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Korunması Gerekli Tașınır Kültür Ve
Tabiat Varlıklarının Tasnifi , Tescili
Ve Müzelere Alınmaları Hakkında
Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Korunması Gerekli Tașınır 
Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi , Tescili Ve Müzelere Alınmaları
Hakkında Yönetmelik” 20.04.2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiștir. Yönetmelikte, 21.7.1983 tarihli
ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına
giren korunması gerekli tașınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnif,
tescil, müzelere alınması ve değer takdirini yapacak komisyonların 
çalıșma usul ve esaslarını belirlenmektir. Yönetmelikle, 13.8.1984 
tarihli ve 18488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli Tașınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi , Tescili ve Müzelere
Alınmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıștır.

Milletlerarası Sözleșme

5.2.2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan 
“Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesine Yönelik
Kyoto Protokolü”ne katılmamız; Dıșișleri Bakanlığının 7/5/2009 tarihli
ve HUMȘ/408 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7.5.2009
tarihinde kararlaștırılmıștır. Karar 13.05.2009 tarihli ve 27227 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiștir. Birleșmiș Milletler
İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesine Yönelik Kyoto Protokolü’nün 
tarafları ve anlașmaya varılan hususlara yönelik düzenlemelere
Protokol de yer verilmiștir.

Maden Kanununa İlișkin Anayasa
Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı 2004/70, Karar Sayısı 2009/7
kararı ile; 26.5.2004 günlü, 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı 
Kanunlarda Değișiklik Yapılmasına İlișkin Kanun’un;

A- 3. maddesiyle değiștirilen 4.6.1985 günlü, 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 7. maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarının Ana-
yasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- 5. maddesiyle 3213 sayılı Yasa’nın 10. maddesine eklenen 
altıncı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

C- 10. maddesiyle değiștirilen 3213 sayılı Yasa’nın 16. maddesi-
nin son fıkrasının ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına 
ve iptal isteminin REDDİNE,

D- 20. maddesiyle 3213 sayılı Yasa’nın 46. maddesine eklenen 
onuncu fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin 
REDDİNE,

E- 23. maddesiyle değiștirilen 3213 sayılı Yasa’nın Ek 1’inci
maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve 
iptal isteminin REDDİNE,

F- 28. maddesiyle 9.8.1983 günlü, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun
10. maddesine eklenen üçüncü fıkrası, 26.4.2006 günlü, 5491 
sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle değiștirildiğinden, bu fıkraya ilișkin

KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLME-
SİNE YER OLMADIĞINA,

G- Geçici 1. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

H- 3. maddesiyle değiștirilen 3213 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin 
birinci fıkrası ile 5. maddesiyle 3213 sayılı Yasa’nın 10. madde-
sine eklenen altıncı fıkranın iptal edilmesi nedeniyle doğacak 
hukuksal boșluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğün-
den, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı 
Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beșinci fıkraları gereğince,
bu fıkralara ilișkin İPTAL HÜKÜMLERİNİN, KARARIN RESMÎ
GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAȘLAYARAK BİR YIL 
SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

15.1.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar vermiștir. Karar 11.06.2009 
tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıștır.

Anayasa Mahkemesi Maden Kanununun 7. maddesi birinci fıkrası-
nın iptaline ilișkin gerekçesinde; “3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. 
maddesinin birinci fıkrasında, orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma
alanları, kara avcılığı alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat
parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su
havzaları, kıyı alanları ve sahil șeritleri, karasuları, turizm bölgeleri,
alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelișim bölgeleri,
askerî yasak bölgeler ve imar alanları ile mücavir alanlarda madencilik
yapılmasına izin verilerek, bu yerlerde yapılacak madencilik faaliyetle-
rinin çevresel etki değerlendirmesi ve gayri sıhhi müesseseler ile ilgili
hususlar dahil olmak üzere hangi esaslara göre yürütüleceğinin ilgili
bakanlıkların görüșü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıștır.

Anayasa’nın 168. maddesinde; “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve ișletilmesi hakkı
Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkiși-
lere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve ișletmesinin,
Devletin gerçek ve tüzelkișilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve
tüzelkișiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda 
gerçek ve tüzelkișilerin uyması gereken șartlar ve Devletçe yapılacak
gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.”
denilmektedir. Buna göre, tabiî servetler ve kaynaklar kapsamında
bulunan madenlerin aranması ve ișletilmesi ile ilgili olarak gerçek
ve tüzelkișilerin uyacakları koșulların, Devletçe yapılacak gözetim,
denetim usul ve esasları ile yaptırımların yasada düzenlenmesi
gerekmektedir.

Anayasa’nın 43. maddesinin birinci fıkrasında, kıyıların Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olduğu, üçüncü fıkrasında ise, kıyılarla
sahil șeritlerinin, kullanıș amaçlarına göre derinliği ve kișilerin bu
yerlerden yararlanma imkân ve șartlarının kanunla düzenleneceği
belirtilmektedir.

Anayasa’nın 63. maddesinin birinci fıkrasında, tarih, kültür ve tabiat
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla
destekleyici ve teșvik edici tedbirleri almak görevi Devlete verilmiș,
ikinci fıkrasında ise, bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu
olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapı-
lacak yardımlar ve tanınacak muafi yetlerin kanunla düzenleneceği
esası getirilmiștir.

Hazırlayan:Nevzat CAN
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3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan iptali istenilen düzenleme ile belirtilen yerlerde yapılacak
madencilik faaliyetlerinin, çevresel etki değerlendirmesi ve gayri sıhhî
müesseseler ile ilgili hususlar dahil olmak üzere hangi esaslara göre
yürütüleceği Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliğe
bırakılmaktadır.

Anayasa’nın 168. maddesi uyarınca, tabiî servet ve kaynaklarla ilgili
gerçek ve tüzel kișilerin uyması gereken usul ve esasların yasayla
düzenlenmesi zorunludur. Bununla birlikte, kıyılarla sahil șeritlerinden
yararlanma imkân ve șartları ile tarih, kültür ve tabiat varlıkları ve
değerlerinden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlama-
ların da Anayasa’ya uygun olmak koșuluyla yasayla düzenlenmesi
Anayasa’nın 43. ve 63. maddelerinin gereğidir.

Buna göre, belirtilen yerlerdeki madencilik faaliyetlerinin yürütül-
mesine ilișkin esasların yasada düzenlenmesi gerekirken, iptali 
istenen kural ile bu hususlara ilișkin düzenlemenin Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılması Anayasa’nın 43., 63.
ve 168. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.

Anayasa’nın 43., 63., ve 168. maddelerine aykırılık olușturan kural,
kușkusuz, aynı zamanda Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan
“Hukuk Devleti” ilkesine de aykırılık olușturur.

İptal konusu kural,Anayasa’nın 2., 43., 63. ve 168. maddelerine aykırı
görülerek iptal edilmiș olduğundan, ayrıca 6., 7., 11., 45., 56., 90.
ve 169. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiștir.”
ifadelerine yer vermiștir.

Afet Ve Acil Durum Yönetimi
Bașkanlığının Teșkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilișkin hizmetleri yürütmek 
üzere, Bașbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bașkanlığı-
nın kurulması, teșkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla 
“Afet Ve Acil Durum Yönetimi Bașkanlığının Teșkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun” 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlandı.

Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilișkin hizmetlerin ülke
düzeyinde etkin bir șekilde gerçekleștirilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar 
azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında ger-
çekleștirilecek iyileștirme çalıșmalarını yürüten kurum ve kurulușlar 
arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların 
üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsamaktadır. 

Bașkanlık teșkilatı; a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bașkanlığı.b)
Müdahale Dairesi Bașkanlığı.c) İyileștirme Dairesi Bașkanlığı. ç) Sivil
Savunma Dairesi Bașkanlığı. d) Deprem Dairesi Bașkanlığı. e) Yöne-
tim Hizmetleri Dairesi Bașkanlığı. Hizmet birimlerinden olușmaktadır.
Așağıda planlama ve afet yönetimi ile görevli olan daire bașkanlıkların
yetkileri yer almaktadır.

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bașkanlığı

MADDE 8 – (1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bașkanlığının
görevleri șunlardır:

a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk
yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.

b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici
tedbirleri ilan etmek.

c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar
esaslarını belirlemek.

ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.

d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlen-
dirme ve eğitim çalıșmaları yapmak.

e) Yurtiçi ve yurtdıșında meydana gelen afet ve acil durumlarla 
ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleșme ve
bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve denetlemek.

g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iș ve ișlemlerini
yürütmek.

ğ) Afet ve acil durumlara ilișkin;

1) Yönetim stratejilerini belirlemek.

2) Her türlü bilgi, haberleșme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini 
kurmak ve ișletmek.

3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara
öneride bulunmak. 

4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.

5) Sigorta hizmetlerinin geliștirilmesi ve yaygınlaștırılmasını
sağlamak.

6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek 
ve denetlemek.

h) Bașkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İyileștirme Dairesi Bașkanlığı

MADDE 10 – (1) İyileștirme Dairesi Bașkanlığının görevleri
șunlardır:

a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı
tedbirleri almak.

b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleșmeyi sağlamak, 
zarara uğramıș kișilerin tedavi, iașe, ibate, sosyal ve psikolojik 
destek hizmetlerini yürütmek.

c) Afete uğramıș yerlerin imar, plan, proje ișlemleri ile bu alandaki
hukuki ișlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kurulușları ile 
koordinasyonu sağlamak, yapılan ișlemleri denetlemek.

ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.

d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kurulușları,
mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kurulușları ile
ișbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileștirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum
Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların
uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilișkin ilerleme
raporlarını hazırlamak.

e) Bașkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Deprem Dairesi Bașkanlığı
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MADDE 12 – (1) Deprem Dairesi Bașkanlığının görevleri
șunlardır:

a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi,

b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramıș
yerlerin imar, plan ve proje ișlemlerinin yürütülmesi, 

c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileștirme așamalarında
kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kurulușları ile
yabancı kiși ve kurulușlara ait her türlü kaynakların tespiti ve 
etkin kullanımı, 

ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında
uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek
ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Bașkanlığın diğer 
birimlerine danıșmanlık yapmak.

d) Bașkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Havzalarda Özel Hüküm Belirleme
Çalıșmalarına İlișkin Usul Ve Esaslar
Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi hükmü çerçeve-
sinde, havzanın fi ziki ve teknik özelliklerinin bilimsel çalıșmalar ile 
değerlendirilmesi, koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenme-
sine yönelik yapılacak olan çalıșmayı ve bu çalıșmaya ilișkin usul ve 
esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan tebliğ 30.06.2009 tarihli 
ve 27274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıștır.

Özel hüküm belirleme çalıșması içme ve kullanma suyu temin
maksadıyla kullanılan veya kullanılması planlanan her havza için
yapılması gerekmekle birlikte;

a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16 ila 20 nci maddelerinde 
belirtilen hukuki ve teknik esaslar uygulanmasına rağmen, içme 
ve kullanma suyu temin edilen kıtaiçi yüzeysel su kaynaklarının 
havzalarındaki mevcut su kalitesinin, 20/11/2005 tarihli ve 25999
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçmesuyu Elde Edilen veya 
Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde olumsuz yönde değiștiği,

b) Havzadaki mevcut kullanımlar sonucunda, İçmesuyu Elde
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine
Dair Yönetmelik hükümlerine göre rezervuardaki su kalitesinin, 
içme ve kullanma suyu teminine uygun olmadığı halde, havzada
içme ve kullanma suyu temin edilmesinin zorunlu olduğu,

c) Büyükșehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüklerince Bakanlık onayı alınarak çıkartılan ve uygula-
nan Havza Koruma Yönetmelikleri hükümlerinin yetersiz kaldığı,
taleplere cevap veremediği, uygulama kabiliyetinin bulunmadığı 
veya ilgili hükümler uygulandığı halde rezervuardaki mevcut su 
kalitesinin olumsuz yönde değiștiği,

ç) Havzanın hidrojeolojik, jeolojik, topografi k, zemin, bitki örtüsü 
gibi özelliklerinin maksimum su kotu çizgisine eș uzaklık eğrileri 
boyunca da değișiklik göstermesi sebebiyle koruma alanlarının 
sadece kıyı kenar çizgisine uzaklık esas alınarak belirlenmesi-

nin doğru olmadığı durumlar ile havzadaki mevcut yapılașmanın
gerektirdiği,

d) Olușan atıksuların teknik ve ekonomik olarak havza dıșına 
çıkarılmasının mümkün olmadığı ve/veya geri dönüșümlü olarak 
kullanılamadığı

durumlarda, bu çalıșma öncelikli olarak yapılacağı Tebliğ de hüküm 
altına alınmıștır.

Baz İstasyonlarına İlișkin Anayasa
Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 1.10.2009 tarihli, 2006/129 esas, 2009/19 nolu kararı
ile 13.10.2009 tarihli ve 27375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı 
ile baz istasyonlarını yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmasından 
muaf tutan Telgraf ve Telefon Kanununun ek 35. maddesinin yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiștir. 5189 sayılı Kanunun 5. maddesinin Ek 35.
maddesinde; “Elektronik haberleșmeyle ilgili alt yapı olușumunda kullanı-
lan direk, kule, kulübe, konteynır, anten dalga kılavuzu, enerji nakil hattı, 
altyapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü tașınır tașınmaz mal ve teçhizat, 
kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun 
olarak kurulmak ve Kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifi kaları almak 
șartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabi 
değildir.” hükmü yer almakta idi.

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından Yürürlüğün durdurulması istemini
de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu 
ve ekleri, iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunla-
rın gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri Mahkemece incelendikten 
sonra; 4.2.1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun
16.6.2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ek 35. 
maddesi, 1.10.2009 günlü, E. 2006/129, K. 2009/121 sayılı kararla 
iptal edildiğinden, bu maddenin, uygulanmasından doğacak sonradan
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve
iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de 
yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
1.10.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiștir.

İmar Kanunu İle Bayındırlık Ve İskan

Bakanlığının Teșkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değișiklik Yapılmasına Dair
Kanun

İmar Kanununun fenni mesullerle ilgili 28. maddesi ile ceza hüküm-
lerine yönelik 42. maddesinde ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Teșkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
Değișiklik Yapılmasına Dair Kanunun da değișiklik yapılmıștır. İmar 
Kanununun para cezaları ile ilgili 42. maddesi Anayasa Mahkemesi 
kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmiștir. İmar Kanununun 28.
maddesinde șehir plancıları da dahil müelliflerin İmar Kanunu ve diğer
ilgili mevzuata uygun olarak ișlerini gerçekleștirmekten sorumlu olduğu
hükme bağlanmıștır. Söz konusu değișiklik așağıda yer almaktadır.



106

“MADDE 1 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28
inci maddesi bașlığı ile birlikte așağıdaki șekilde değiștirilmiștir.

“Müelliflik, fenni mesuliyet, șantiye șefliği, yapı müteahhitliği
ve kayıtlar:

MADDE 28- Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve
planlama hizmetine ilișkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin
düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada
bulunulacak alanın, yerleșme merkezinin ve yapının sınıfına,
özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına
uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına
yaptırılması mecburidir. Müellif ler ve uygulamada bulunan
meslek mensupları, ișlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata
uygun olarak gerçekleștirmekten sorumludur.

Yapıda inșaat ve tesisat ișleri ile kullanılan malzemelerin kamu
adına denetimine ilișkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projele-
rin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı
ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni mesul mimar ve mühendisler
uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile
birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına,
ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik șart-
namelere uygun olarak inșa edilmesini denetlemekle görevlidir.
Yapı sahibine ve idareye karșı sorumlu olan fenni mesuller,
uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan 
usta çalıștırılması veya șantiye șefi bulundurulmaksızın yapım
ișinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya 
istifaları halinde, bu durumları altı iș günü içinde ilgili idareye
yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller
kanuni mesuliyetten kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iș
günü içinde 32 nci maddeye göre ișlem yapılır.

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, bașka bir meslek
mensubu fenni mesuliyeti üstlenmedikçe yapının devamına izin
verilmez. Fenni mesulün istifası halinde, istifa tarihinden önce
yapılan ișlere dair sorumluluğu devam eder. Yeni atanan fenni
mesul, daha önce yapılan ișlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve
hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan 
da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe
inșaatın devamına izin verilmez.

Fenni mesuller, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikte
belirlenen sınıf, özellik ve büyüklüğe sahip bulunan yapıların 
denetimi faaliyetine yardımcı olmak üzere, 38 inci maddeye
göre uygun nitelikte ve sayıda fen adamı istihdam etmek
mecburiyetindedir.

Fenni mesuller, uzmanlık alanlarına göre yapım ișlerinin deneti-
mine ilișkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hiz-
metleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini
imzalamak mecburiyetindedir. Yapıya ilișkin bilgiler, ilgili idarece,
etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin
ve șantiye șefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu meslek
odasına, üyelik kayıtlarına ișlenmek üzere bildirilir.

Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapı ile alakalı olarak yapı
müteahhitliği, șantiye șefliği, tașeronluk ve malzeme satıcılığı
yapamaz. Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemez.

27 nci madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde
olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22 nci
maddede yer alan etüt ve projeler, il özel idarelerince veya 
Bakanlığın tașra teșkilatınca hazırlanabilir. Bu tarım ve hay-
vancılık yapılarına dair fenni mesuliyet, il özel idaresinin veya
Bakanlığın tașra teșkilatının mimar ve mühendisleri tarafından
üstlenilebilir.

Yapı müteahhidi ve șantiye șefi; yapıyı, tesisatı ve malzeme-
leriyle birlikte bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar
planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve
teknik șartnamelere uygun olarak inșa etmek, neden olduğu mev-
zuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi ve
șantiye șefi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inșaat ve
tesisatlarına ilișkin yapım ișlerini sürdüremez, inșaat ve tesisat
ișlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıștıramaz.

Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiș idareden yetki
belgesi almaksızın, inșaat ve tesisat dahil yapım ișlerinin müte-
ahhitliği üstlenilemez. Yetki belgeleri geçici veya daimi olarak
düzenlenebilir. Gerçek kișilere ve özel hukuk tüzel kișilerine
yapı inșa eden müteahhitlerin kayıtları, her yapı için ayrı ayrı 
tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili yapı müteahhidinin yetki
belgelendirmesi ișlemlerinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa
gönderilir. Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi ișlemleri, bu
kayıtlar da değerlendirilerek Bakanlıkça yürütülür.

Fenni mesullerce denetime ilișkin mimarlık ve mühendislik
raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare
elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı
belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım ișlerinden doğan
vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının
gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin 
belgesi verilmesi ișlemleri tamamlanamayan yapılar için,
yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili
idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir.
Bu belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına
ișlenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve
Bakanlığa gönderilir.

Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamıș olan bir yapının etüt ve proje
müellifliği, yapı müteahhitliği ve șantiye șefliği görevlerinden her-
hangi birini üstlenmemiș ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt
ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, șantiye șefi ne ve ilgili
fenni mesullere aittir.”

MADDE 2 – 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi bașlığı ile
birlikte așağıdaki șekilde değiștirilmiștir.

“İdari müeyyideler:

MADDE 42- Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık
teșkil eden fi il ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iș günü
içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen
her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari
müeyyideler uygulanır.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere
veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine,
yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iș günü içinde idareye
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bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna,
bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına,
yerleșmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit
edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beșyüz Türk
Lirasından az olmamak üzere, așağıdaki șekilde hesaplanan
idari para cezaları uygulanır:

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre
yapının inșaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata
aykırılığın her bir metrekaresi için;

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beș Türk Lirası,

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk
Lirası,

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi
Türk Lirası,

4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeș,
C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C
grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmıșüç Türk Lirası,

idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı bașından
geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirası-
nın küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

b) Mevzuata aykırılığı yapı inșaat alanı üzerinden hesaplanması
mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını
değiștiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı
bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa
konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fi yat
listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin %20’si kadar idari 
para cezası verilir.

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa
konu yapı;

1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın 
yapılmıș ise cezanın %30’u,

2) Kamuya veya bașkasına ait bir parselde yapılmıș ise cezanın
%40’ı,

3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu
Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiș bir
alanda yapılmıș ise cezanın %60’ı,

4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karșısında can 
ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın %100’ü,

5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmıș ise cezanın
%20’si,

6) Yapılașmaya yasaklanmıș bir alanda yapılmıș ise cezanın
%80’i,

7) Özel kanunlar ile belirlenmiș özel imar rejimine tabi bir alanda 
yapılmıș ise cezanın %50’si,

8) Ruhsatsız ise cezanın %180’i,

9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inșaatı sürdürü-
lüyor ise cezanın %50’si,

10) Yapı kullanma izin belgesi alınmıș olmakla birlikte, ruhsat
alınmaksızın yeni inșaî faaliyete konu ise cezanın %100’ü,

11) İnșaî faaliyetleri tamamlanmıș ve kullanılmıyor ise cezanın
%10’u,

12) İnșaî faaliyetleri tamamlanmıș ve kullanılıyor ise cezanın
%20’si,

13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın
%20’si,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen șekilde tespit edilen para cezala-
rının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para
cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan 
etkilenen alan dikkate alınır.

18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirti-
len mükellefi yetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı
davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje
müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve șantiye
șefi ne, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu
fi illerin çevre ve sağlık șartlarına aykırı olması halinde dörtbin
Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin
Türk Lirası idari para cezası verilir.

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla bera-
ber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karșısında
can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya
mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı
ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunma-
yan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı
sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiș köy yerleșme
alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli 
oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen,
sanat ve sağlık șartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni
olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inșa
edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası
verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve
hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan
idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere,
ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının bește biri
olarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fi il ve hallerin, yapının inșa edilmesi
süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak
uygulanır.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları,
aynı fi il nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz
olarak iade edilir.

Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat
eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı
izni dahilinde yapılan iș ve ișlemler mühür bozma suçu teșkil
etmez.

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteah-
hitlerinin, șantiye șefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına
aykırı fi illerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesin-
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leșmiș mahkeme kararları, kendi kayıtlarına ișlenmek ve ilgili
mevzuata göre cezai ișlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları
meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kișiler,
verilen ceza süresi içinde yeni bir iș üstlenemez.

Yapı müteahhidinin yetki belgesi;

a) Yapım ișinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı
olarak gerçekleștirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre
içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beș yıl,

b) Yapım ișinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak
gerçekleștirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi
halinde on yıl,

c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde
bir yıl,

süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım ișle-
rinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve
diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi
bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara
sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi
düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni 
yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iș üstlenemez, ancak
mevcut ișlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın 
bașlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir.”

MADDE 3 – 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı 
fıkrasının (e) bendi așağıdaki șekilde değiștirilmiștir.

“e) Her türlü inșaat ve tesisat dahil yapım ișlerine dair yapı
müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi ișlemlerine; yapı müte-
ahhitlerinin iș gruplarına, ihtisaslașmalarına ve yüklenilecek ișin
büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve bunların sahip olmaları 
gereken asgari eğitim, iș tecrübesi, teknik donanımı ve kapasitesi,
mali durumu, idari yapısı ve personel șartları ile niteliklerine;
yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının
tutulmasına ve değerlendirilmesine; mimar ve mühendis unvanlı 
șantiye șefi çalıștırılması mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın 
da yapılması mümkün olan yapılara; șantiye șeflerine, yapım
ve denetim ișlerinde istihdam edilecek fen adamlarına ve yetki
belgeli ustalara ilișkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Milli
Eğitim Bakanlığı, Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mes-
leki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin görüșleri alınarak,”

MADDE 4 – 3194 sayılı Kanuna așağıdaki geçici maddeler
eklenmiștir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numa-
ralı fıkrasının (e) bendinde öngörülen konulara ilișkin yönetmelik
bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girmesinden

sonra inșaat, tesisat, elektrik, sıva ve benzeri branșlarda yetki

belgesi almak isteyenlerden, hangi branșta iș yaptıklarını

belgeleyenlere usta olduklarını gösterir geçici yetki belgesi

verilir. Bu belgeler 1/1/2012 tarihinden itibaren sürekli yetki

belgesine dönüștürülür.”

MADDE 5 – 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan

Bakanlığının Teșkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2 nci maddesinin mülga (g) bendi așağıdaki

șekilde yeniden düzenlenmiș, (i) bendi așağıdaki șekilde değiș-

tirilmiș ve (j) bendinde yer alan “sicillerini” ibaresi “kayıtlarını”

olarak değiștirilmiștir.

“g) Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin olușturulmasına, iyileștiril-

mesine ve ișletilmesine dair iș ve ișlemleri yapmak, yaptırmak,

yaygın olarak kullanılmasını teșvik etmek,”

“i) Gerçek kișilerin, özel hukuk tüzel kișilerinin ve kamu kurum

ve kurulușlarının yurt içindeki inșaat ve tesisat dahil yapım

ișlerini üstlenmek isteyen ve mevzuatta belirlenen nitelikleri 

tașıyan gerçek kișilere ve özel hukuk tüzel kișilerine idarelerce

tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği yetki

belgesi vermek,”

MADDE 6 – 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci

maddesinin (h) bendi așağıdaki șekilde değiștirilmiștir.

“h) Gerçek kișilerin, özel hukuk tüzel kișilerinin ve kamu kurum

ve kurulușlarının yurt içindeki harita ve plan ișleri ile inșaat ve

tesisat dahil yapım ișlerini üstlenmek isteyen, ilgili mevzuatında

belirlenen nitelikleri tașıyan gerçek kișilere ve özel hukuk tüzel

kișilerine; tutulan kayıtları da dikkate alarak yetki belgesi vermek,

bu faaliyetler ile etüt, proje, kontrollük ve müșavirlik ișleri ile ilgili

olarak yurt dıșında müteahhitlik hizmeti verenler hakkında gerekli 

iș ve ișlemleri yapmak, ilgililerin kayıtlarını tutup değerlendirmek

ve belge vermek,”

MADDE 7 – Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi ile değiștirilen 3194 sayılı Kanunun 28 inci

maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “inșaat

ve tesisat ișlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıștıramaz”

hükmü ile dokuzuncu fıkrasının müteahhitlere yetki belgesi

verilmesine ilișkin hükümleri 1/1/2012 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür”


