l�şk�n usul ve
esaslar Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe
Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 13- 3996 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 4- Türk�ye Çevre Ajansı tarafından, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında

yer alan depoz�to düzenlemeler� çerçeves�ndek� yap-�şlet-devret projeler�, bu Kanundak� usul ve esaslara göre
gerçekleşt�r�leb�l�r.

Depoz�to düzenlemeler� çerçeves�nde Türk�ye Çevre Ajansınca yatırımı gerçekleşt�r�len kamu yatırımlarının
özel sektör tarafından bel�rl� şartlarla ve 10 yıldan uzun sürel� olarak �şlet�lmes� bu Kanundak� usul ve esaslara göre
gerçekleşt�r�leb�l�r.

Bu madden�n uygulanmasına yönel�k d�ğer usul ve esaslar, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı ve
Stratej� ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 14- 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“o) B�na k�ml�k sert�f�kası: Bu Kanun kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların tekn�k ve genel
b�lg�ler�ne, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetk�lend�rmelerle, hem yapı sah�b� ve �lg�l� vatandaşlarca hem de
kamu görevl�ler� tarafından ulaşılması amacıyla yapıya asılan sert�f�kayı,”

MADDE 15- 4708 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Yetm�ş beş yaşını dolduran denetç� m�mar ve mühend�sler �le yardımcı kontrol elemanları, yapı denet�m kuruluşu
adına, şant�ye mahall�nde yapının denet�m� görev�n� yürütemezler.”
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MADDE 16- 4708 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının dördüncü cümles�ne “Bu bedele,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı s�steme �l�şk�n deneylerden Bakanlıkça
bel�rlenenler�n masrafları dâh�l olup,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 17- 4708 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n onuncu fıkrasının (c) bend�n�n (2) numaralı alt bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, bende aşağıdak� alt bent eklenm�ş, fıkranın (d) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
fıkranın (e) bend�n�n (2) numaralı alt bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“2) Betondan numune alınması, laboratuvarda kürlenmes�, deneyler�n�n yapılması ve raporlanması, �zlenmes�
ve denetlenmes� süreçler�nde �lg�l� standartlara ve mevzuata uyulmaması,”

“9) Laboratuvar kuruluşunun, beton deney�ne �l�şk�n Bakanlıkça bel�rlenen azam� f�yatın üzer�nde bedel
aldığının tesp�t�,”

“d) Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çel�k çubuk ve benzer� yapı malzemes� üreten ve/veya
pazarlayan f�rmalar adına laboratuvar h�zmet�nde bulunduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, İl Yapı Denet�m
Kom�syonunun tekl�f� üzer�ne Bakanlıkça b�r yıl yen� �ş almaktan men cezası ver�l�r.”

“2) Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı olarak düzenled�ğ� raporu �darelere veya şahıslara sunduğunun
tesp�t ed�lmes�,”

“Bakanlıkça 5 �nc� madde uyarınca elektron�k ortamda görevlend�r�ld�ğ� b�r yapıda;
a) Yapı denet�m kuruluşunca �lg�l� denet�m personel� Bakanlıkça bel�rlenen sürede görevlend�r�lerek yapının

denet�m sorumluluğunun üstlen�lmemes�,
b) Denet�m sorumluluğu üstlen�len ancak yapı denet�m kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle Bakanlıkça

bel�rlenen sürede yapı denet�m h�zmet sözleşmes�n�n �mzalanmaması,
c) Yapı denet�m kuruluşunun; �z�n belges�n�n geç�c� olarak ger� alınması, �ptal ed�lmes�, b�r�nc� fıkranın (g)

bend� uyarınca yen� �ş almaktan men cezası alması veya o yapı �ç�n Bakanlıkça elektron�k ortamda yapılan
görevlend�r�lmes�n�n kaldırılması durumları har�ç olmak üzere yapı denet�m h�zmet sözleşmes�n�n yapı denet�m
kuruluşundan kaynaklı sebeple fesh�,

ç) Yapı ruhsatı ver�ld�kten sonra, yapı denet�m kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan veya b�lg�/belge vermes�
sebeb�yle o yapı �ç�n hatalı görevlend�rme yapıldığının anlaşılması,

haller�nde yapı denet�m kuruluşu, Bakanlıkça elektron�k ortamda yapılan sıralamadan her b�r f��l� �ç�n 120
güne kadar çıkarılarak yapı denet�m kuruluşunun yen� b�r �şte denet�m görev� üstlenmes�ne �z�n ver�lmez. Bu fıkra
uyarınca, elektron�k ortamda sıralamadan çıkarılan yapı denet�m kuruluşunun yen�den sıralamaya g�rmes� hal�nde,
sıralamadan çıkarılmasına sebeb�yet veren yapıda tekrar Bakanlıkça görevlend�r�lmes� mümkündür. Bu fıkra uyarınca
yürütülecek �şlemler �ç�n b�r�nc� fıkranın (h) bend�, üçüncü fıkra, beş�nc� fıkra, yed�nc� fıkra, onbeş�nc� fıkra ve 9 uncu
madden�n b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca uygulanan yen� b�r �şte denet�m görev�
üstlen�lememes�ne da�r �şlem yapı denet�m kuruluşuna elektron�k s�stem üzer�nden b�ld�r�l�r. Bu fıkranın
yürütülmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Yapı denet�m kuruluşunun ek 1 �nc� madde kapsamında Bakanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yürüttüğü
denet�mde, ruhsat ek� onaylı stat�k projes�ne uygun olan ancak ruhsat ek� d�ğer projelere uygun olmayan aykırılıkları
tesp�t etmemes� hal�nde, yapı denet�m kuruluşuna İl Yapı Denet�m Kom�syonunun tekl�f� üzer�ne Çevre, Şeh�rc�l�k ve
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünce o �şe �l�şk�n aldığı h�zmet bedel�n�n %20’s� oranında �dar� para cezası uygulanır.

Yapı denet�m kuruluşunun, ek 1 �nc� maddeye göre Bakanlıkça bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yürüttüğü
denet�m görev�nde;

a) Ruhsat ek� onaylı stat�k projes�ne uygunsuzluğu tesp�t etmemes�,
b) Yapısal hasar olduğu halde bu durumu tesp�t etmemes�,
c) Tesp�te konu stat�k projes�ne uygunsuzluğun ya da hasarın mahall�nde olmadığı halde bu yönde tesp�tte

bulunması,
ç) Bakanlıkça bel�rlenen sürede denet�m� yer�ne get�rmemes�,
haller�nde Merkez Yapı Denet�m Kom�syonunun tekl�f� üzer�ne Bakanlıkça yapı denet�m kuruluşunun b�r yıl

süre �le ek 1 �nc� madde kapsamında yen� b�r denet�m görev� üstlenmes�n�n engellenmes�ne yönel�k �dar� müeyy�de
Merkez Yapı Denet�m Kom�syonunun tekl�f� üzer�ne Bakanlıkça uygulanır. Bu fıkra kapsamındak� �dar� müeyy�deler
Resmî Gazete’de �lan ed�l�r. Bu fıkra uyarınca yürütülecek �şlemler �ç�n b�r�nc� fıkranın (h) bend�, yed�nc� fıkra ve 9
uncu madden�n b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanmaz.”

MADDE 18- 4708 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “h�zmet bedel�n�n ödenmes�,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “beton deney�ne �l�şk�n laboratuvarca ver�len h�zmetler�n azam� bedel� ve bu bedel�n
k�m�n tarafından karşılanacağı,” �bares� eklenm�ş ve fıkrada yer alan “sert�f�ka” �bares� “b�na k�ml�k sert�f�kası”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 19- 4708 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“B�tm�ş yapıların per�yod�k olarak denet�m� ve h�zmet bedel�
EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında denetlenerek b�na k�ml�k sert�f�kası alan yapılar, sert�f�kanın asılmasını

müteak�p beşer yıllık per�yotlarla yapı denet�m kuruluşlarınca denetlen�r. Bu denet�mler Bakanlıkça elektron�k
ortamda bel�rlenen yapı denet�m kuruluşları tarafından yürütülür.
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Yapı denet�m kuruluşlarına bu madde kapsamında yaptıkları denet�mlere da�r verd�kler� h�zmet �ç�n ödenecek
bedel Bakanlıkça bel�rlen�r.

Yapı denet�m kuruluşlarınca bu madde kapsamında per�yod�k olarak yapılacak denet�me �l�şk�n ver�len
h�zmet�n bedel�, 5 �nc� madden�n altıncı fıkrası uyarınca yapı denet�m h�zmet bedel�nden Bakanlık Döner Sermaye
İşletme Hesabına aktarılan Bakanlık payları kullanılarak karşılanır.

Bu madde kapsamında denet�m görev�n� mevzuata uygun şek�lde yer�ne get�rmeyen yapı denet�m kuruluşları,
bu nedenle ortaya çıkacak yapı hasarlarından dolayı denet�m� yaptığı tar�hten �t�baren beş yıl süreyle yapı sah�b�ne
karşı sorumludur.

Bu maddeye göre yapılacak denet�mle �lg�l� �ş ve �şlemler �ç�n b�naya ve/veya bağımsız bölüme g�r�lmes�n�n
engellenmes� hal�nde; denet�m mahall�ne �lk g�d�şte buna da�r tutanak tutularak, �k�nc� g�d�şte g�r�ş� engelleyenlere
�dar� para cezası ver�leceğ� ve sonrasında b�naya ve/veya bağımsız bölüme kolluk kuvvetler� yardımıyla g�r�leceğ�
hususunda uyarıda bulunulur. İk�nc� g�d�şte g�r�ş� engelleyenlere Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl
Müdürlüğünce 1.500 Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r. Buna rağmen g�r�ş�n engellenmes� hal�nde mülk� �dare
am�r�n�n veya varsa bu konuda yetk� devredeceğ� yardımcısının onayı alınır ve kolluk kuvvetler� yardımıyla b�naya
ve/veya bağımsız bölüme g�r�lerek denet�mle �lg�l� �ş ve �şlemler tamamlanır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.”
MADDE 20- 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 4- Desteklemelerden yararlanmak �ç�n başvuruda bulunduğu hâlde, mer� mevzuat uyarınca

desteklemelerden yararlanab�lmek �ç�n �brazı öngörülen makbuz, fatura ve d�ğer belgeler�n gerçeğe aykırı veya
usulsüz olduğu gerekçes�yle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı
gerekçe �le bu Kanunun 23 üncü maddes� uyarınca ger� alınanlara, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç
ay �ç�nde Bakanlığa başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan �ncelemede bunların gerçek üret�m yaptığının tesp�t
ed�lmes� hâl�nde hak ett�kler� destekleme ödemeler� yapılır. Yapılan ödemelere fa�z �şlet�lmez, masraf veya ek ödeme
adı altında herhang� b�r ödeme yapılmaz. Ancak bu hükümden yararlananlardan bu Kanunun 23 üncü maddes�
çerçeves�nde tahs�l ed�lm�ş olan fa�z, kamu alacaklarının yen�den yapılandırmasını düzenleyen özel kanunlar
kapsamında fa�zler yer�ne tahs�l ed�lm�ş olan ferî alacaklar �le katsayı tutarı ve geç ödeme zamları �ade ed�l�r. Bu
hüküm yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle ger� alınması yönünde haklarında tak�p başlatılanlar
�ç�n de uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâl�nde haklarındak� tak�p �şlemler�ne son ver�l�r. Ancak bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra madden�n kapsadığı dönemlere �l�şk�n olarak haklarında tak�p
başlatılanların, tak�be �l�şk�n yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Bakanlığa başvurmaları hâl�nde bunlar da
madde hükmünden aynı şartlar dâh�l�nde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü madden�n �k�nc� fıkrası
uyarınca uygulanması öngörülen herhang� b�r hak mahrum�yet� uygulanmaz.

Bu madde hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükümler�nden yararlananların, bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce destekleme ödemeler� �le �lg�l� olarak açmış oldukları davalar karşılıklı
olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhang� b�r yargılama g�der� �le vekâlet ücret� talep ed�lemez.

Bu madde hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçenler�n bu
�ht�laflarıyla �lg�l� olarak bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra tebl�ğ ed�len kararlar uyarınca �şlem yapılmaz
ve bu kararlar �le �dare aleyh�ne hükmed�lm�ş yargılama g�derler� ve vekâlet ücret� bulunması hâl�nde bunlar �dareden
talep ed�lemez.”

MADDE 21- 19/9/2006 tar�hl� ve 5543 sayılı İskân Kanununun 27 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak�
cümleler eklenm�şt�r.
“Bu Kanunun 10 uncu, 11 �nc� ve 12 nc� maddeler� kapsamına g�ren hak sah�b� a�lelerden sözleşme aşamasında
borcunu peş�n olarak ödemek �steyenlere borçlandırma bedel� üzer�nden yüzde altmış beş oranında �nd�r�m yapılır.
Ödemes�z süre �çer�s�ndek� �şlerde �se borçlandırma bedel� üzer�nden yapılacak peş�n ödeme �nd�r�m oranları
yönetmel�kte bel�rt�l�r.”

MADDE 22- 25/11/2010 tar�hl� ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel�ne Ek Ödeme
Yapılması Hakkında Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmes� Kanunu” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 23- 6083 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 8- (1) Genel Müdürlük faal�yetler�n�n gerekt�rd�ğ� araç, gereç, satın alma, bakım, onarım, yapım,

s�gorta, k�ralama, araştırma, tanıtım, tems�l ve eğ�t�m g�derler�, yurt dışında yürütülecek proje g�derler�, kadastro
h�zmetler�n�n yapılması, yen�lenmes�, güncellenmes� ve benzer� her türlü harcama döner sermaye gel�rler�nden
karşılanab�l�r.

(2) Döner sermaye �şletmeler�n�n yönet�m�, faal�yet alanları, �şley�ş�, sermaye kaynakları, her türlü �dar� ve
mal� �şlemler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkarılan yönetmel�kle
bel�rlen�r.

(3) Döner sermaye �şletmes�nce elde ed�lecek gel�rler bu Kanuna ekl� (I) Sayılı Tar�fe Cetvel�nde
göster�lm�şt�r. Tar�fe Cetvel�ndek� yöresel katsayılar; �l ve �lçeler�n coğraf� ve ekonom�k durumu, nüfusu, gel�şm�şl�k
sev�yes�, �şlem hacm� ve taşınmazların değer� d�kkate alınmak suret�yle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında bel�rlen�r.
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Tar�fe Cetvel�nde bel�rlenen döner sermaye h�zmet bedel� tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar �nd�rmeye veya en
fazla üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r. Bu fıkradak� döner sermaye h�zmet bedeller� her yıl, b�r
öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� uyarınca
tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere artırılarak uygulanır.
Yen�den değerleme oranı uygulanmış tutarlar her yıl Genel Müdürlük tarafından �lan ed�l�r.

(4) Döner sermaye faal�yetler�ne �l�şk�n h�zmetler Genel Müdürlük personel�ne ek görev olarak yaptırıldığı
takd�rde, döner sermaye gel�rler�nden ödenmek üzere, kend�ler�ne (100-300) rakamlarının memur aylıklarına
uygulanan katsayı �le çarpımından elde ed�lecek tutardan, yaptıkları h�zmet�n özell�ğ�ne ve güçlüğüne göre Genel
Müdürün onayı �le bel�rlenecek m�ktarda aylık ek görev ücret� ver�leb�l�r.

(5) Döner sermaye �şletmeler� �ç�n kend� kaynaklarından karşılanmak üzere tahs�s ed�len sermaye m�ktarı
Cumhurbaşkanınca beş katına kadar artırılab�l�r. Bu suretle artırılan sermaye elde ed�len kârlarla karşılanır. Ödenm�ş
sermaye tutarı tahs�s ed�len sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde ed�len kârlar, döner sermaye h�zmetler�nde
kullanılmak üzere ertes� yılın gel�rler�ne �lave ed�l�r.

(6) Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�, köy tüzel k�ş�ler� ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve
Cumhurbaşkanlığı kararnameler�yle sayılan görevler�yle �lg�l� yapılacak tapu �şlemler�nden ve münhasıran elektron�k
ortamdak� ver�lere �l�şk�n olmak üzere ver� paylaşımından döner sermaye ücret� tahs�l ed�lmez. Ayrıca tapu
müdürlükler�nce gerçekleşt�r�len her türlü terk�n, 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 �nc� maddes�n�n
üçüncü fıkrasında sayılan alanlara yapılan her türlü bedels�z terk ve bağışlama �şlemler�nden, Genel Müdürlük
b�r�mler�nce sebeb�yet ver�lm�ş hataların düzelt�lmes� �şlemler�nden, �lg�l�ler�n kusuru olmaksızın nüfus müdürlüğü
tarafından resen gerçekleşt�r�len madd� hataların düzelt�lmes�, tamamlanması ve ger� alınması �şlemler� net�ces�nde
tapuda yapılan k�ml�k b�lg�ler� düzeltme �şlemler�nden, tapu müdürlükler�nce resen yapılan �şlemlerden, a�le konutu
şerh� �şlemler�nden ve kat �rt�fakından resen kat mülk�yet�ne geç�ş �şlemler�nden döner sermaye ücret� tahs�l ed�lmez.
Ver� paylaşımına �l�şk�n protokol veya sözleşmelerde, döner sermaye h�zmet bedeller�n�n ödenmes�ne �l�şk�n usul ve
esaslar düzenleneb�l�r.”

MADDE 24- 6083 sayılı Kanuna ekte yer alan (I) Sayılı Tar�fe Cetvel� eklenm�şt�r.
MADDE 25- 19/4/2012 tar�hl� ve 6292 sayılı Orman Köylüler�n�n Kalkınmalarının Desteklenmes� ve Haz�ne

Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler�n Değerlend�r�lmes� �le Haz�neye A�t Tarım Araz�ler�n�n Satışı
Hakkında Kanunun geç�c� 6 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len, orman olarak
muhafazasında b�l�m ve fen bakımından h�çb�r yarar görülmeyen, aks�ne tarım alanına dönüştürülmes�nde yarar
olduğu tesp�t ed�len yerlerden, sınırları Cumhurbaşkanınca bel�rlenen alanlar; İstanbul �l�, Ş�le �lçes�nde Darlık ve
Ömerl� Barajlarının yapımından etk�lenen Darlık ve Esencel� Mahalleler�n�n yen� yerleş�m yerler�n�n bel�rlenmes� �ç�n
Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Haz�ne adına resen tesc�l ed�l�r. Bu alanlarda
3402 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�n�n kadastrosu yapılmış olan yerler�n �k�nc� defa kadastroya tab�
tutulamayacağına �l�şk�n hükmü uygulanmaz. Bu alanların tesp�t� amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeter� kadar
orman kadastro kom�syonu görevlend�r�l�r. Bu tesp�t sırasında �lan süres� b�r hafta, �t�raz süres� �se b�r ay olarak
uygulanır.

(2) Yen� yerleş�m yer�ndek� hak sah�pl�ğ�, borçlandırma ve taky�de �l�şk�n usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca
bel�rlen�r.”

MADDE 26- 16/5/2012 tar�hl� ve 6306 sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında
Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının onüçüncü cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkranın son
cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler eklenm�ş; üçüncü fıkrasının üçüncü cümles�ne “kabul ed�lenlere”
�bares�nden sonra gelmek üzere “ve d�ğer hak sah�pler�ne” �bares� eklenm�ş, dördüncü fıkrasında yer alan “yapım
mal�yetler�n�n” �bares� “yapım mal�yetler�n�n/ray�ç değer�n�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, beş�nc� fıkrasına aşağıdak�
cümleler eklenm�şt�r.
“Açık artırma �le satışı yapılacak payların üzer�ndek� ve Kanun kapsamındak� alanlarda ve parsellerde anlaşma yolu
�le Bakanlığa, TOKİ’ye veya İdareye bedel� karşılığında devred�len taşınmazların s�c�l�ndek� �potek, �ht�yat� hac�z,
hac�z ve �nt�fa hakkı g�b� haklar, satış sonrasında satış bedel� üzer�nde devam eder.”
“Satış �şlem�n�n yargı kararı �le �ptal ed�lmes� hal�nde, Bakanlığın durumu �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�rmes� üzer�ne,
satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış �şlem�nden sonra üçüncü b�r k�ş�ye devred�lmem�ş veya satıştan öncek� mal�k
adına doğrudan tesc�l�n� hukuken ve/veya f��len �mkânsız hale get�ren b�r uygulamaya tab� tutulmamış �se resen esk�
mal�k� adına tesc�l ed�l�r ve satış bedel�n�n �ades� sağlanıncaya kadar satış bedel� tutarında alıcı leh�ne kanun� �potek
tes�s ve tesc�l ed�l�r. Yargı kararı �le satış bedel�n�n eks�k hesaplandığı gerekçes� �le h�sses� satılan mal�k�n zararının
tazm�n ed�lmes� yönünde Bakanlık/İdare aleyh�ne karar ver�lmes� durumunda, ödenmes�ne hükmed�len bedel,
Bakanlığın/İdaren�n bu konuda kend�s�ne yapacağı b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren en geç 15 gün �ç�nde, h�ssey� satın alan
mal�k tarafından h�sses� satılan esk� mal�ke öden�r. Ver�len süre �çer�s�nde ödemen�n yapılmaması sebeb�yle bedel�n
Bakanlıkça/İdarece ödenmes� hal�nde, ödenen bedel h�ssey� satın alan mal�kten genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r.”
“(b) bend� uyarınca yapılacak satın alma ve trampada; Bakanlıkça yapılan satın alma/trampa tekl�f�n�n mal�kçe kabul
ed�lmes� durumunda yapılan anlaşmaya �l�şk�n b�r tutanak düzenlen�r ve taraflarca �mzalanır. Anlaşmaya konu
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taşınmaz malın tüm hukuk� ve f��l� vasıfları �le satın alma bedel�n�, mal�k�n k�ml�k b�lg�ler�n� ve taşınmazların tapuda
tesc�l�ne veya terk�n�ne da�r kabul beyanlarını da �ht�va eden bu tutanak mal�k�n ferağ beyanı ve tapuda Haz�ne adına
yapılacak tesc�l�n hukuk� sebeb� sayılır. Taşınmazın Haz�ne adına tesc�l� veya terk�n� bu tutanağa �st�naden tapu
müdürlüğünce resen yapılır.”

MADDE 27- 6306 sayılı Kanunun 6/A maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “Dönüşüm Projeler�
Özel Hesabından karşılanmak” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve gerekt�ğ�nde k�l�tl� olan kapıları açmak veya
açtırmak” �bares�, fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler eklenm�ş, fıkranın mevcut �k�nc�
cümles�nde yer alan “R�skl� olarak tesp�t” �bares� “R�skl� olarak tesp�t/kabul” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü fıkrasına
b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler eklenm�ş, altıncı fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş,
yed�nc� fıkrasının üçüncü cümles�ne “borç m�ktarı oranında” �bares�nden sonra gelmek üzere “b�r�nc� dereceden”
�bares� eklenm�ş, aynı fıkranın son cümles�ne “hesaba yatırılır” �bares�nden sonra gelmek üzere “; hak sah�b�n�n
dönüşümden öncek� taşınmazının tapu kaydında yer alan �potek, �ht�yat� hac�z, hac�z ve �nt�fa hakkı g�b� haklar ve
şerhler hak sah�b� adına yatırılan taşınmazın bedel� üzer�nde devam ett�r�l�r; tapu kaydındak� haklar ve şerhler
Bakanlığın taleb� üzer�ne tapu müdürlüğünce resen terk�n ed�l�r” �bares� eklenm�şt�r.
“R�skl� yapı tesp�t� yapılmasının engellenmes� durumunda güvenl�ğ� sağlamak üzere kolluk kuvvetler�nden destek
alınarak tesp�t yapılır. Bakanlık veya �dare tarafından, b�nanın bulunduğu arsanın tehl�kel� durumu veya b�nadak� hasar
ve tahr�bat bakımından ac�len boşaltılması ve yıktırılması gerekt�ğ� bel�rlenen b�nalar r�skl� yapı olarak kabul ed�l�r.”
“Tahl�yeye �l�şk�n tebl�gat �k�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak uygulamalarda
mal�klere, k�racılara ve yapıda �kamet etmek şartıyla sınırlı ayn� hak sah�pler�ne taşınma yardımı yapılab�l�r.”
“Uygulama yapılacak alandak� taşınmazlar, feshed�lm�ş sayılan sözleşmelere �st�naden tapuda müteahh�de devred�lm�ş
�se, uygulama net�ces�nde meydana gelen yen� taşınmazlar hak sah�pl�ğ� çalışmaları gözet�lerek müteahh�de dev�r
yapan esk� mal�kler� adına resen tesc�l olunur.”

MADDE 28- 6306 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının son cümles� yürürlükten kaldırılmış ve
dokuzuncu fıkrasının (c) bend�ne “bunların �şt�rakler�” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le Gayr�menkul Yatırım
Ortaklıkları (GYO)” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 29- 14/2/2020 tar�hl� ve 7221 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılması Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne “mevzuat hükümler�” �bares�nden sonra
gelmek üzere “�le 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu kapsamındak� hükümler”
�bares� eklenm�ş, �k�nc� fıkrasında yer alan “Çevre ve Şeh�rc�l�k” �bareler� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkranın b�r�nc� cümles�ne “paylaşması veya satması;” �bares�nden sonra gelmek üzere “f�krî,
sına� ve t�car� haklara �l�şk�n mevzuat hükümler� �le K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve” �bares� eklenm�ş, fıkraya
dördüncü cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş, fıkranın mevcut altıncı ve yed�nc� cümleler�
yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“İz�n bedel�n�n üst sınırı; her halükarda yerl� gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� �le yabancı gerçek k�ş�ler ve
tüzel k�ş�ler �ç�n bel�rlenen pafta başına �z�n bedel�n�n 100.000 katı Türk l�rasını geçemez.”

“(3) Coğraf� B�lg� S�stem� kapsamındak� yazılımlar, Ulusal Coğraf� B�lg� S�stem� standartları �le uygunluğu
sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sert�f�kalandırılır. Sert�f�ka bedeller� Bakanlıkça bel�rlen�r ve Döner Sermaye
İşletmes� B�r�m F�yat L�stes�nde her yıl yayımlanır. Sert�f�kalara �l�şk�n kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmel�kle bel�rlen�r.

(4) Coğraf� ver� toplayan sensör ve donanımlar �lg�l�ler�nce Bakanlıkça oluşturulacak elektron�k ortama
kayded�l�r. Buna �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

(5) Savunma, güvenl�k ve �st�hbarat alanında faal�yet gösteren yazılımlar, sensör ve donanımlar �ç�n bu
madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan sert�f�ka ve kayıt zorunluluğu aranmaz.

(6) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığınca;
a) Coğraf� Ver� İzn�n�n alınmaması durumunda; başvuru �ç�n faal�yet sah�b�ne tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren en az

10 gün süre ver�l�r. Süres� �ç�nde başvurusunu yapmayanların faal�yetler� durdurulur ve �z�n bedel�n�n 5 katı tutarında
�dar� para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tesp�t ed�lememes� hal�nde �dar� para cezası �ç�n 1.000 (b�n) adet
1/1000’l�k pafta üzer�nden hesaplama yapılır.

b) Coğraf� B�lg� S�stem� kapsamındak� yazılımlar �ç�n sert�f�ka alınmaması durumunda; 100.000 TL (yüzb�n
Türk l�rası) �dar� para cezası uygulanır. Cezanın uygulandığı tar�hten �t�baren 3 ay �ç�nde sert�f�ka alınmaması hal�nde
sert�f�kasız kullanımın her tesp�t�nde aynı m�ktarda �dar� para cezası uygulanır. Bu tutar takv�m yılı başından geçerl�
olmak üzere her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes�
hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır.

c) İdar� para cezası kararları, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre kararı veren
merc� tarafından �lg�l�ye tebl�ğ ed�l�r. Cezalar, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 1 ay �ç�nde öden�r. Süres�nde ödenmeyen �dar�
para cezaları 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre
verg� da�reler�nce tak�p ve tahs�l ed�l�r. İdar� para cezasına karşı 30 gün �ç�nde yetk�l� �dare mahkemes�ne �t�raz
ed�leb�l�r. İt�razlar zaruret olmayan hallerde evrak üzer�nden �ncelenerek karara bağlanır. İt�raz üzer�ne ver�len



15.06.2022 13:03 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220615-8.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220615-8.htm 8/8

mahkeme kararları kes�nd�r. Cezaların uygulanmasına yönel�k usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�k �le
bel�rlen�r.

(7) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı �le yapacakları �ş b�rl�kler� kapsamında gerçek k�ş�lere ve
özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne; Türk�ye’ye a�t Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� kapsamındak� coğraf� ver�ler�
toplaması, üretmes�, paylaşması veya satması, ver� madenc�l�ğ� yapması ve yen� ver� üretmes� konularında; f�krî, sına�
ve t�car� haklara �l�şk�n mevzuat hükümler� �le K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve özel kanunlardak� hükümler
saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından l�sans ver�l�r. L�sans kapsamında Bakanlıkla paylaşılan ver�ler�n üçüncü
şahıslara bedel� karşılığında Ulusal Coğraf� B�lg� Platformu üzer�nden ver�lmes� durumunda elde ed�lecek gel�rler
Ulusal Coğraf� B�lg� S�stemler� h�zmetler�nde kullanılmak üzere Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı
Döner Sermaye İşletmes� Müdürlüğünün �lg�l� hesabına yatırılır. L�sans bedeller�, Bakanlıkça bel�rlen�r ve Döner
Sermaye İşletmes� B�r�m F�yat L�stes�nde her yıl yayımlanır. L�sansa �l�şk�n kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

(8) Bu madde hükümler�ne uyulup uyulmadığını denetleme yetk�s� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Bakanlığına a�tt�r. Gerekt�ğ�nde bu yetk�, Bakanlıkça; �l müdürlükler�ne devred�l�r. Denet�mler, Bakanlığın bel�rled�ğ�
denet�m usul ve esasları çerçeves�nde yapılır.”

MADDE 30- 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent ve maddeye aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“ğ) Bakanlık tarafından Ajansa kullanma �zn� ver�len veya k�ralanan, Kıyı Kanunu kapsamındak� devlet�n
hüküm ve tasarrufu altında yer alan alanlarda; mapa ve şamandıra s�stemler� kurmak, �şletmek, den�z araçlarına atık
alım h�zmetler�n� vermek ve bu h�zmetler�n ver�lmes�n� sağlamak.”

“(2) Ajans, �ht�yaç hâl�nde bu maddede sayılan faal�yetler� özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z ş�rketler kurarak
gerçekleşt�reb�l�r.”

MADDE 31- Bu Kanunun;
a) 15 �nc� maddes� yayımı tar�h�nden altı ay sonra,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 32- Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

14/6/2022
 

Ek� �ç�n tıklayınız.
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