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Giri" 
!mar kirlili"ine neden olma suçu 5237 sayılı Kanunun ceza mevzuatımıza 

kazandırdı"ı yeni suç tiplerinden birisidir. Özellikle çevre hakkının gerek 
kar#ıla#tırmalı gerekse uluslararası hukukta temel bir insan hakkı olarak kabul 
edilmesine ra"men, çevre hakkının ihlalini sonuçlayan davranı#ların dar anlamda 
ceza yaptırımı ile kar#ılanması ve genel ceza mevzuatımızın içinde düzenlenmesi 
oldukça yenidir. 5237 sayılı TCK öncesindeki dönem incelendi"inde çevreye 
kar#ı i#lenen fiillerin dar anlamda suç olmaktan ziyade kabahat olarak 
düzenlendi"i görülmektedir1. Oysa çevrenin korunması konusundaki toplumsal 
hassasiyet yasal düzenlemelere göre çok daha eskidir2. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda özel hükümlerin yer aldı"ı ikinci 
kitabının Topluma Kar#ı Suçların düzenlendi"i üçüncü kısmının ikinci bölümünde 
“Çevreye Kar#ı Suçlar” özel olarak düzenlenmi#tir. Bu bölümde altında çevrenin 
kasten ve taksirle kirletilmesi, gürültüye neden olma ve imar kirlili"ine neden 
olma suçları düzenlenmektedir. !mar kirlili"ine neden olma fiili, Kanun öncesinde 
3194 sayılı !mar Kanunu’nda idari yaptırım altına alınmaktaydı3. 

Düzenlemeye ili#kin olarak Adalet Komisyonunun Genel Gerekçesinde #u 
ifadelere yer verilmi#tir. “Ülkemizdeki plansız !ehirle!menin ve kamu arazilerinin 
i!galinin önüne geçebilmek amacıyla, “yapı ruhsatiyesi” olmaksızın veya ruhsata 
aykırı olarak in!aat faaliyetinde bulunulması, bu in!aatlara veya “yapı kullanma 
izni” alınmamı! binalara elektrik, su, telefon veya gaz ba"lantısı yapılması suç 
olarak tanımlanmı!tır.4”  

                                                        
1 Ersan $en, Çevre Ceza Hukuku, !stanbul 1994, s. 59 vd.  
2 Çevre ceza hukukunun tarihsel geli#imi konusunda Bkz. Yener Ünver/ Ay#e Nuho"lu,  

Federal Almanya Çevre Ceza Hukuku, Beta Yay., !stanbul 1999, s. 11 vd, s. 23.  
3 $en, a.g.e, s. 251.   
4 TBMM, Dönem 22, Yasama Yılı 2, Sıra Sayı 664, s. 224 vd.  
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Gerçekten de imara aykırı yapıların özellikle son 50 yıldır #ehir hayatında 
yarattı"ı tahribat dikkate alındı"ında söz konusu fiillere yönelik ceza yaptırımı 
uygulanması bir zorunluluk olarak kar#ımıza çıkmı#tır. !mar Kanunda yer alan 
idari yaptırımların, bu anlamda imar kirlili"i olarak nitelendirilen ihlallerin 
önlenmesi bakımından yeterli olamadı"ı bugün artık kabul edilmesi zorunlu bir 
gerçektir. Bu duruma ra"men Türk ö"retisinde mülga ceza kanunu döneminde, 
çevrenin korunması bakımından ceza hukukunun bir araç olarak kullanılıp 
kullanılmaması gerekti"i konusunda ciddi bir tartı#manın oldu"unu da ifade 
etmemiz gerekir. Ö"retide bazı yazarlar, bu alanda ceza hukuku aracılı"ıyla 
yapılacak bir korumanın, cezanın son araç olmak vasfı ile ba"da#madı"ını ifade 
etmekteydiler5. Ancak bu görü#e kar#ı gerek ö"retide, gerek kar#ıla#tırmalı 
hukukta,  gerekse uluslararası alanda ciddi bir kar#ı görü#ün oldu"u açıktır6.  

Nitekim Avrupa Birli"i Konseyi, 27 Ocak 2003 tarih ve 2003/80/JHA 
sayılı “Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Hakkında Yönergesi, çevrenin 
korunmasında ceza hukukunun bir araç olarak kullanılmasını öngörmektedir. 
Yönergeye göre üye devletler, çevrenin korunması amacıyla özgürlü"ü ba"layıcı 
cezalar ve tüzel ki#ilere yönelik yaptırımlar öngörmek durumundadırlar. Yine 
yönerge sadece kasten i#lenen fiilleri de"il, taksirle i#lenen fiilleri de kapsamına 
almaktadır. Ancak yönergenin içeri"ine bakıldı"ında imar konusundaki yasal 
düzenlemelere aykırılıkların, daha açık ifadeyle imar mevzuatından kaynaklanan 
ve özelliklerde #ehirle#me konusunda ciddi sorunlar yaratan fiillerin kapsama 
alınmadı"ı görülmektedir7.  

Ülkemizde hali hazırdaki hukuki ve fiili durum dikkate alındı"ında 
#ehirlere kontrol edilemeyen göç olgusunun, #ehirle#me ve do"al olarak çevrenin 
korunması ba"lamında ciddi sorunlar yarattı"ı bir olgu olarak kar#ımıza 

                                                        
5 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku ve Çevre, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları, Ankara 
1982, s. 13 vd. Ünver/ Nuho"lu da ceza hukukunun son araç olması gerekti"ini ifade etmekle 
birlikte Alman ö"retisindeki durumun çevrenin ceza hukuku aracılı"ıyla korunması gerekti"ini 
ifade eden görü#lere geni# ayırmaktadırlar. Ünver/ Nuho"lu, a.g.e., s. 5 vd.  
6 $en, a.g.e, s. 83.  
7 R. Barı# Erman, “TCK Tasarısında Çevre Suçlar”, HPD, S. 2, Sonbahar 2004, s. 187.  
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çıkmaktadır. Buna kar#ın bu sahadaki hukuka aykırılıkların idari yaptırımla 
kar#ılanmaya çalı#ılması, bu idari yaptırımların ise yerel yönetimler tarafından 
uygulanması ciddi sorun yaratmı#, özellikle siyasi kaygılar imar mevzuatına 
aykırılıkların görmezden gelinmesine neden olmu#tur. Sonuç olarak ya#anan imar 
kirlili"i #ehir hayatına ve #ehir çevresindeki hayatına ciddi #ekilde zarar vermeye 
ba#lamı#tır. Yo"un biçimde ya#anan bu ihlaller, imar mevzuatında serdedilen 
kuralların geçerlili"ini yitirmesine de neden olmu#tur. Bu durumda bu fiillerin suç 
olarak düzenlenmesi özellikle #ehirlerin korunması ve planlı büyümelerinin 
sa"lanması bakımından ba#vurulabilecek son çaredir. Nitekim a#a"ıda da 
incelenece"i üzere, düzenleme bir taraftan imar mevzuatına aykırılıkları di"er 
taraftan da bu nitelikteki yapılara kamu hizmeti sunulmasını belirli bir çerçevede 
cezalandırmaktadır.  

!mar kirlili"ine neden olma suçu TCK’nun 184. Maddesinde 
düzenlenmektedir. Madde ile suç olarak düzenlenen fiiller; 

• Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak 
veya yaptırmak; 

• Yapı ruhsatiyesi olmadan ba#latılan in#aatlar dolayısıyla kurulan 
#antiyelere elektrik, su veya telefon ba"lantısı yapılmasına 
müsaade etmek;  

• Yapı kullanma izni alınmamı# binalarda herhangi bir sınai 
faaliyetin icrasına müsaade etmek;  

$eklinde belirlenmi#tir. Hiç #üphe yok ki düzenleme bünyesinde birden 
fazla suç tipi barındırmaktadır. Bu ba"lamda öncelikle imar kirlili"ine neden olma 
suçu bakımından mü#terek kavramlar ele alınacak, sonrasında ise her bir suç 
yapısal unsurları çerçevesinde ele incelenecektir 
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%&'(!)%(*%*%+%,-!,-.-,!/*&'!0121!
 !mar kirlili"ine neden olma suçu yukarda da ifade edildi"i gibi üç farklı 
suçu bünyesinde düzenlemektedir. Üç suç bakımından yapılacak inceleme 
bakımından bazı noktalarda suçun konusu, bazı noktalarda ise fiilin bir parçası 
olarak mü#terek kavramlar kullanılmaktadır. Bu nedenle her üç suç bakımından 
mü#terek kavramlar öncelikle açıklanacak, ardında bu suçlara ili#kin ayrı ayrı 
de"erlendirmeler yapılacaktır.  

4"!056!7#8#9:;!)5<<=9><=9!)=?@=A<=@!

'"!D=8>!?;!L#9=!

Yapı kavramı, !mar Kanunu’nun 5. maddesinde; karada ve suda, daimi 
veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü in#aatı ile bunların ilave, 
de"i#iklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak 
tanımlanmı#tır8.  

Bina kavramı da yine !mar Kanunu’nun 5. maddesinde tanımlanmı# olup, 
kendi ba#ına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 
insanların oturma, çalı#ma, e"lenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine 
yarayan, hayvanların ve e#yaların korunmasına yarayan yapılar olarak ifade 
edilmektedir. 

Tanımlardan görüldü"ü üzere, yapı kavramının bina kavramını da içine 
alan daha kapsamlı bir alanı ifade etti"i anla#ılmaktadır. Her bina yapı olmasına 
ra"men, her yapı bina olarak nitelendirilemeyecektir9. Yapı, bir takım özelliklere 

                                                        
8“Genel olarak yapı; tekni"in yardımıyla ve insan eliyle, yer altında veya üstünde sürekli kalmak 
üzere yapılan ve topra"a sıkıca ba"lı bulunan tüm in!aat ve imalatlardır.”, Halil KALABALIK, 
!mar Hukuku Dersleri, Ankara, 2009, s.360. 
9 Bahçe duvarı, yüzme havuzu, su kuyusu, köprü, elektrik ve telefon direkleri, çadır, futbol sahası 
gibi tesisler yapı olmasına ra"men bina olarak nitelendirilemeyecektir. Necati MERAN, 5237 
Sayılı TCK’da !mar Kirlili#ine Neden Olma, Ankara, 2010, s. 7. 
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sahip oldu"u takdirde bina olarak nitelendirilebilecektir. Buna göre, bina yapımı 
için yer altındaki temel in#aatı yapı olmakta iken, bina kolon ve duvarları, 
merdivenleri, balkonu, çatısı gibi her bir bölüm yapı niteli"inde iken bu yapılar 
bir bütün olarak de"erlendirildi"inde bina niteli"ine haiz olmaktadır10. 

!mar kirlili"ine neden olmak suçu bakımından suçun konusu yapı de"il 
binadır. Nitekim düzenlemede açıkça binadan söz edilmektedir. Yapılan tanım 
çerçevesinde kümes, çadır gibi araçların bina olarak nitelendirilmesi mümkün 
de"ildir. Yine bir in#ai faaliyet sonucu tesis edilmeyen bo# sahaların da suç 
kapsamında de"erlendirilmesi mümkün de"ildir 11. Ancak sökülebilir olsa dahi 
yukarıda yer alan tanıma uygun, belirli biçimde tesis vasfı gösteren prefabrik 
konutlar yapı kategorisi içinde de"erlendirilmelidir.  

L"!P=9G#H;!

$antiye binaları, Plansız Alanlar !mar Yönetmeli"i’nin 35. maddesinde, 
lüzum ve ihtiyaca göre in#aatın devamı süresinde kullanılıp yıkılmak üzere 
yapılacak olan binalar olarak tanımlanmı#tır.  

c"!D=8>!(5EF=G#H;F#!dD=8>!(5EF=G>e!

!mar Kanunu’nun 21. maddesinde belirtildi"i üzere, yine bu kanunda 
belirtilen istisnalar dı#ında, bu kanun kapsamına giren bütün yapıların in#asına 
ba#lanabilmesi için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması zorunlu 
tutulmu#tur. 

!mar mevzuatı açısından yapı ruhsatı, yapılması kanunen izin almaya ba"lı 
tutulan bir yapının yapılabilmesi için yetkili idareden izin verilmi# bulundu"unu 
gösteren belge anlamındadır ve bu belgede kim tarafından, hangi ada ve parselde, 
ne tür bir in#aat yapılmasına izin verildi"i ve bunun için ödenmesi gerekli harç ve 

                                                        
10 Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Kaçak Yapı, Ankara, 2005, s. 23. 
11 Osman YA$AR, Hasan Tahsin GÖKCAN, Mustafa ARTUÇ, Yorumlu – Uygulamalı Türk 
Ceza Kanunu, Cilt IV, Ankara, 2010, s.5069; Meran, a.g.e., s. 7.  
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vergilerin ödenmi# oldu"u bilgileri yer almalıdır12. Görüldü"ü gibi yapı ruhsatı, 
bir yapının in#asına ba#lanabilmesi için esaslı #art olup, bu ruhsat alınmadan 
yapının in#asına ba#lanamayacaktır. Aksi halde yapı, kaçak yapı halini alacaktır13. 

Ruhsatı alınmı# yapılarda de"i#iklik yapılmasının istenmesi14 halinde ve 
!mar Kanunu’nun 29/1. maddesinde15 öngörülen sürelerin dolması halinde 
yeniden yapı ruhsatı alınması gereklidir. Aksi halde yapı yine kaçak yapı halini 
alacaktır16. 

."!D=8>!)5<<=9A=!%K9#!

!skan izni olarak da ifade edilebilecek olan yapı kullanma izni, !mar 
Kanunu’nun 30/1. maddesinde17 belirtildi"i üzere, mal sahibinin ba#vurusu 
üzerine, yapı ruhsatı alınmı# olan yapının in#asının tamamlanması üzerine, 

                                                        
12 Anayasa Mahkemesi, 11.12.1986 tarih ve 1985/11 E., 1986/29 K. sayılı kararı, R.G.:18.04.1987. 
13 KALABALIK, s.394; ERGEN, BÖKE, a.g.e., s.113; “3194 sayılı #mar Kanunu’nun 21. 
maddesine göre, tüm yapılar için -aynı yasanın 26. maddesinde belirtilen istisnalar dı!ında- 
belediyeden ruhsat alınması zorunludur. Bu husus kamu düzeniyle ilgili olup, mahkemece re’sen 
gözönünde bulundurulması gerekir. Ruhsat alınmadan in!aata ba!lanamaz.”, Yargıtay 15.HD, 
09.12.1997 tarih ve 1997/4557 E.,1997/5306 K. sayılı kararı; “3194 sayılı #mar Kanununun 
hükümleri kamu düzeni ile ilgili olup, bu yasa gere"ince her türlü in!aatın yapımı yetkili 
mercilerden ruhsat alımına ba"lı olup ruhsatsız yapılan ve ruhsata ba"lanamayan yapıların 
yıkılması zorunludur.”, Yargıtay 15.HD, 03.12.2001 tarih ve 2001/3718 E., 2001/5575 K. sayılı 
kararı. 
14 KALABALIK, a.g.e., s.367-368; Mine ARISOY, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “!mar 
Kirlili"ine Neden Olma Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi,  Eylül, 2007, Sayı:13, s.90. 
15“Yapıya ba!lama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya 
ba!lanmadı"ı veya yapıya ba!lanıp da her ne sebeple olursa olsun, ba!lama müddetiyle birlikte 
be! yıl içinde bitirilmedi"i takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat 
alınması mecburidir. Ba!lanmı! in!aatlarda müktesep haklar saklıdır.” 
16 KALABALIK, a.g.e., s.378-379; ERGEN, BÖKE, a.g.e., s.121. 
17“Yapı tamamen bitti"i takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandı"ı 
takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için in!aat ruhsatını veren belediye, valilik (...) 
bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen 
kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin 
müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun oldu"u ve kullanılmasında fen bakımından 
mahzur görülmedi"inin tespiti gerekir.” 
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tamamının veya kısmen tamamlanmı# ise kullanıma müsait kısımların fiilen 
kullanılabilmesi için yapı ruhsatını veren makamdan alınan izindir18. Maddenin 
ikinci fıkrasında19, ba#vuru üzerine ilgili makamın otuz gün içinde ba#vuruyu 
sonuçlandırması gerekti"i, aksi takdirde bu süre sonunda cevap verilmemi# 
olması, yapının tamamlanmı# ve kullanıma müsait kısımları için yapı kullanma 
izninin verilmi# kabul edilece"i düzenlenmi#tir. 

Yapı kullanım izni, yapının kullanım amacını belirtmektedir. !zin hangi 
kullanım amacı ile verilmi# ise, yapı sadece o iznin kapsamında yani o amaçla 
kullanılabilecektir20. 

-"!0>9=#!X==<#H;G!

Sınai faaliyet, madenler, toprak ürünleri ve hayvansal ürünler gibi 
hammaddeleri, makine, i#gücü ve di"er araçlardan yararlanılarak insan 
gereksinimlerini kar#ılayacak ürün durumuna getirmek amacıyla yapılan 
çalı#malar olarak tanımlanmaktadır21. 

6948 sayılı Sanayii Sicil Kanununun 1. Maddesinde sanayi i#leri #u #ekilde 
tanımlanmı#tır. “Bir maddenin vasıf, !ekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, 
tezgâh, alet veya di"er vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el eme"i ile 
kısmen veya tamamen de"i!tirmek veya bu maddeleri i!lemek suretiyle devamlı ve 
seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp i!lendi"i yerler 
(Sanayi #!letmesi) ve buralarda yapılan i!ler (sanayi i!leri) sayılır. 
                                                        
18 Yapı kullanma izni, yapının hukuken bitti"i günü göstermekte olup, bu iznin en önemli sonucu 
bu yapıda ya#ayacak olanların belediyenin hizmet ve tesislerinden yararlanabilmesine olanak 
sa"layabilecek olmasıdır., Halil KALABALIK, !mar Hukuku, C.I, Ankara, 2010, s.1366-1367; 
“Bu tarihe kadar in!aat olan yapı, bu tarihten sonra konut, i!yeri, otel vb. kullanım amacı belli 
olan bina halini alır.”, ERGEN, BÖKE, a.g.e., s.267. 
19“Belediyeler, valilikler (...) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde 
neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten 
kısmının kullanılmasına izin verilmi! sayılır.” 
20 Konut olarak kullanım izni alınan yapı, i#yeri olarak kullanılamayacaktır., ERGEN, BÖKE, 
a.g.e., s.261. 
21 Mehmet BAYDEM!R, Ansiklopedik Emlak, Finans, Hukuk Sözlü#ü, Eylül, 2003, s.70. 
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Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair 
enerji istihsal eden santraller, gemi in!aatı gibi büyük in!aat yerleri de bu madde 
!ümulüne girer. 

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi de"ildir. Ancak 
bunlardan te!kilât, imal ve istihsal etti"i madde nevi ve miktarı bakımından bu 
kanuna tabi olacakları #ktisat ve Ticaret Vekâleti tâyin ve ilân edebilir.” 

5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birli"i !le Odalar Ve Borsalar 
Kanununun 5/ 7 ve 8. Fıkralarında ise sanayici tanımına ili#kin #u düzenlemelere 
yer verilmektedir.  

“Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı 
ve tam mamulleri, özellik, içerik, bile!im veya !eklini kısmen veya tamamen 
de"i!tirmek amacıyla i!leyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün 
üretmek suretiyle katma de"er olu!turan i!yerleri ile yer altı kaynaklarının 
çıkarılıp i!lendi"i yerleri i!letenler ve bili!im teknolojisi ve yazılım üretenler en az 
on i!çi çalı!tırmak !artıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır. 

Ancak; 

a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde i!letilmeyen 
fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp 
perakende olarak do"rudan do"ruya tüketiciye satan kunduracı, !ekerci, tatlıcı 
gibi i!letmeler, 

b) $ehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve da"ıtma 
tesisleri, 

c) #!lemek üzere, üretimleri nev'inden hariçten ham madde almamaları 
!artıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yeti!tirme yollarıyla bitki, hayvan veya 
hayvan mahsullerinin, bizzat yeti!tiricileri tarafından i!lenip de"erlendirilmesi 
i!lerine tahsis edilen yerler, 
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d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye 
ve laboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi ö"retim ve 
e"itim amacıyla i!letilen yerler, 

e) Do"rudan do"ruya Milli Savunma Bakanlı"ı te!kilatına ba"lı olarak 
çalı!tırılan askeri sanayi müesseseleri, 

Sanayici sayılmazlar.” 

Çalı#ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ı tarafından yayınlanan ve 4857 
sayılı !# Kanununun uygulanması bakımından, hangi i#lerin sanayi, ticaret, tarım 
ve orman i#lerinden sayılaca"ını belirleyen Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman 
!#lerinden Sayılan !#lere !li#kin Yönetmelik ekinde yer alan listede sanayi 
i#lerinin neler oldu"u belirlenmi#tir22.  

                                                        
22 A) Sanayiden Sayılan !"ler 
1. Ham, yarı mamul ve mamul maddelerin i#lenmesi, temizlenmesi, #eklinin de"i#tirilmesi, 
süslenmesi, satı# için hazırlanması i#leri, 
2. Her türlü madenleri ve endüstriyel hammaddeleri arama ve topraktan çıkarma i#leri (Yardımcı 
ve tamamlayıcı i#ler dahil), 
3. Madencilikten ba"ımsız maden ve cüruf ayıklama ve temizleme i#leri, 
4. Mermer vb. kesilip parlatılabilen ta# ocaklarında yapılan i#ler, 
5. Ta#, kil, kum ve kireç ocaklarında yapılan i#ler (Ta# çıkarma, kırma, kesme i#leri dahil), 
6. Kaya tuzu üretimi ile deniz ve göllerden tuz üretimi i#leri, 
7. Petrol ve do"algaz arama i#leri, 
8. Petrol ve do"algaz kuyularının açılması i#leri, 
9. Petrol ve do"algaz kuyularının ve tabakalarının veya bitümlü kumların i#letilmesi i#leri, 
10. Petrol ve do"algazın boru hatları ve karayolu ile ta#ınması i#leri, 
11. Petrol ürünlerinin sıvıla#tırılmı# petrol gazı (SPG) dahil depolanması, ta#ınması, dolum ve 
da"ıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) i#leri, 
12. Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, et ve et ürünlerinin üretilmesi i#leri, 
13. Süt ve süt ürünlerinin üretilmesi i#leri, 
14. Meyve ve sebze i#lenmesi, konservecili"i, kurutmacılı"ı, sirke, tur#u, salça, reçel, marmelat, 
meyve ve sebze suları imali i#leri, 
15. Balık ve di"er su ürünlerinin konservecili"i, tütsülenmesi ve kurutulması i#leri, 
16. Gıda maddelerinin temizlenmesi, ayıklanması ve ö"ütülmesi i#leri, 
17. Yem sanayii i#leri, 
18. Fırıncılık, pastacılık, bisküvi ve di"er hamur i#leri, 
19. Makarna, #ehriye ve benzeri yiyecek maddeleri imali i#leri, 
20. Yemek fabrikalarındaki üretim i#leri, 
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21. $eker sanayii i#leri, 
22. Kakao ve çikolata imali i#leri, 
23. Ni#asta, dekstrin ve glikoz imali i#leri, 
24. $ekerlemeler ve di"er #ekerli maddeler ile sakız imali i#leri, 
25. Çay sanayii i#leri, 
26. Çe#itli kuru yemi#lerin hazırlanması i#leri, 
27. Buz fabrikalarındaki i#ler, 
28. So"uk hava tesislerindeki i#ler, 
29. Bitkisel ya"ların tasfiyesi ve çe#itli i#lemlere tabi tutulması i#leri, 
30. Ba#ka yerde tasnif edilmemi# gıda maddelerinin imali ve çe#itli i#lemlere tabi tutulması i#leri, 
31. Alkollü içkiler imali i#leri, 
32. Alkolsüz içkiler imali (su, maden suyu ve soda dahil) i#leri, 
33. Tütün ve tütün ürünleri sanayiinde yapılan i#ler, 
34. Çırçır fabrikaları i#leri, 
35. Her çe#it iplik imali, dokuma sanayii, iplik büküm ve sarım i#leri, 
36. Apre, boya, yazma ve basmacılık i#leri, 
37. Halı ve kilim sanayii i#leri, 
38. Örme sanayii i#leri, 
39. !p, halat, sicim ve benzerleri sanayii i#leri, 
40. Her çe#it ayakkabı imalatı i#leri, 
41. Giyecek ve tuhafiye e#yası imalatı i#leri, 
42. Mensucattan hazır e#ya imalatı i#leri, 
43. A"acın mekanik i#lenmesi i#leri, 
44. A"aç, saz ve mantardan e#ya imalatı i#leri, 
45. Her çe#it malzeme ile yapılan mobilya sanayii i#leri, 
46. Dö#emecilik i#leri, 
47. Ka"ıt hamuru, ka"ıt ve mukavva imalatı i#leri, 
48. Ka"ıt hamurundan ka"ıt ve mukavvadan e#ya imali i#leri, 
49. Basımevlerinde yapılan i#ler, 
50. Matbaacılık, yayıncılık ve bunlarla ilgili sanayi i#leri, 
51. Ciltçilik, kli#ecilik ve di"er baskı i#leri, 
52. Deri i#leme sanayii i#leri, 
53. Kürk i#leme ve boyama sanayii i#leri, 
54. Kauçuk sanayii i#leri, 
55. Sanayide kullanılan esas kimya maddeleri ve suni gübreler imali i#leri, 
56. Tenvir fi#ekleri, çocuk tabanca mantarı imalatı i#leri, 
57. Mühimmat ve patlayıcı maddeler imalatı ve depolama i#leri, 
58. Tuzlar, asitler, bazlar ve alkoller gibi kimyasal maddelerin imali i#leri, 
59. Suni ipek ve di"er sentetik elyaf ile plastik maddelerin imali i#leri, 
60. Sanayie ait bitkisel ve hayvansal ya"ların üretimi i#leri, 
61. Boya, vernik, cila, çözücü ve yapı#tırıcı imali i#leri, 
62. Ba#ka yerde tasnif edilmemi# kimyasal maddelerin imalatı i#leri, 
63. Petrol ve kömürden elde edilen muhtelif ürünlerin imali i#leri, 
64. Pi#mi# topraktan in#aat malzemesi imalatı i#leri, 
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65. Cam sanayii i#leri, 
66. Porselen, fayans ve seramik sanayii i#leri, 
67. Çimento ve hazır beton sanayii i#leri, 
68. Çimento ve betondan e#ya ve in#aat malzemesi imalatı i#leri, 
69. Alçı ta#ı ocaklarından ayrı olarak i#letilen alçı tozu ve alçıdan e#ya imali i#leri, 
70. Ta# ocaklarından ayrı olarak i#letilen kireç ocakları ve kireç imali i#leri, 
71. Ta# ve grafitten e#ya imali i#leri, 
72. Asbest üretimi ve asbestli malzeme imali i#leri, 
73. Zımpara ta#ı ve ka"ıdı imali i#leri, 
74. Demir - çelik ve di"er metallerin imalat sanayii i#leri, 
75. Metal dı#ı maddelerin imalatı i#leri, 
76. Metalden mamul e#ya sanayi i#leri, 
77. Metaller dı#ındaki maddelerden di"er imalat i#leri, 
78. Makine imalatı ve tamiratı i#leri, 
79. Deniz nakil vasıtalarının in#ası, tamiratı, sökümü ve batıkların çıkarılması i#leri, 
80. Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi imali ve tamiratı i#leri, 
81. Motorlu araçlar imalatı ve tamiratı i#leri, 
82. Motosiklet ve bisiklet imalatı i#leri, 
83. Hava ta#ıtları imal ve tamiratı i#leri, 
84. Ta#ımacılıkta kullanılan di"er araç ve malzemelerin imalatı i#leri, 
85. Mesleki, fenni ve hassas aletlerin imali ve tamiratı i#leri, 
86. Foto"raf makineleri, optik alet ve malzemesi imalatı i#leri, 
87. Saat imalatı i#leri, 
88. Mücevherat ve kuyumculuk imalat i#leri, 
89. Müzik aletleri imalatı i#leri, 
90. Ba#ka yerde tasnif edilmemi# imalata yönelik di"er i#ler, 
91. Her türlü yapı i#leri (Yer üstü ve yer altında, su üstü ve su altında yapılan bina, set, baraj, yol, 
demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı ve montajı, iskele, liman, dalgakıran, 
kanalizasyon, la"ım, kuyu, kanal, duvar ve benzeri in#aat, onarım, düzeltme, de"i#tirme, söküm ve 
yıkım i#leri ve bunlara yardımcı her türlü endüstriyel yapım i#leri, her türlü prefabrik yapı 
elemanlarının üretimi ve i#leri, sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma i#leri, elektrik, sıhhi tesisat 
ve kalorifer-gaz tesisatı kurma i#leri, dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya i#leri, bu 
i#lerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesislerin kullanılması), 
92. Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah i#leri, 
93. Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma i#leri, 
94. Tarım ve orman i#yeri ve i#letmelerindeki yapı i#leri, 
95. Elektrik ve her çe#it muharrik kuvvetleri elde etme, de"i#tirme, ta#ıma, kurma ve da"ıtma 
i#leri, 
96. Havagazı üretimi, havagazı ve do"algazın da"ıtım i#leri, 
97. Isıtma ve enerji maksadıyla buhar üretim ve da"ıtım i#leri, 
98. Suların toplanma, tasfiye, tevzii, arıtım ve su #ebekelerinin i#letilmesi ve aynı i#letme 
tarafından yapılan bakım ve tamir i#leri, 
99. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri i#leri, 
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100. Ham, yarı, tam yapılmı# maddelerin istasyon, antrepo, iskele, liman ve hava alanında 
yükleme, bo#altma ve depolanması i#leri. 
B) Ticaretten Sayılan !"ler 
  
1. Ham, yarı ve tam yapılmı# her tür bitkisel, hayvansal veya endüstriyel ürün ve malların alım ve 
satım i#leri, 
2. Bilgi ve teknolojisi alımı ve satımı i#leri (mühendislik, mü#avirlik vb), 
3. Hukuki hizmetler, 
4. Foto"rafçılık i#leri, 
5. Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan i#ler, 
6. Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri i#ler, 
7. Su ürünleri üreticileri ile ilgili i#ler, 
8. Lokanta, kafeterya, a#evleri ve di"er yeme-içme mekanlarında yapılan i#ler, 
9. Otel, pansiyon, kamp, yurt ve misafirhane gibi konaklama tesislerinde yapılan i#ler, 
10. Haberle#me hizmetleri, 
11. Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili di"er i#ler, 
12. Sigortacılık i#leri, 
13. Komisyonculuk i#leri, 
14. Emlakçılık i#leri, 
15. Makine ve ekipmanların kiralanması ve finansal kiralama i#leri, 
16. Ba#ka yerde sınıflandırılmamı# sosyal hizmetler, 
17. Sa"lık hizmetleri, 
18. E"itim hizmetleri, 
19. Bilimsel ara#tırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan i#ler, 
20. Mesleki te#ekküllerde yapılan i#ler, 
21. Kültür ve e"lence hizmetleri, 
22. Botanik ve hayvanat bahçeleri ve ba#ka yerde sınıflandırılmamı# kültürel faaliyet hizmetleri, 
23. Müzecilik i#leri, 
24. Kütüphanecilik hizmetleri, 
25. Temizlik i#leri (bina temizli"i, halı yıkama, oto yıkama, kuru temizleme, çama#ırhaneler gibi), 
26. Teleferik i#letmecili"i, 
27. Taksi i#letmeleri ve bununla ilgili hizmetler, 
28. Terminaller, park yerleri ve garajlar gibi karayolu nakliyatını kolayla#tıran hizmetler, 
29. Havaalanlarındaki yer hizmetleri, 
30. Demiryolu nakliyatı i#leri, 
31. Karada, göl ve akarsularda ta#ıma i#leri, 
32. Ba#ka yerde tasnif edilmemi# tamir i#leri. 
C) Tarım ve Orman !"leri 
1. Her tür meyveli ve meyvesiz bitki, tohum, fide, fidan, sebze, tarla ürünleri, yem ve süs 
bitkilerinin üretimi, yeti#tirilmesi, ıslahı ile ilgili her tür toprak i#leri, ekim, dikim, a#ı, budama, 
sulama, gübreleme, hasat, harman, dev#irme, temizleme, hazırlama, ayırma i#lemleri, hastalık ve 
zararlılarla mücadele, ortakla#a ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin i#letilmesi, toprak 
ıslahı, çayır, mera toprak ve su korunması gibi i#ler, 
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 Türk Ceza Kanunun 184/4. Fıkrasında imar kirlili"ine neden olma suçu 
bakımından yapılan düzenlemenin ilk iki fıkrasının yani ruhsat almaksızın veya 
ruhsata aykırı bina yapmak veya yaptırmak suçu ile Yapı ruhsatiyesi olmadan 
ba#latılan in#aatlar dolayısıyla kurulan #antiyelere elektrik, su veya telefon 
ba"lantısı yapılmasına müsaade etmek fiillerinin sadece belediye sınırları ve özel 
imar rejimine tabi yerler bakımından uygulama alanı bulaca"ını ifade etmi#tir.  

Belediye sınırı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 5. maddesinde 
belirtilmi# olan esaslara23 göre belirlenen ve bir rapor ile krokiye dayanan sınırdır. 

Mücavir alanlar ise, !mar Kanunu’nun 5. maddesine göre, imar mevzuatı 
bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmi# olan alanlardır. 
Belediye sınırlarının dı#ında bulunan, belediye sınırına kom#u olan ve beldenin 
geli#imi, turizm ve do"al kaynakları bakımından korunması için planlı olarak 
geli#mesi gerekli görülen alanlardır. Mücavir alanın söz ilgili belediye sınırına 

                                                                                                                                                        
2. Her tür i# ve gelir hayvanı üretme, yeti#tirme, ıslah, bakım, güdü, terbiye, hastalık ve 
asalaklarıyla mücadele, kırkım, sa"ım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, muhafaza i#leri, 
3. 854 sayılı Deniz !# Kanunu hükümleri saklı kalmak ko#ulu ile su avcılı"ı, kara avcılı"ı ve bu 
yollardan elde edilen ürünlerin saklanması, ta#ınması i#leri, 
4. Fidanlık ve ormanlık yeti#tirme, do"al ve yapay tensil, fidan ve a"aç dikim, sulama, bakım ve 
ıslahı, koruma, yangın ve zararlılarla mücadele, tohum toplama, ormancılık ara#tırma, amenajman, 
silvikültür, orman ürünlerinin üretilmesi, orman i#letme i#yeri sahası içerisinde depolara ta#ıma, 
sınıflandırma, istifleme, düzenleme, milli parkların düzenlenmesi, bakımı, korunması ve 
geli#tirilmesi i#leri. 
23“a) Eskiden beri o yerle!im yerine ait sayılan tarla, ba", bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, 
zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sınırı içine alınır. 
b) Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun 
mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve i!aretlerle belirtilir. 
c) Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri kom!u belde veya köy halkı tarafından 
yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma 
hakları devam eder. Bu haklar için sınır kâ"ıdına !erh konulur. 
d) Çizilen sınırların geçti"i yerlerin bilinen adları sınır kâ"ıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen elemanı 
tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutana"ına eklenir.” 
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biti#ik olması #art de"ildir. Ayrıca köylerin de mücavir alan sınırları dahilinde 
olması mümkündür24. 

Bir bölge, mücavir alan içine alınmasının sonucu olarak ilgili belediyenin 
kontrol ve sorumlulu"u altına girer ve dolayısıyla mücavir alan sınırı içinde 
yapılmak istenen yapılar için de yapı ruhsatiyesi alınması gereklili"i do"acaktır25. 
Ancak Yargıtay uygulamasında madde kapsamında mücavir alanların yer alıp 
almadı"ı hususu henüz netle#memi#, aynı dairenin çeli#ik kararları ortaya 
çıkmı#tır. Yüksek mahkememiz önceki içtihatlarında mücavir alanları da belediye 
sınırları içinde kabul etmi#ken, daha sonraki bir kararında Belediye sınırı ile 
belediyenin imar sorumlulu"u kapsamında olan alanları birbirinden ayrı olarak 
de"erlendirmekte ve mücavir alanlarda yapılan in#ai faaliyetler bakımından 
maddenin ilk iki fıkrasında düzenlenen suçların olu#mayaca"ını ifade etmektedir.  

Örne"in Yargıtay 4. Ceza Dairesi E. 2008/141, K. 2009/12651 ve 
24.6.200926 tarihli kararında “Belediye Ba#kanlı"ının 16.03.2006 tarihli ve 402 
sayılı yazısında, ruhsatsız üç katlı konutun yapıldı"ı Akhisar Köyünün 1397 
yılında mücavir alan içerisine alındı"ının ve bu alandaki yapıların da ruhsata tabi 
bulundu"unun belirtilmesi ve 3194 sayılı !mar Yasası'nın 2. maddesinde 
kapsamın; “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dı#ında kalan yerlerde 
yapılacak planlar ile in#a edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun 
hükümlerine tabidir” hükmüyle saptanılıp, aynı Yasanın 5. maddesinde ise 
mücavir alanın; “imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti 
altına verilmi# olan alanlardır” #eklinde tanımlanması kar#ısında, mücavir 
alanlardaki binaların ruhsatsız yapılmasının da suç olu"turaca#ı gözetilerek, 
sanı"ın, in#aatı yasanın yürürlü"ünden önce, 2002 tarihinde tamamladı"ına ili#kin 
savunması ara#tırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik 
inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesini; yine  Aynı daire E. 
2008/2606, K. 2009/17255 ve 27.10.2009 tarihli kararında “Bilirki#i tarafından 

                                                        
24 KALABALIK, !mar Hukuku Dersleri, s.261-262. 
25 ERGEN, BÖKE, a.g.e., s.114; MERAN, s.10. 
26 Kazancı !çtihat Bilgi Bankası 
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ibraz edilen raporda; suça konu yerin belediye mücavir alan içerisinde kaldı"ının 
belirtilmesi ve 3194 sayılı !mar Yasası'nın 5. maddesinde mücavir alanın; “... imar 
mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmi# olan 
alanlardır.” #eklinde tanımlanması kar#ısında, mücavir alanlardaki binaların 
ruhsatsız yapılmasının suç oldu#u, yapı ruhsatiyesi alınmadan bina yapımına 
ba"lanmakla imar kirlili#ine neden olma suçunun da tamamlandı#ı 
gözetilerek, sanı"ın ruhsatsız bina yapmak suretiyle imar kirlili"ine neden olma 
suçundan hükümlülü"ü yerine, su basmanı seviyesindeki yapının bina olmadı"ı 
biçimindeki yasal olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi” ni hukuka aykırı 
bulmu#len 2011 tarihli bir ba#ka kararında mücavir alanların imar kirlili"ine 
neden olma suçunun i#lenemeyece"i sahalar olarak nitelendirmi#tir. Yargıtay 4. 
Ceza Dairesinin E. 2009/8724, K. 2011/7697 ve 6.6.201127 tarihli kararında 
““belediye sınırı” terimi mülga ve yürürlükteki Belediye Kanununda yasal bir 
idari kavram olarak gösterilmi#, !mar Kanununun 5. maddesinde mücavir alan 
tanımlanıp, 45. maddesinde mücavir alanın olu#turulma yöntemi düzenlenmi# ve 
mücavir alanlardaki ruhsat i#lemlerinde belediye ba#kanlı"ı yetkili kılınmı#, 
ayrıca !mar Kanununun 2, 5 ve 19. maddelerinde ise “belediye ve mücavir alan 
içinde” veya “belediye ve mücavir alan sınırları içinde” #eklindeki ifadelerde 
‘mücavir alan’ teriminden ba#ka ‘belediye sınırı’ teriminin de imar rejimi 
açısından anlamına i#aret edilmi# ve bu #ekilde ‘belediye sınırı’ teriminin salt 
idari bir kavram olmayıp, imar mevzuatı kavramı oldu"u da gösterilmi#, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi ile imar kirlili"ine neden olma suçu 
düzenlenirken de yasa koyucu tarafından bilinçli olarak “belediye sınırı” kavramı 
kullanılarak, maddenin 4. fıkrasında, suçla ilgili bu düzenlemenin 3. fıkra hariç, 
“ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde” 
uygulanaca"ı açıklanmı# ve böylece, imar uygulaması bakımından belediye sınırı 
dı#ında ve fakat belediyenin ruhsatlandırma yetkisi içerisinde kalan mücavir 
alanlardaki bina ve yapılarla ilgili olarak belediyelerin !mar Kanununun 32 ve 42. 
maddelerindeki, ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapımına ili#kin in#aatı 
durdurup mühürleme, imar planına veya ruhsata uygun hale getirilmezse yıkma ve 
idari para cezası uygulama #eklindeki idari yaptırımlar geçerli olmakla birlikte, 
                                                        
27 Kazancı !çtihat Bilgi Bankası 
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yasa koyucunun yalnızca belediye sınırları veya özel imar rejimine tabi yerler 
içerisindeki ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapılması eylemlerini suç olarak 
düzenledi"inin anla#ılmasına ve mücavir alandaki kendi ta#ınmazı üzerinde 
ruhsatsız bina yapma eyleminin TCY’nın 184/1. maddesindeki suçu 
olu#turmayaca"ının anla#ılmasına kar#ın, incelenen dosyada suça konu yerin özel 
imar rejimine tabi yerlerden olup olmadı"ı ara#tırılmadan, eksik inceleme ile 
beraat kararı verilmesi” hukuka aykırı görülmü#tür.  

Özel imar rejimine tabi yerlerin kapsamının belirlendi"i bir düzenleme 
mevzuatımızda bulunmamaktadır. Kural olarak yapı in#asında uyulacak kurallar 
!mar Kanunu’nda düzenlenmi# olmakla birlikte, !mar Kanunu dı#ında bazı özel 
kanunlarda ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmı# yönetmeliklerde de yapı 
i#lerinde uyulması gerekli bazı kurallara, söz konusu alanın özel nitelikleri gere"i 
yer verilmi# olabilir. Bu özel düzenlemelerle getirilen kuralların ihdas amacı, bu 
özel imar rejimine tabi yerlerin ekonomik, kültürel ve do"al özellikleri ve 
önemleri nedeniyle kamu yararı gözetilerek korunup, geli#tirilmesinin 
sa"lanmasıdır28. 

Özel imar rejimine tabi yerlerle ilgili olan kanunlar bakımından genel 
kanun – özel kanun ili#kisi gündeme gelecektir. Aynı konuda, farklı iki kanunda 
hüküm bulunması halinde somut olaya öncelikle özel kanun uygulanacak olup, 
özel kanunda hüküm bulunmadı"ı takdirde genel kanunun hükümleri 
uygulanacaktır. !mar hukuku bakımından imar kanunu genel kanun 
niteli"indedir29. 

Özel imar rejimine tabi yerlere ili#kin düzenlemeler, bu yerlerdeki 
yapıların tür ve özelliklerine göre ruhsat i#lemleri bakımından imar kanununda 

                                                        
28 !brahim CEYHAN, “!mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, A"ustos 
2009, Sayı:10, s.102; ARISOY, a.g.m., s.95-96. 
29“…#mar Kanunu, belediye ve mücavir alanları ile bunların dı!ında kalan tüm alanlarda, yani 
her yerde genel kural olarak uygulanacaktır.”, KALABALIK, !mar Hukuku Dersleri, s.289. 
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var olan usul ve esaslardan farklı veya bunları tamamlayıcı olarak bir takım özel 
hükümler içermektedir30,31.  

2634 sayılı Turizmi Te#vik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 2960 sayılı Bo"aziçi Kanunu, 5216 sayılı 
Büyük#ehir Belediyesi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 6831 sayılı Orman 
Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgesi Kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji 
Geli#tirme Bölgeleri Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 3573 sayılı 
Zeytincili"in Islahı ve Yabanilerinin A#ılattırılması Hakkında Kanun, 4342 sayılı 
Mera Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gibi bazı kanunlarda, imar i#lerine 
ili#kin ruhsat vs. i#lemlerde özel kurallar getirildi"i görülmekte olup, bu kanunlar 
sınırlı sayıda de"ildir. 

44"!)/(1,',!B1)1)%!.-+-(!

Suç, kanunda düzenlendi"i yer dikkate alındı"ında, çevreye kar#ı suçlar 
bölümünde düzenlenmi# olup, aynı bölümde düzenlenen “Çevrenin Kirletilmesi” 
ve “Gürültüye Neden Olma” suçlarının da ortak olarak amaçladı"ı hedef, ki#ilerin 
sa"lıklı bir çevrede ya#amlarını sürdürebilmelerini sa"lamaktır. 

Çevre kavramı farklı disiplinler tarafından kullanılan bir kavram 
oldu"undan, her disiplin tarafından farklı tanımlamalar yapılmı#tır32. Çevre 
Kanununun 5491 sayılı Kanunla de"i#ik 1. Maddesinin eski halinde kanunun 
amacı ba"lamında Çevre kavramı açık biçimde tanımlanmamakla birlikte bütün 
vatanda#ların ortak varlı"ı olan, kırsal ve kentsel alanda arazi ve do"al kaynaklar, 

                                                        
30#mar Kanunu m.4/1: “…di"er özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu 
Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” 
31 MERAN, a.g.e., s.43; CEYHAN, a.g.m., s.102. 
32 Farklı disiplinlerde tanımlar için Bkz. Yunus F!DAN, !mar Kirlili#ine Neden Olma Suçu, 
(Yayınlanmamı# Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, !stanbul 
2010, s. 9. 
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su, toprak ve hava; ülkenin bitki ve hayvan varlı"ı, do"al ve tarihsel zenginlikler 
kavramları kullanılarak çevreden ne anla#ıldı"ı ortaya konmu#tur.  

TCK’nun çevreye kar#ı suçlar ba#lı"ı altında düzenlenen imar kirlili"ine 
neden olma suçunda korunan hukuksal de"er çevre hakkıdır. Bu ba"lamda çevre 
hakkı sa"lıklı çevre kavramı ile birlikte ele alınmalıdır, zira insanın ya#adı"ı 
ortamın sa"lı"ı bozucu etkilere maruz kalması, çevre hakkı bakımından çıkı# 
noktasını olu#turmaktadır33. 

Özellikle sanayile#menin yarattı"ı ciddi tahribat çevre hakkının 
uluslararası arenada gündeme gelmesine neden olmu#tur. Bu anlamda çevre hakkı 
sanayile#me ve sanayile#menin ardında yatan siyasi, ekonomik taleplerin de 
“törpüleyicisi” niteli"indedir34.  

Çevre hakkının ele alındı"ı ilk önemli Uluslararası toplantı 1972 yılında 
yapılan BM Stockholm Konferansıdır. Söz konusu toplantı BM’nin “Declaration 
on Human Environment”in yayınlanmasını sa"lamı#tır. Söz konusu bildiride 
insanların onurlu ve sa"lıklı bir ya#am sürebilmeleri için elveri#li bir çevrede 
ya#amak hakkına sahip oldukları, gelecek ku#aklar için çevrenin korunması ve 
iyile#tirilmesi hususları ifade edilmi#tir35.  

Çevre hakkı genel olarak üçüncü ku#ak haklar yani dayanı#ma hakları 
içerisinde de"erlendirilmektedir. Dayanı#ma hakları olarak adlandırılan hakların 
temel özelli"i gerek bireyi gerekse devleti sorumluluk altına sokan, hem halen 
ya#amakta olan bireylerin tamamını hem de sonraki nesilleri ilgilendiren hakları 

                                                        
33 Mehmet Semih GEMALMAZ, “Bir !nsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve Türk Düzenlemesi”, 
!ÜHFM C. LII, S. 1-4 1987, s. 233. 
34 GEMALMAZ, a.g.m., s. 239. 
35 GEMALMAZ, a.g.m., s. 241-242; Nükhet GÜZ, Çevre Hukuku, Sava# Yay., Ankara 2001, s. 
139.  
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olmalarıdır36. Çevre hakkının korunması yoluyla, bu hakla do"rudan ba"lantılı 
olan bireylerin ya#am kalitesi ile sa"lık hakkı da korunmaktadır.   

Ancak ö"retide çevre hakkının, ya#am hakkının bir uzantısı oldu"u 
yönünde görü#ler de ileri sürülmü#tür. Bu görü#e göre çevre hakkı ya da sa"lıklı 
bir çevrede ya#ama hakkı, ya#am hakkının bir türevidir. Bu kabul, yani çevre 
hakkının ya#am hakkının bir uzantısı oldu"u #eklindeki yakla#ım, gerek tutarlılık 
bakımından gerekse etkinlik bakımından daha olumlu sonuçlar vermektedir. 
Ayrıca böylelikle çevre hakkının insan hakları kategorisinde yer alıp almadı"ı 
konusundaki tartı#malar da son bulacaktır37.  

!mar kirlili"ine neden olmak suçunun korunun hukuksal de"eri bu 
çerçevede geni# bir perspektifle ele alındı"ında çevre hakkı oldu"u 
anla#ılmaktadır. Çevre hakkının konusunun sadece dar anlamda do"al kaynaklar 
de"il, kültür ve tabiat varlıklarını da içine alan, #ehir hayatını ve #ehir çevresini de 
düzenler nitelikte kurallar ortaya koydu"u görülecektir. Bu anlamda imar 
mevzuatı ile ortaya konan, #ehir hayatında yapıla#mayı düzenleyen kurallar, çevre 
hakkının korunmasının bir yansıması niteli"indedir. Di"er yandan özellikle madde 
kapsamında yer alan ve kamu görevlileri tarafından i#lenebilen suçlar bakımından 
öncelikli olarak çevre hakkı, ikinci a#amada ise kamu idaresinin i#leyi#inin 
korundu"u görülmektedir. Bir alt ba#lık olarak bu noktada çevreye kar#ı suçlarda 
korunan hukuksal de"erin do"rudan çevre mi yoksa çevreye verilen zarar 
nedeniyle hakları ihlal edilen insanların bu hakları mı oldu"u tartı#masını 
zikretmek isteriz38.  

                                                        
36 !brahim KABO%LU, “Dayanı#ma Haklarının Hukuksal De"eri (Soyut Talepler mi, !nsan 
Hakları mı?)”, !nsan Hakları Yıllı#ı, Cilt: 13, Ankara, 1991, s.12-13; !brahim KABO%LU, 
Çevre Hakkı, !leti#im Yay., 1992, !stanbul, s.18; Durmu# TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, 
O"uz SANCAKDAR, Rifat Murat ÖNOK, !nsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yay., Ankara, 2010, 
s.389; Burhan KUZU, Sa#lıklı ve Dengeli Bir Çevrede Ya"ama Hakkı, !stanbul, 1997, s.180-
181; $EN, a.g.e., s.38. 
37 GEMALMAZ, a.g.m., s. 240. 
38 Bkz. Yener ÜNVER, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal De#er, Seçkin 
Yay., Ankara 2003, s. 1017 
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 Türk Ceza Kanunun 184. Maddesinin ilk fıkrasında yapı ruhsatı 
olmaksızın veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak fiili suç olarak 
düzenlenmektedir. Yukarıda da ifade etti"imiz üzere maddede birbirinden farklı 
ve ba"ımsız olarak üç suç düzenlendi"inden incelemeler ayrı ayrı yapılacaktır39.  

 Maddenin birinci fıkrasında göre “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya 
ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran ki#i” cezalandırılır.  

'"!&=::#!19F5@<=@!

!"#$%&%'#()'%*%#

 Suçun konusunu bina kavramı olu#turmaktadır40. Ancak Kanun koyucu her 
bina bakımından de"il ancak belediye sınırları veya özel imar rejimine tabi 
yerlerde yapılan binalar bakımından suçun olu#abilece"ini TCK’nun 184/4. 
Fıkrasında açıkça ifade etmi#tir.  

Bu ba"lamda madde açıkça bina yapmaktan söz etti"inden öncelikle yapı 
ruhsatiyesi alınarak yapılması gereken bir binanın varlı"ından söz edilmesi 
zorunludur. Ruhsatiyeye tabi olmayan binalar ve yerlerde yapılan binalar 
bakımından suçun olu#umundan söz edilemeyecektir.  

 Bu anlamda bir yapının bina kategorisinde de"erlendirilip 
de"erlendirilemeyece"i öncelikle yapının bina sayılıp sayılamayaca"ı, ardından 
ruhsata tabi olup olmadı"ı noktasında ele alınmalıdır. 

                                                        
39 Aynı yönde Ali Kemal YILDIZ, “!mar Kirlili"ine Neden Olmak Suçu”, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden KUNTALP’e Arma#an, Y. 3, S. 2, 
2004/2, s. 293.  
40 MERAN, a.g.e., s. 7.  
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 Yargıtay uygulamasına yansıyan kararlar incelendi"inde #u tablo ile 
kar#ıla#ılmaktadır. Yüksek mahkememiz teras kat yapılmasını bina kapsamında 
de"erlendirilmektedir. Karara göre “18.04.2005 tarihli yapı tespit ve tatil 
tutana"ında “zemin+1 normal kat üzerine 64 m2 ebadında 2. normal katın kaba 
in#aatının tamamlandı"ı, çatısının kaplandı"ının" belirtildi"i, sanı"ın soru#turma 
evresindeki ifadesinde “2005 yılında, evinin üstünde bir kat daha yapıp, üzerini 
çatı ile kapattı"ını" söylemesi ve bilirki#i raporunda da "tutanak tarihinden sonra 
davaya konu teras katın sıvası yapılıp, pencerelerinin takıldı"ı, teras katın 2005 
yılı mart-nisan aylarında yapıldı"ının" açıklanması kar#ısında, davaya konu teras 
katın "bina" niteli"inde ve yapımının ruhsata tabi oldu"u gözetilmeden ve bu 
hususlar tartı#ılıp reddedilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı 
verilmesi” hukuka aykırı bulunmu#tur41. 

 Yine bir ba#ka kararda “sanık tarafından ruhsatsız olarak zemin kat 
üzerinde yapılan konutun birinci kat in#aatının anılan yasada açıklanan tarife 
uydu"u ve bilirki#i raporuna göre de, bu yapının yapılmasının ruhsata tabi oldu"u 
hususları gözetilmeden, “in#aatın bina tarifine uymadı"ından” bahisle yerinde 
görülmeyen gerekçe ile beraat kararı verilmesi” hukuka aykırı bulunmu#tur42. 
Yüksek mahkememiz bir in#aatın bina niteli"inde olup olmadı"ı hususlarının 
bilirki#i aracılı"ıyla incelenmesi gerekti"ine i#aret etmektedir43. Yüksek 
mahkemeye göre “sanı"ın ruhsatsız olarak yapılıp 2003 yılında satın aldı"ı iki 
katlı binanın zeminindeki kahvehaneyi (i#yeri) odalar olu#turarak konuta 
dönü#türme biçimindeki (01.02.2005 tarihine kadar devam eden in#ai faaliyetinin) 
!mar Kanunun 21. Maddesinin 3. Fıkrası kapsamında kalıp kalmadı"ının ilgili 
belediyeden sorulması” ve yapılacak incelemeye göre karar verilmesi gerekti"i 
sonucuna ula#mı#tır44. 

                                                        
41 4. CD., E. 2008/7912, K. 2010/1544, T. 8.2.2010 (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
42 4. CD., E. 2008/8058, K. 2010/2052, T. 11.02.2010, Meran, a.g.e, s. 8. 
43 4. CD., E. 2008/1472, K. 2009/13514, T. 07.07.2009, Meran, a.g.e, s. 8. 
44 4. CD., E. 2008/1407, K. 2009/14217, T. 15.07.2009, Meran, a.g.e, s. 9. 
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunarak onanan bir 
yerel mahkeme kararında suçun olu#madı"ı zira yapılan in#ai faaliyetin bina 
olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadı"ı ifade edilmi#tir. Karara göre imar 
mevzuatına aykırı her in#ai faaliyet madde kapsamında de"erlendirilemez.  

Sanık hakkında her ne kadar kiracı sıfatı ile bulundu"u ... adresindeki 
i!yerine ruhsat ve eklerine aykırı olarak asma kat in!a etti"inden bahisle 
TCK. Nun 184/1. Maddesi gere"ince cezalandırılması istemi ile kamu 
davası açılmı! ise de, mahkemece yapılan ke!if mahallinde yapılan 
gözlemler ve dosyaya sunulan bilirki!i raporundan anla!ılaca"ı üzere, 
sanık tarafından kiracı sıfatı ile kullanılan dükkan içerisinde bulunan 
asma katın arka yola bakan galeri bo!lu"una ilave dö!eme yapılarak 
asma kat alanına dahil edilmi!, ancak yapılan i!lemlerin hepsinin daha 
önce mevcut dükkan alanı içerisinde yapıldı"ı, bu büyütmenin bina 
dı!ına ta!madı"ı ve di"er ana yapının ortak yerler kapsamına giren 
bölümlerine tecavüz etmedi"i, ba"ımsız bölüm hacmi içinde bir 
de"i!iklik yapıldı"ı ve ba"ımsız bölümün dı! noktaları olan hacminin 
dı!ına bir ta!ma yapılmadı"ı, yapılan bölümlerin bu hali ile imar 
mevzuatına aykırı ise de, TCK. Nun 184. Maddesinde belirlenen bina 
vasfında kabul edilemeyece"i, TCK. nun 184. Maddesinde söz konusu 
yapılan ruhsatsız bölümün bina vasfında bulunması gerekti"i suçun 
unsuru olarak kabul edilmi!tir. Mevcut bina içerisinde herhangi bir 
ta!ma olmaksızın binanın bölümleri ayrılarak bina vasfını ta!ımayan 
de"i!iklikler yapılmasının bu yasa maddesi kapsamında kabul 
edilmesinin mümkün görülmedi"i anla!ılmakla, sanı"ın müsnet suçtan 
beraatine karar vermek gerekmi!tir45.  

Buna kar#ın yüksek mahkememiz su basmanın bina olarak 
nitelendirilmemesini “sanı"ın ruhsatsız bina yapmak suretiyle imar kirlili"ine 
neden olma suçundan hükümlülü"ü yerine, su basmanı seviyesindeki yapının bina 

                                                        
45 4. CD, E. 2010/9713, K. 2012/7321, T. 28.3.2012 ile onanan Yerel Mahkeme Hükmü. (Kazancı 
!çtihat Bilgi Bankası) 
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olmadı"ı biçimindeki yasal olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi” 
#eklindeki kararı ile hukuka aykırı bulmu#tur46.  

+"#,-./#

Maddenin birinci fıkrasında, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya alınan 
ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran ki#inin cezalandırılaca"ı 
düzenlenmi#tir. Düzenlemeye göre, madde gerekçesinde de belirtildi"i üzere 
sadece binayı in#a eden yüklenici, ta#eron, usta, kalfa ve i#çiler47 “bina yapan” 
ki#i olarak sorumlu olmayacak, bina sahibi ki#i de “bina yaptıran” olarak sorumlu 
tutulabilecektir48. 

Ancak bina yapımında çalı#an usta, kalfa ve i#çi gibi görevleri sadece in#a 
faaliyetinde çalı#mak olan ve ruhsatın varlı"ını ya da ruhsata uygun in#a 
faaliyetinin yapıldı"ının ara#tırmasını yapması beklenemeyecek ki#ilerin, söz 
konusu in#aatın ruhsatsız oldu"unu ya da ruhsata aykırı olarak yapıldı"ını 
bilmemeleri pek muhtemeldir. Bu halde bu ki#ilerin sadece binanın in#asında yer 
almı# olmaları nedeniyle sorumlu tutulması mümkün olmayacaktır. Bu durumdaki 
ki#ilerin sorumlulu"unun TCK m.30’da yer alan hata hükümlerine göre 
de"erlendirilmesi gerekmektedir49. 

                                                        
46 E. 2008/2606, K. 2009/17255 ve 27.10.2009. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
47 !#çilerin fail olarak sorumlulu"una gidilebilece"i konusunda ne madde metninde ne de 
gerekçesinde bir açıklık bulunmamakla birlikte, “bina yapan” ki#iler kapsamına fiili katılımlarıyla 
in#a faaliyetinde bulundukları binanın ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılması nedeniyle sorumlu 
tutulabilecekleri belirtilmektedir., YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, s.5066-5067.  
48 Tu"rul KATO%LU, “Çevre ve Ceza Hukuku Yeni Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Kar#ı 
Suçlar”, Çevre Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2006, s.94. 
49“…herhangi bir ruhsat ara!tırması yapmamı! ustaların da bu suçun faili olarak kabul edilmesi 
kanımızca adil olmayacak kadar a"ırdır. Bunlar ancak böyle bir in!aatı, herhangi bir yüklenici ile 
ili!ki içinde olmaksızın tek ba!larına in!a ettikleri zaman fail olarak kabul edilebilmelidir.”, 
KATO%LU, a.g.m., s.94; YILDIZ, s.294.; Böyle bir durumda, in#aatında çalı#tıkları binanın 
ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıldı"ının bilmeyen ki#i kasten hareket etmemi# oldu"undan 
sorumlu tutulamayacaktır. 
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Madde gerekçesinde bu tür in#a faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti 
veren teknik ki#iler de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılaca"ı ifade 
edilmektedir. Ancak bu noktada bir ayrım yapılması gerekmektedir. Öncelikle 
kontrol ve denetim hizmeti veren kimseler, e"er yaptıranın denetim ve kontrolü 
altında, “bina yapan” olarak nitelendirilebilecek durumda ise bu suçun faili olarak 
nitelendirilmesi mümkündür50. Zira yapan ifadesi sadece icrai bir davranı#la 
binanın yapılması sürecine katılanları de"il, aynı zamanda yapım sürecinde görev 
alan ve denetimi gerçekle#tirmek ya da yapım sürecinin hazırlanmasında rol alan 
ki#ileri de kapsamına alacak niteliktedir. Bu ki#ilerin ihmali davranı#ların binanın 
yapımındaki rolü ve i#levi dikkate alınarak fail veya yardım eden olarak 
nitelendirilmeleri mümkündür.  

Buna kar#ın, yapım sürecinde rol almayan ya da yaptıranla bir ilgisi 
olmayan denetim görevlileri, ancak yardım eden veya azmettiren olarak veya bu 
nitelikte bir davranı#ları yoksa kamu görevlileri bakımından görevi kötüye 
kullanma suçundan sorumlu tutulabileceklerdir51. 

#0"#1-23%4#$%&5-'#6-4-4#7849'##

!mar kirlili"ine neden olma suçu TCK’nun topluma kar#ı suçlar 
bölümünde yer almaktadır. Bu anlamda suçtan zarar gören konusuna mü#ahhas 
bir tespit yapılması de"il, toplumun bütününe yönelik bir suç oldu"u kabul 
edilmelidir. Yargıtay uygulamamızda imar mevzuatına aykırılık bakımından, imar 
mevzuatından sorumlu olan idarenin suçtan do"rudan do"ruya zarar gören 
sıfatıyla katılan olarak davaya kabul edildi"i görülmektedir. 

Ma"duru bulunmayan suç bulunmadı"ı açık olmakla birlikte, bazı suçlarda 
belirlenebilir bir ki#i olarak ma"dur bulunmayabilir52. Bu #ekildeki suçların 
i#lenmesiyle sadece belirli bir ki#inin ma"duriyeti söz konusu olmayıp, toplumu 

                                                        
50 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5067. 
51 Aynı yönde MERAN, a.g.e., s. 3.  
52 !zzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., Ankara, 2011, s.206; 
Yener Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal De#er, s.144. 
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olu#turan ve düzen içinde ya#ama hakkına sahip olan toplumdaki her birey 
ma"dur edilebilmektedir53. 

Sa"lıklı ve düzenli bir çevrede ya#ama hakkını do"uran çevre hakkı, yeni 
ku#ak haklardan olup insan hakkı niteli"ini kazanmakla beraber, geli#imini 
sürdüren bir haktır54. Bireysel nitelikte olmayıp, toplumda ya#ayan herkesi 
etkileyen ve herkesin kullanımına açık olan ve dayanı#ma hakkı olarak nitelenen 
sa"lıklı ve düzenli bir çevrede ya#ama hakkı, bu hakka bireysel nitelik yanında 
daha genel olarak kollektif nitelikte olarak görülmektedir55. Bu nedenle bu hakkın 
sahibi belirlenebilir bir ki#i olmaktan daha çok, insandır. Dolayısıyla bu suçun 
ma"duru da sa"lıklı ve düzenli bir çevrede ya#ama hakkına sahip olan toplumun 
tüm bireyleridir. 

Suç ma"durunun ancak gerçek ki#iler olabilece"ini dikkate alarak, 
belediyelerin ma"duriyetlerini de"erlendirmek gerekirse, tüzel ki#iler suç 
ma"duru olamayaca"ından bu kurumların ancak suçtan zarar gören olarak 
nitelendirilebilmeleri mümkündür.  !mar konusunda yetkili kurum olan 
belediyelerin de imar uygulamaları ile imar izni verme veya iptal etme, denetleme 
gibi hak ve görevleri oldu"undan, belediyelerin suçtan zarar gördükleri kabul 
edilmelidir56. 

                                                        
53Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmi# bulunan “Genel Tehlike Yaratan Suçlar”, “Çevreye Kar#ı 
Suçlar”, “Kamunun Sa"lı"ına Kar#ı Suçlar”, “Kamu Güvenine Kar#ı Suçlar”, Kamu Barı#ına 
Kar#ı Suçlar”, “Ekomomi, Sanayi ve Ticarete !li#kin Suçlar”, “Kamu !daresinin Güvenilirli"ine ve 
!#leyi#ine Kar#ı Suçlar”, “Adliyeye Kar#ı Suçlar”, “Devletin Güvenli"ine Kar#ı Suçlar” gibi pek 
çok suçta toplumu olu#turan tüm bireylerin düzen içinde ya#ama hakkı ihlal edildi"inden bu suçlar 
bakımından toplumu olu#turan tüm bireyler geni# anlamda ma"dur olmaktadır. Bu suçların 
i#lenmesiyle ayrıca belirlenebilir bir ki#i ma"dur ediliyorsa bu halde de dar anlamda ma"duriyet 
söz konusu olmaktadır., ÖZGENÇ, a.g.e., s.206. 
54 KUZU, a.g.e., s.180. 
55 $EN, a.g.e., s.38.; KUZU, a.g.e., s. 162; KATO%LU, a.g.m., s.94. 
56 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5068.; “Katılan belediyenin…”, Yargıtay 4.CD, 
13.07.2009 tarih ve 2008/8715 E., 2009/13900 K. sayılı; “Suç ihbarında bulunan ve davaya 
katılma hakkı olan Buca Belediyesi’ne…”, 4.CD, 21.10.2009 tarih ve 2008/3587 E., 2009/16920 
K. sayılı; “…kamu davasına katılma talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmeyen 



#mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 27 

#:"#,../#

 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapmak suçunda fiil maddi unsurunu 
bina yapmak veya yaptırmak fiilleri olu#turmaktadır. Binanın ne anlama geldi"i, 
yapan ve yaptıranın kimler oldu"u yukarıda suçun konusu ve fail ba#lıkları altında 
açıklanmı#tır.  

 Bu noktada yapmak veya yaptırmak kavramlarının ne #ekilde anla#ılması 
gerekti"i ortaya konmalıdır. Ö"retide bir görü#, bina yapmak ve yaptırmanın 
ancak tamamlanmı# bina bakımından söz konusu olabilece"ini ifade etmektedir. 
Bu görü#e göre binanın temellerinin atılmı# olması, kolun ve duvarlarının örülmü# 
olması binanın yapıldı"ı anlamına gelmeyecektir. Bu görü# kabul edildi"inde bina 
tam olarak !mar Kanununda yer alan vasıfları haiz hale gelene kadar suç 
tamamlanmayacak ve icranın devam etti"i kabul edilecektir57. 

 Gerçekten de lafzi bir yorum yapıldı"ında imar kanunundaki bina 
tanımından hareket edildi"inde suçun tamamlanması bakımından in#ai faaliyetin 
bina olarak nitelendirilebilir seviyeye ula#ması gerekti"i ifade edilebilir. Ancak 
di"er yandan yapmak #eklinde ifade edilen icrai davranı#, tamamlamayı her 
zaman kapsamamaktadır. Bir in#aatın temelinin atılması da bina yapmak olarak 
pekala nitelendirilebilir. Bu anlamda yapmak in#aatın ba#langıcından 
tamamlanmasına kadar devam eden sürecin tamamını içine alır #ekilde 
anla#ılabilecek ve yorumlanabilecektir. Nitekim Yargıtay kararları da 
incelendi"inde bina yapmak ifadesinin in#aata ba#lamak #eklinde anla#ıldı"ı 
görülmektedir58.  

                                                                                                                                                        
!ikayetçi belediye vekilinin CMY’nin 260/1. maddesine göre, sanık hakkında kurulan hükmü 
temyize hakkı bulundu"u belirlenerek…”, Yargıtay 4.CD, 16.11.2009 tarih ve 2008/4753 E. 
2009/18730 K. sayılı; “Yakınan Buca Belediye Ba!kanlı"ı vekiline CYY.237 ve 238. maddeleri 
uyarınca davaya katılmak isteyip istemedi"i sorulmadan hüküm kurulması…”, Yargıtay 4.CD, 
25.11.2009 tarih ve 2008/7323 E.,  2009/20005 K. sayılı; kararlarında da görüldü"ü üzere 
Yargıtay, vermi# oldu"u kararlarda belediyenin kamu davasına katılabilmek için gerekli olan 
do"rudan do"ruya zarar görme ko#ulunu ta#ıdı"ı sonucuna varmı#tır. 
57 MERAN, a.g.e., s. 22. 
58 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5070. 
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Yüksek Mahkemenin bina kavramından ne anladı"ı hususunda ise #u karar 
aydınlatıcı niteliktedir. “Ceza Kanunlarının kapsamı, yasa metni yanında metin 
ba#lı"ı, gerekçe ve maddenin uygulanmasındaki ilgili mevzuatla da belirlenir ve 
T.C.K.184. maddesinin ba#lı"ının "imar kirlili"ine sebep olma .." biçiminde 
olması, maddenin gerekçe kısmında belirtildi"i üzere "...imar mevzuatında 
belirlenen usul ve ko#ullara aykırı in#aa faaliyetinde bulunmak suç olarak 
tanımlanmı#tır..." denmesi, !mar Yasası’nın 32. maddesinin "...ruhsat alınmadan 
yapıya ba#lanması...ruhsata aykırı yapıları..." da kapsadı"ı gözetilip somut olayda 
ruhsata aykırı olarak 1. katın kaba in#aatı yapılırken zabıt tutuldu"unun olu#a 
uygun kabulü kar#ısında, T.C.K.184/1. maddesiyle hükümlülük kararı verilmesi 
gerekirken, madde metnindeki “bina” tanımını sözel anlamda dar yorumlayıp 
"...dava konusu 1. katın bina niteli#ini kazanmadı#ı yapı niteli#inde 
bulundu#u ... yasa metninde yapının cezalandırıldı#ına ili"kin bir hüküm 
bulunmaması..." biçiminde yasaya aykırı gerekçeyle karar verilmesi hukuka 
aykırı görülmü#tür59. Karardan da anla#ılaca"ı üzere Yargıtay, bina ifadesini in#ai 
faaliyetleri de kapsar biçimde yorumlamaktadır ve binanın tamamlanmasını 
aramamaktadır.  

Bu anlamda Yüksek mahkeme uygulamamız Maddenin yürürlü"e girdi"i 
tarihten sonra bir bina yapmaya ya da yaptırmaya yönelik her türlü in#ai faaliyeti 
tamamlanmı# suç olarak nitelendirmektedir. Kararlar incelendi"inde kar#ıla#ılan 
tablo #u #ekilde özetlenebilir. Sanı"ın kaçak in!aatının kaba kısmını TCK’nun 
184/1. maddesinin yürürlü"e girdi"i 12.10.2004 tarihinden önce bitirmesine 
kar!ın ince i!lerini bu tarihten sonra yaptı"ının belirlendi"i dikkate alındı"ında, 
yapılan ince i!lerin in!aatı tamamlamaya yönelik oldu"u bu nedenle de yükletilen 
suçun olu!tu"u kabul edilmelidir60. 18.04.2005 tarihli yapı tespit ve tatil 
tutana"ında “zemin+1 normal kat üzerine 64 m2 ebadında 2. normal katın kaba 
in!aatının tamamlandı"ı, çatısının kaplandı"ının” belirtildi"i, sanı"ın soru!turma 
evresindeki ifadesinde “2005 yılında, evinin üstünde bir kat daha yapıp, üzerini 
çatı ile kapattı"ını” söylemesi ve bilirki!i raporunda da “tutanak tarihinden 
                                                        
59 4. CD., E. 2009/15716, K. 2011/18169, T. 25.10.2011. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
60 4. CD., E. 2008/38, K. 2009/12466, T. 22.6.2009. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
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sonra davaya konu teras katın sıvası yapılıp, pencerelerinin takıldı"ı, teras katın 
2005 yılı mart-nisan aylarında yapıldı"ının” açıklanması kar!ısında, davaya 
konu teras katın "bina" niteli"inde ve yapımının ruhsata tabi oldu"u gözetilmeden 
ve bu hususlar tartı!ılıp reddedilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı 
verilmesi hukuka aykırıdır61.   

#mar kirlili"ine neden olma suçunun olu!abilmesi için binanın 
tamamlanmı! bulunması ko!ul olmayıp, bina yapılmasına yönelik in!a faaliyetine 
ba!lanılmakla suç olu!aca"ından, sanıkların, 23.03.2005 tarihli tutanak ile 
ruhsatsız oldu"u belirlenen in!aatları 2004 yılı A"ustos ayından önce 
yaptıklarına yönelik savunmaları kar!ısında, suç tarihinin saptanması açısından, 
tutanak düzenleyicilerin ve suça konu ta!ınmaza kom!u binalarda oturanların 
kamu tanı"ı sıfatıyla yöntemince dinlenmeleri ve tutanak tarihinde in!aatın faal 
halde bulunup bulunmadı"ının etraflıca sorulup tespit edilerek sonucuna göre 
sanıkların hukuksal durumlarının belirlenmesi gerekirken, eksik soru!turma ve 
bilirki!inin teknik verilere dayanmayan görü!ü do"rultusunda "yapıla!manın 
yasanın yürürlük tarihinden önce yapıldı"ını söylemenin mümkün oldu"u" ve 
kaba in!aatın bina tanımına girmedi"i biçimindeki yasal olmayan gerekçe ile 
beraate hükmolunması hukuka aykırıdır 62. 

Yüksek mahkeme maddenin yürürlü"e girdi"i tarihten önce ba#lanıp ve 
fakat daha sonra ince i#ler olarak tabir edilen i#lerin veya sair in#ai faaliyetin 
devamı halinde de tamamlanmı# suçtan sorumlulu"a gitmektedir.  “Sanık 
tarafından ruhsatsız olarak yapılan zemin kat ve birinci katın kaba in!aatının 
bitmi!, kapı ve pencerelerinin ise takılmamı! oldu"unun belirlenmi! bulunması ve 
yargılama sırasında yapılan ke!if sonucu zemin katın i!yeri olarak, birinci katın 
da mesken olarak kullanılmaya ba!landı"ının anla!ılması kar!ısında, 5237 sayılı 
TCY'nin 184. maddesinin yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihinden önce 
tamamlanıp bitirilmi! bir yapıdan söz edilemeyece"i ve eylemin temadi eden 
niteli"ine göre hukuki kesinti gerçekle!inceye kadar devam eden yapım 

                                                        
61 4. CD., E. 2008/7912, K. 2010/1544, T. 8.2.2010. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
62 4. CD., E. 2008/7922, K. 2010/2398, T. 16.2.2010 (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
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i!lerinin suçu olu!turaca"ı gözetilerek tutanak düzenleyiciler ile kom!u 
binalarda oturanların kamu tanı"ı olarak yöntemince dinlenerek tutana"ın 
düzenlenmesi sırasında sanı"ın fiilen in!aata devam edip etmedi"i hususunda 
görgülerinin sorulması, in!aatın yapım tarihinin tespitine yönelik teknik veriler 
bilirki!iye açıklattırılıp, tüm kanıtlar birlikte de"erlendirilerek sonucuna göre 
karar verilmesi gerekirken, eksik kovu!turma ve yetersiz bilirki!i raporu esas 
alınarak beraat kararı verilmesi” hukuka aykırıdır63.  

Buna kar#ın yapılan in#ai faaliyetin bina niteli"inden olup olmadı"ı 
hususunu ve ruhsata tabi olup olmadı"ının tespitinin yapılarak, bu tespite göre 
karar verilmesi gerekti"i de ifade edilmektedir. “Sanı"ın, ruhsatsız olan binasının 
çatısını, çelik konstrüksiyon malzeme kullanarak ve üstünü alüminyum örtü ile 
kapatarak in!a etti"inin 04.01.2006 tarihli tutanak kapsamından anla!ılması 
kar!ısında, yapılan bu imalatların mevcut bir binanın tadilat ve tamiratı 
niteli"inde mi, yoksa bina yapma veya tamamlamaya yönelik esaslı bir yapım 
faaliyeti olup olmadı"ı ve bu i!lerin yapılmasının ruhsata tabi olup olmadı"ı 
hususlarında bilirki!i raporu alınan tutanak düzenleyen görevliler de dinlenerek 
sonucuna göre sanı"ın hukuksal durumunun belirlenmesi gerekir”64. Benzer 
mahiyette bir ba#ka kararında da binanın bitirilmesinin suçun tamamlanması için 
gerekli olmadı"ı, ayrıca suçun müdatemadi bir suç vasfı gösterdi"i ifade 
edilmektedir65. 

                                                        
63 4. CD., E. 2008/8677, K. 2010/5616, T. 30.3.2010. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
64 4. CD., E. 2008/19284, K. 2010/20575, T. 13.12.2010. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
65 Sanı"ın, binanın ruhsatlı olan zemin ve 1. katının üzerine yapı ruhsatiyesi almadan 2. katının 
betonarme kolon ve kiri#lerinden bazılarının betonunu döktü"ü ve tu"la duvarlarını kısmen 
ördü"ünün kabul edilmesi kar#ısında; T.C.K.nın 184/1. maddesinde tanımlanan imar kirlili"ine 
sebep olmak suçunun olu#ması için bina yapılmasına yönelik in#a faaliyetinde ba#lanması yeterli 
olup sanık tarafından in#aatı sürdürülen yapının, insanların oturmalarına yarayan konut niteli"inde 
oldu"u ve dolayısıyla 3194 Sayılı Kanunun 5. maddesinde tanımlanan bina kapsamında kaldı"ı 
açık oldu"u halde, yapılan imalatların "bina" tarifine uymayan "yapı" niteli"inde kaldı"ından 
bahisle yerinde görülmeyen gerekçe ile beraat kararı verilmesi (hukuka aykırıdır) 4. CD, E. 
2009/8715, K. 2011/6187, T. 4.5.2011 (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
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TCK m.184/1’de düzenlenen suç ile yapı ruhsatiyesi alınmadan veya 
mevcut ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak fiili yasaklanmı#tır. 
Ancak maddenin dördüncü fıkrasında, belediye sınırları içinde veya özel imar 
rejimine tabi yerlerde ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapılmasının suç 
olu#turaca"ı belirtilmi#tir. 

Suçu meydana getiren hareketler, yapı ruhsatının alınmadan veya mevcut 
olan ruhsata aykırı olarak bina yapılması olarak belirtilmi#. Söz konusu 
düzenlemeye göre, suç, birden fazla alternatif hareketten birinin 
gerçekle#tirilmesiyle olu#abilecektir. Dolayısıyla, seçimlik hareketli bir suç 
yaratılmı#tır66. 

Suçun olu#ması bakımından binanın tamamlanmı# olmasının gerekmedi"i, 
bina yapımına yönelik in#aat faaliyetine ba#lanmasının yeterli olaca"ını ileri süren 
ço"unluk görü#üne67 kar#ı; suçun, binanın tamamlanması ile olu#aca"ı da ileri 
sürülmektedir68. 

Madde gerekçesine bakıldı"ında, imar mevzuatında belirlenen usul ve 
ko#ullara aykırı olarak in#a faaliyetinde bulunmak suç olarak tanımlanmı#tır. 
Yasaklanan fiil ile çevre kirlili"ine neden olunmasının engellenmesi amaçlanmı# 
olup, bu amaç do"rultusunda, in#a edilecek binaların çevre kirlili"ine yol 
açmaması için önceden öngörülmü# olan usul ve kriterlere göre, ilgili makamdan 
izin alınarak in#a faaliyetinde bulunulması gerekli görülmü#tür. 

                                                        
66…seçimlik hareketlerden herhangi birinin gerçekle!mesi halinde suç tamamlanmı! olur. Suçun 
tamamlanması için seçimlik hareketlerden herhangi birinin gerçekle!mesi yeterlidir.”, Kayıhan 
!ÇEL, Füsun SOKULLU AKINCI, !zzet ÖZGENÇ, Adem SÖZÜER, Fatih Selami 
MAHMUTO%LU, Yener ÜNVER, Suç Teorisi, Ekim, 2004, s.65. 
67 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5070; KALABALIK, !mar Hukuku, Cilt 2, s.1884; 
ARISOY, a.g.m., s.90; CEYHAN, a.g.m., s.93. 
68 MERAN, a.g.e., s.22; Nezih SÜTÇÜ, “!mar Kirlili"ine Neden Olma Suçunun Tahlili (5237 
Sayılı TCK md. 184)”, Legal Hukuk Dergisi, 2005, Sayı:27, s.981; ERGEN, BÖKE, a.g.e., 
s.127. 
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Suçun olu#ması için binanın tamamlanması gerekmedi"ini ileri süren 
görü#, amaççı bir yorum69 yaparak, ceza hükmü ile imar mevzuatına aykırı olarak 
bina in#a edilmesinin yasaklanarak çevre kirlili"inin önlenmesinin amaçlandı"ını, 
dolayısıyla imar mevzuatına aykırı her türlü in#a faaliyetini, henüz bina olu#masa 
bile suç olarak de"erlendirmektedir. Yani imar kanununda yer alan bina tanımına 
uyan bir yapı henüz meydana gelmese bile, bina yapımına yönelik in#a 
faaliyetinin ba#laması suçun olu#ması için yeterli görülmektedir70. 

Suçun, ancak binanın tamamlanması ile olu#abilece"ini ileri süren görü# 
ise, lafzi yorum71 ile madde metnine sadık kalarak, bina yapmak ve yaptırmanın 
suç oldu"unu, dolayısıyla binanın bitirilmesi ile suçun olu#aca"ını 
de"erlendirmektedir72. 

Kanaatimizce, birinci fıkrada düzenlenen yapı ruhsatiyesi alınmadan veya 
ruhsata aykırı olarak bina yapılması fiilinin suç te#kil edebilmesi için yapı ruhsatı 
alınmadan veya ruhsata aykırı olarak in#a faaliyetlerinin ba#lanması yeterli kabul 

                                                        
69 Amaççı yorumda; normun yorumlanması sırasında, normun getirili#i ile ceza hukukunda hangi 
amacın göz önünde bulunduruldu"u belirlenmeye çalı#ılır., Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Cilt I, Nisan, 1991, s.97.; Amaçsal yorum, hukuk kuralı ile gerçekle#tirilmek istenen 
amacın belirlenmesi için kullanılır., Öztekin TOSUN, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, 
Cilt I, 1984, !stanbul, s.151. 
70“#n!aatın ruhsatsız olarak ya da mevcut ruhsatına aykırı olarak yapıldı"ının görevlilerce tespiti 
anında hangi a!amada oldu"unun önemi yoktur ve imar hükümlerine göre yıkılması gerekti"i gibi 
imar kirlili"ine neden olma suçu da olu!ur.”, YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5070. 
71 Lafzi yorum, normda kullanılan kelimelerin anlamına göre sonuç çıkarılmasıdır., ÖNDER, 
a.g.e., s.94; Tosun’un geleneksel yorum olarak adlandırdı"ı yorum yöntemi, yasa koyucunun 
kullandı"ı kelimelerden mantık yoluyla anlam çıkarmaya çalı#ır ve yasa koyucunun niçin bu 
hükmü koydu"u ile ilgilenmez., TOSUN, a.g.e., s.150-151. 
72 Meran, kanun metninde “yapmak” ve “yaptırmak” ifadelerinin kullanıldı"ını, bu ifadelerin ise 
binanın bitmi# olmasının anla#ılması gerekti"ini ileri sürmektedir., MERAN, a.g.e., s.23; 
Ergen/Böke ise, bina ile yapı arasındaki farka dikkat çekerek, yapının üstü kapanıncaya kadar bina 
niteli"ini kazanamayaca"ını, dolayısıyla TCK m.184/1’in uygulanamayaca"ını, ancak te#ebbüsün 
uygulanabilir oldu"unu belirtmekle binanın tamamlanmı# olması gerekti"ini belirtmi#tir., 
ERGEN/BÖKE, a.g.e., s.127; Sütçü de, üstü henüz örtülmemi# yapılar gibi mevzuata göre henüz 
bina niteli"inde kabul edilemeyen yapılar hakkında TCK m. 184/1’in uygulanamayaca"ını ileri 
sürerek teknik anlamda binanın bitmi# olması gerekti"ini söylemektedir., SÜTÇÜ, a.g.m., s.981. 
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edilmelidir. Kanun koyucunun amacının, çevre kirlili"ine engel olunması için 
mevzuata uygun ko#ulların sa"lanarak in#a faaliyetine ba#lanmasını sa"lamak 
oldu"u kabul edildi"inde bu sonuca ula#ılmaktadır. Ancak kanun metninde, 
alternatifi bulunmasına ra"men özellikle “bina” teriminin kullanılmı# olması, bizi, 
binanın bitmi# olması gerekti"i yönündeki görü#leri desteklemektedir. Kanun 
koyucunun, “yapı” terimini kullanmak yerini “bina” teriminin kullanılması da bu 
görü#ü destekleyen bir argüman olarak kar#ımıza çıkmaktadır73. 

Suçun, binanın tamamlanmasıyla olu#aca"ını savunan görü#lerin, bu 
sonuca madde metninde yer alan “yapan” veya “yaptıran” ifadelerinden 
ula#maları yerinde olmayıp, bu ifadelerin failin belirlenmesine yönelik 
kullanıldı"ı dü#üncesindeyiz. 

Yapı ruhsatına uygun olarak tamamlanan binalarda sonradan 
gerçekle#tirilecek de"i#ikliklerin de birinci fıkra bakımından de"erlendirilmesi 
yapılmalıdır. !mar Kanunu’nun 21/2. maddesinde, ruhsat alınmı# yapılarda 
herhangi bir de"i#iklik yapılmasının da yeniden ruhsat alınmasını gerektirdi"i 
düzenlenmi#tir. Dolayısıyla tamamlanmı# bir binada yapılacak de"i#iklikler için 
de yapı ruhsatı alınması gerekecektir. Birinci fıkrada suç olarak tanımlanan fiil 
ise, yapı ruhsatı almadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapılması oldu"undan, 
suçun olu#abilmesi için bina üzerinde yapılacak de"i#ikli"in de bina niteli"inde 
olması ve tamamlanmı# olması gereklili"i anla#ılmaktadır. Yapılan bu 
de"i#iklikler yapı niteli"inde olaca"ından, tamamlandı"ında müstakil olarak bir 
bina olu#turması da söz konusu olamayaca"ından, te#ebbüsün de uygulanabilirli"i 
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan 
de"i#ikliklerin birinci fıkrada yer alan suçu olu#turmayaca"ı dü#üncesindeyiz74. 

                                                        
73 Benzer bir durum, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65/b. maddesinde yer 
almakta olup, bu hükümde;“…koruma alanlarında öngörülen !artlara aykırı izinsiz in!aî ve fizikî 
müdahale yapanlar veya yaptıranlar…” #eklindeki ifadede in#a faaliyetinde bulunmak suç olarak 
belirlenmi#tir. Kanun koyucunun TCK m.184/1’de de bu #ekilde bir belirleme yapmak yerine, bina 
teriminden söz etmi# olması, binanın bitmesi gerekece"i sonucuna ula#ılmaktadır. 
74 Söz gelimi, balkonu bulunmayan bir binaya sonradan balkon eklenmesi, yapı ruhsatını 
gerektiren bir in#a faaliyetidir. Ancak balkon, teknik anlamda bina kapsamına girmedi"inden, 
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L"!&=9;?#!19F5@!

 !mar kirlili"ine neden olma suçu kasten i#lenebilen bir suçtur. Fail fiilinin 
icrası sırasında, suçun maddi unsurlarını bilerek ve neticeyi isteyerek hareket 
etmelidir. Bu ba"lamda maddi unsur kapsamında fail, gerek bina yapmak fiilinin 
icra edildi"i sahanın TCK’nun 184. Maddesi kapsamında yer aldı"ını, gerekse 
ruhsat alınmadı"ını veya ruhsata aykırı yapıldı"ını bilmelidir.  

 Suçun taksirle i#lenebilmesi mümkün de"ildir. Ancak olası kastla 
i#lebilece"ini kabul etmek gerekir. Fail ruhsatsız olmak halini veya ruhsata 
aykırılı"ı öngörmesine ra"men kabullendi"i durumlarda olası kastın varlı"ından 
söz edilebilecektir75. 

c"!B5I5I=!'HI>@><>I!

 !mar kirlili"ine neden olmak suçu, hukuka aykırılık unsuru bakımından bir 
özellik göstermemektedir. Ko#ullarının bulunması durumunda hukuka uygunluk 
nedenleri bu suç bakımından da söz konusu olabilir.  

."!)5F5@!

 !mar kirlili"ine neden olma suçu bakımından kusur noktasında akla gelen 
ilk husus yasak veya haksızlık hatasıdır. Söz konusu düzenlemenin ülkemizde 
yeni olması kar#ısında failin suçtan haberdar olmayabilir. Gerçekte de 
düzenlemeden haberdar olmayan, ya da söz konusu fiilin suç olarak 
düzenlendi"ini bilmeyen kimseler bakımından haksızlık hatası tartı#ması 
yapılabilir. 

                                                                                                                                                        
izinsiz olarak eklenen balkon imar kirlili"ine neden olma suçunu olu#turmayacaktır. Ancak bu 
durumda imar mevzuatından kaynaklanan idari yaptırımlar (yıkım, idari para cezası, vs.) 
uygulanabilecektir.; Aynı yönde CEYHAN, a.g.m., s.94; ARISOY, a.g.m., s.90. 

Ya#ar, Gökcan, Artuç; ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak, bahçe alanında bulunan 
yapının kapatılarak binaya eklenmesi, mevcut binanın yıkılarak farklı bir #ekilde in#a edilmesini, 
balkon ya da terasın kapatılarak odaya çevrilmesi faaliyetlerinin bina yapılması faaliyetleri 
oldu"unu belirterek, imar kirlili"ine neden olma suçunu olu#turaca"ını belirtmektedir. YA$AR, 
GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5073. 
75 YILDIZ, a.g.m., s. 296. 
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 Ancak bu haksızlık hatası ba"lamında ve özellikle kaçınılmazlık 
de"erlendirmesinde göz önünde tutulması gereken husus, failin fiilin suç 
olu#turdu"undan haberdar olmaması de"il, fiilinin bir haksızlık olu#turdu"u 
konusunda hataya dü#mesidir. Fail, fiilinin hukuka aykırı ve fakat sadece imar 
mevzuatından kaynaklanan yaptırımlara tabi oldu"u dü#üncesindeyse bu tür bir 
hatadan yararlanamayacaktır, zira fail fiilinin haksızlı"ından haberdardır. Ancak 
sadece haksızlı"ın niteli"i konusunda hataya dü#mü#tür. Bu tür bir hatadan 
yararlanması da mümkün de"ildir.  

 

-"!05659!aK;<!/<5N5A!L#6#A<;@#!

!"#;9<9==>*#

Ceza sorumlulu"u alanının geni#lemesine neden olan te#ebbüs, suç 
tanımında öngörülen neticenin gerçekle#memesine ra"men bu neticeyi 
gerçekle#tirmeye yönelik olarak i#lenen fiillerin cezalandırılmasını 
sa"lamaktadır76. TCK m.35’de düzenlenen “suça te#ebbüs” hükmünde de, kasten 
i#lenebilen bir suçun icra hareketlerine ba#lanmasına ra"men neticenin 
gerçekle#memesi halinde de te#ebbüsten sorumlulu"un söz konusu olaca"ı 
düzenlenmi#tir77. 

Te#ebbüs kurumu; sırf hareket suçlarında icra hareketlerinin 
tamamlanmadı"ı, neticeli suçlarda ise neticenin gerçekle#medi"i hallerde 
uygulanabilecektir78. Bu durumda TCK m.184 hükmünde düzenlenen üç suç tipini 
de ayrı de"erlendirmemiz gerekmektedir.  

                                                        
76 Adem SÖZÜER, Suça Te"ebbüs, !stanbul, 1994, s.45-46. 
77 TCK m.35/1: “Ki!i, i!lemeyi kastetti"i bir suçu elveri!li hareketlerle do"rudan do"ruya icraya 
ba!layıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise te!ebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” 
78ÖNDER, a.g.e., s407- vd; SÖZÜER, a.g.e., s.220 vd.; Mahmut KOCA, Türk Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, Ankara, 2011, s.343-344. 
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TCK m.184/1’de öngörülen, yapı ruhsatı olmadan ya da mevcut ruhsata 
aykırı olarak bina yapılması suçun, yerle#ik Yargıtay uygulaması dikkate 
alındı"ında te#ebbüse elveri#li bir suç de"ildir. Yukarıda yapılan açıklamalar 
çerçevesinde in#a faaliyetine ba#lanması ile bina yapma fiilinin de icrasına 
ba#lanmı# olmaktadır79.  

Buna kar#ın suçun tamamlanması için binanın tamamlanması gerekti"ini 
ileri süren görü# bakımından bina, !mar Kanundaki tanımına uygun biçimde 
tamamlanana kadar icra devam etmektedir ve bu zaman zarfında fiilin icrasına 
elde olmayan nedenlerle son verilmesi durumunda te#ebbüsten söz edilebilecektir. 
!mar Kanunu m.32/180’de düzenlendi"i #ekilde, ruhsatsız veya mevcut ruhsata 
aykırı olarak bina in#asına devam edildi"i sırada, idari makamlar tarafından söz 
konusu in#aatın ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldı"ının tespit edilmesi 
halinde yapının in#ası mühürlenerek durdurulmaktadır. Bu durumda in#a faaliyeti 
failin elinde olmayan sebeplerle durmu# olup, bina tamamlanamadı"ından suç 
te#ebbüs a#amasında kalmı#tır sonucuna ula#ılmalıdır.  

Ancak icraya ba#lamadan söz edilebilmesi için öncelikle in#asına ba#lanan 
yapının, bina niteli"ini kazanmaya yönelik olarak in#a edildi"inin açıkça 
anla#ılması gerekmektedir. E"er bir “yapı” olu#turulması #eklinde bir in#a 
faaliyeti yürütülüyorsa, birinci fıkrada suçun konusu “bina” oldu"undan, yapının 
in#a faaliyeti ruhsata aykırı olup, durdurulsa da suç gündeme gelmeyecektir81.  

+"#?<5.4-@#

                                                        
79 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5084. 
80 !mar Kanunu m.32/1: “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar 
hariç; ruhsat alınmadan yapıya ba!landı"ı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldı"ı ilgili 
idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir !ekilde bu duruma muttali 
olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki in!aat durumu tespit edilir. Yapı 
mühürlenerek in!aat derhal durdurulur.” 
81 Bu durumda sadece !mar Kanunu’nda yer alan idari yaptırımlar uygulanabilecektir., MERAN, 
a.g.e., s.88. 
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Bu suç bakımından maddede i#tirak bakımından özel bir düzenlemeye yer 
verilmedi"inden i#tirake ili#kin genel kurallar geçerli olacaktır. Ancak kamu 
görevlilerinin ihmali davranı#ları ile bu suçun i#lenmesine sessiz kalmaları hali, 
bu suça i#tirak olarak de"il, görevi kötüye kullanma veya ko#ulları varsa kamu 
idaresinin i#leyi#ine ili#kin di"er suçlar çerçevesinde de"erlendirilebilir. Kamu 
görevlisinin fiili bir taraftan imar kirlili"ine neden olma suçuna yardım etme, 
mü#terek fail ya da azmettiren olması; bunun yanında yine kendi görevi 
kapsamında bir ihlal olu#turması durumunda ise farklı neviden fikri içtima 
hükümlerine göre sorumluluk belirlenmelidir.  

 

0"#?&5.A-#

 !çtima kapsamında da suç tipinde özel bir düzenlemeye yer verilmemi#tir. 
Ancak bu noktada de"inilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle 
ruhsat olmaksızın veya ruhsata aykırı in#ai faaliyette bulunmak fiili sadece 
TCK’nun 184. Maddesinde de"il, bazı özel kanunlarda da suç olarak 
düzenlenmektedir. Örne"in 2960 sayılı Bo"aziçi Kanunun 18. Maddesine göre 
“Bo"aziçi Alanında in#aat ruhsatı alınmadan yapılan …  yapı sahipleri, fenni 
mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200.000.- liradan 
500.000.- liraya kadar a"ır para cezası ile cezalandırılır”. Hükmünü içermektedir. 
Yapı ruhsatı almadan Kanunla belirlenen sahada bina yapılması durumunda, fiil 
hem Bo"aziçi Kanunun 18. Maddesindeki hem de TCK’nun 184/1. Maddesindeki 
suçu olu#turacaktır. Bu durumda farklı neviden fikri içtima hükümleri uyarınca 
failin, daha a"ır cezayı gerektiren TCK’nun 184. Maddesi uyarınca 
sorumlulu"una gidilmesi gerekecektir82. 

 Ancak bazı durumlarda imar mevzuatına aykırılık fiili, özel mevzuatta 
özel bir hükümle ve farklı biçimde düzenlenmi# olabilir. Bu durumda artık fikri 
içtima hükmüne ba#vurulmaksızın özel hüküm olarak nitelendirilen norm, özel 
normun önceli"i ilkesi uygulanmak zorundadır. Bu konuda ö"retide verilen örnek 
                                                        
82 CEYHAN, a.g.m., s. 99. 
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ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65/a maddesidir. 
Madde “Sit alanlarında geçi# dönemi koruma esasları ve kullanma #artlarına, 
koruma amaçlı imar planlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma 
alanlarında öngörülen #artlara aykırı izinsiz in#ai ve fiziki müdahale yapanlar 
veya yaptıranlar, iki yıldan be# yıla kadar hapis ve be#bin güne kadar adli para 
cezasıyla cezalandırılır.” Hükmü içermektedir. Gerçekle#tirilen ruhsatsız veya 
ruhsata aykırı bina yapma fiili, her iki maddenin de kapsamına girdi"i durumlarda 
özel normun önceli"i ilkesi gere"i sadece 2863 sayılı Kanunun 65/b maddesi 
uyarınca sorumluluk gündeme gelecektir83. 

 Hiç #üphe yok ki imar kirlili"ine neden olmak suçu sonrasında i#lenen 
mühür bozma fiilleri tamamen ayrı de"erlendirilmelidir. Nitekim Yargıtay verdi"i 
bir kararında bu hususa i#aret ederek “5237 sayılı TCY.nın 184/1 maddesinde 
düzenlenen imar kirlili"ine neden olma suçunun ruhsatsız in#aata ba#lanmasıyla 
olu#aca"ı, aynı yasanın 203 ve 765 sayılı TCY.nın 274. maddelerinde düzenlenen 
mühür bozma suçunun ise, kaçak in#aatın mühürlenmesinden sonra mührün 
bozuldu"u tarihte olu#aca"ı, dolayısıyla fikri içtima kuralının uygulama 
olana"ının bulunmadı"ı, sanı"ın eylemlerinin farklı tarihlerde iki ayrı suçu 
olu#turaca"ı gözetilmeden karar davasının reddine karar verilmesi”ni hukuka 
aykırı bulmu#tur84. 

 Zincirleme suç ve suç tekli"i suç çoklu"u bakımında da Yüksek 
Mahkememiz uygulaması, daha önce geli#tirdi"i hukuki ve fiili kesinti 
kriterlerinden hareket etmektedir. Örne"in; 

Sanı"a yüklenen ruhsatsız bina yapma suçuna ili#kin ilk olarak 11.04.2007 
tarihinde tutanak tutulup, bu eyleme ili#kin 05.05.2007 tarihinde 
iddianame ile kamu davası açıldı"ının anla#ılması kar#ısında; eylemde fiili 
ve hukuki kesinti olu#tu"u ve bu nedenle sanı"ın binayı yapmayı sürdürüp 
tamamlanmasının ayrı suç olu#turdu"u gözetilerek 05.05.2007 tarihli ilk 
iddianameyle açılan dava sonucundan verilen ve 07.04.2008 tarihinde 

                                                        
83 CEYHAN, a.g.m., s. 100. 
84 4. CD., E. 2006/10351, K. 2008/20186, T. 10.11.2008. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
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kesinle#mi# mahkumiyet hükmünden sonra 22.11.2007 tarihli ikinci 
iddianame ile açılan kamu davasına devam ederek 09.06.2008 tarihinde 
yeni bir mahkumiyet hüküm kurmasında hukuka aykırılık bulunmadı"ı 
sonucuna ula#ılmı#tır85.  

Yine bir ba#ka kararında Yargıtay, aynı binanın in#asına iddianameden 
sonra devam edilmesini zincirleme suç çerçevesinde de"erlendirmi#tir. Karar 
göre; “Sanı"ın zemin üstü ve birinci kat ruhsatsız in#aatıyla ilgili olarak 
04.03.2005 tarihinde tutanak düzenlendikten sonra, 31.03.2005 tarihinde aynı 
in#aata devam edip 2. katı çıkması nedeniyle yeni tutanak düzenlendi"i, birinci 
tutanak ile ilgili davanın 30.11.2005 tarihinde açılıp iddianamede 31.03.2005 
tarihli tutanaktan söz edilmedi"i, bu nedenle de sonradan düzenlenen 
iddianamedeki eylemin birinci iddianamedeki eylemden farklı oldu"u gözetilerek, 
ilk açılan dava neticesi TCK’nun 184/1, 62. maddelerinden verilen ve kesinle#en 
cezada TCK’nun 43/1. maddesiyle yapılacak arttırım miktarı kadar cezaya 
hükmedilmesi gerekirken, bu hususta kesin hüküm bulundu"u gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır86. 

4J"!D=8>!(5EF=G#H;F#!/<A=:=9!L=N<=G><=9!%9N==G<=@!.O<=H>F>H<=!)5@5<=9!
P=9G#H;<;@;!-<;IG@#IQ!05!J;H=!7;<;RO9!L=S<=9G>F>!D=8><A=F>9=!&TF==:;!

-GA;I!0565!

'"!&=::#!19F5@<=@!

TCK’nun 184/2. Fıkrasında yapı ruhsatiyesi olmadan ba#latılan in#aatlar 
dolayısıyla kurulan #antiyelere elektrik, su veya telefon ba"lantısı yapılmasına 
müsaade etmek suç olarak tanımlanmı#tır.  

Madde metninde sayılan elektrik, su veya telefon ba"lantısının yapılmasını 
sa"lamak herkesin imkanı ve görevi dahilinde olmayıp, ancak belli sıfatlara sahip 
ve bu konuda yetkilendirilmi# ki#iler tarafından gerekli müsaadenin verilmesi 
                                                        
85 4. CD., E. 2009/11616, K. 2009/9989, T. 20.5.2009. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
86 4. CEZA DA!RES!, E. 2009/10590, K. 2011/12059, T. 5.7.2011. (Kazancı !çtihat Bilgi 
Bankası) 
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halinde bu ba"lantılar yapılabildi"inden bu fıkrada düzenlenen suç özgü suç 
niteli"ini ta#ımaktadır87. 

Yukarıda da izah edildi"i üzere #antiye, lüzum ve ihtiyaca göre in#aatın 
devamı süresinde kullanılıp yıkılmak üzere yapılacak olan binalar olarak 
tanımlanmaktadır. Suç tipi ile önlenmek istenen yapı ruhsatı olmaksızın ba#lanan 
in#aatlar nedeniyle kurulan #antiyelere maddede yer verilen hizmetlerin 
sunulmasını engelleyerek dolaylı da olsa imar kirlili"ine neden olabilecek 
ruhsatsız yapıların önlenmesidir.  

Birinci fıkrada düzenlenen suçta oldu"u gibi, maddenin dördüncü 
fıkrasında, bu fiilin belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde 
bulunan #antiyelerde gerçekle#tirilmesinin suç olu#turaca"ı belirtilmi#tir. 

Fail ba#lı"ı altında belirtti"imiz üzere, söz konusu #antiyelere elektrik, su 
veya telefon ba"lantısının yapılmasının, bu hizmetleri sunan kamu kurumu veya 
özel kurulu#ların yetkilileri tarafından sa"lanabilece"i gibi, kom#u hatlardan da bu 
ba"lantının sa"lanması mümkün olabilecektir88. Ancak bu durum kanaatimizce 
ö"retide ileri sürülen görü#lerin aksine madde kapsamında 
de"erlendirilmemelidir. Zira kom#u ya da üçüncü ki#ilerin kendilerine ait 
hatlardan elektrik, telefon ya da su hizmetlerini, #antiyelerin yararlanmasına 
müsaade etmesi, maddede düzenlenen anlamda müsaade olarak nitelendirilemez. 
Kaldı ki kom#usu olan #antiyenin kendi elektrik hattından yararlanmasına 
müsaade izin veren kom#unun, #antiyenin kurulu oldu"u in#aatın ruhsatının 
bulunup bulunmadı"ını denetlemek gibi bir yükümlülü"ü de bulunmamaktadır. 
Maddenin konulu# amacı da üçüncü ki#iler ve kom#ulardan ziyade, bu hizmeti 

                                                        
87 Özel bir yükümlülük altında bulunan ki#iler tarafından ve bu yükümlülüklerin gereklerine 
aykırılık nedeniyle i#lenebilen suçlar özgü suç olarak tanımlanmaktadır., ÖZGENÇ, a.g.e., s.182.; 
Söz konusu olan elektrik, su veya telefon ba"lantısını yapmakla yükümlü olan ki#ilerin kamu 
görevlisi olması #art olmayıp, bu hizmetlerin özel hukuk tüzel ki#ilerince yürütülmesi sırasında bu 
hizmetlerin yürütülmesinde yetkilendirilmi# ki#iler de olabilmektedir., YILDIZ, a.g.m., s.294. 
88 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s.5067. 
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sunan kurulu#lar ve idareleri, ruhsat olmaksızın in#aat yapmak üzere kurulu 
#antiyelere hizmet sunmalarını engellemektir89.  

!kinci fıkrada, suçun olu#abilmesi için söz konusu ba"lantıya müsaade 
etmek yeterli görülmü#tür. Dolayısıyla, hattın ba"lanmasının ya da ba"landıktan 
sonra kullanılmaya ba#lamasının bir önemi yoktur. Söz konusu denetimi 
yapmakla görevlinin ruhsat alınmamı# in#aat nedeniyle kurulmu# olan #antiyeye 
elektrik, su veya telefon ba"lanmasına müsaade etmesi suçun olu#umu ve 
tamamlanması yeterlidir. Bu anlamda ba"lantının yapılmı# olmasını arayan veya 
hizmetten yararlanmayı arayan görü#lere katılmamaktayız90. Kaldı ki söz konusu 
hizmetin sunulmasına ili#kin ba#vuru veya sözle#me sürecinden sonra, ba"lantıyı 
yapan görevlilerin verilen iznin, yapılan sözle#menin hukuka uygun olup 
olmadı"ını denetlemek imkanlarının hukuken ve fiilen bulunup bulunmadı"ı da 
ayrı bir inceleme konusudur. Kanaatimizce burada önemli olan husus hizmet 
sunulması hususunda karar vermek yetkisini haiz görevli veya yetkilinin, bu 
kararı vermek sürecinde, #antiyenin ili#kili oldu"u in#aata ili#kin ruhsat alınıp 
alınmadı"ını denetlemek yükümlülü"ünü yerine getirmesi ve bu denetim 
sonucunda, ruhsat yoksa hizmetleri sunmamak #eklinde karar vermesini temin 
etmektir. Di"er yandan yapı ruhsatı olmadan ba#latılan in#aatlar dolayısıyla 
kurulan #antiyelere söz konusu ba"lantıların yapılmasına müsaade edilmesiyle 
olu#masına ra"men, bu ba"lantıların in#a faaliyetine ba#lanan binaya sa"lanması 
halinde suç olu#mayacaktır. Fıkra hükmünde sadece #antiyenin belirtilmi# olması 
sebebiyle söz konusu ba"lantıların in#a edilen binaya sa"lanması halinde bu 
durumun da suçu olu#turaca"ını ileri sürmek kanunilik ilkesine aykırı olacaktır91. 

                                                        
89 Aksi görü# MERAN, a.g.e., s. 32.  
90 MERAN, a.g.e., s.32; Aksi görü#te olan Ya#ar, Gökcan, Artuç; söz konusu ba"lantıların yapılıp, 
aktif hale gelmesiyle, yani bu hizmetlerden yararlanmaya ba#laması ile suçun olu#aca"ını; çünkü 
amacın bu hizmetlerden yararlanmanın önlenmesi oldu"unu ve bu yararlanmaya sa"lanan deste"in 
cezalandırılaca"ını ve ayrıca “ba"lantı” kavramının, “yararlanmayı” da kapsadı"ını 
belirtmektedir., YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5074; ARISOY, a.g.m., s.92. 
91 Ruhsatsız yapılan binanın tamamlanıp, in#aat için kurulan #antiyenin yıkılıp söz konusu 
ba"lantılardan binanın faydalandırılması halinde, kanunda belirtilmemi# olması sebebiyle suç 
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Buna kar#ın !mar Kanunun 31. Maddesinde yapı kullanma izni almamı# 
binalara izin alınıncaya kadar su, elektrik ve kanalizasyon hizmetlerinden 
yararlandırılmayaca"ı ifade edilmektedir. Bu düzenlemeye ra"men hizmet 
sunulması konusunda karar veren kamu görevlileri bakımından ise TCK’nun 257. 
Maddesinde düzenlenen suç çerçevesinde bir de"erlendirme yapılabilir92. Ancak 
idarenin hizmet sunmama #eklindeki kararının hukuka uygun oldu"u Yargıtay 
tarafından da ifade edilmi#tir.93. 

Suç tipi ile sa"lanması yasaklanan ba"lantılar elektrik, su ve telefon olmak 
üzere sınırlı sayıda belirtilmi#tir. Bunlar dı#ında do"algaz ya da alt yapı hizmetleri 

                                                                                                                                                        
olu#mayacaktır., YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5074; MERAN, a.g.e., s.33; 
ERGEN/BÖKE, a.g.e., s.128; ARISOY, a.g.m., s.91. 
92 MERAN, a.g.e., s. 34.  
93 “3194 sayılı #mar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesinde, kullanma izni verilmeyen veya alınmayan 
yapıların, izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamayacakları 
belirtilmi!, buna aykırı hareket eden görevliler hakkında da TCK'nın 184. maddesi ile de cezai 
yaptırımlar getirilmi!tir. Davacıya ait ba"ımsız bölüm ve ba"lı oldu"u binanın iskan ruhsatının 
alınmadı"ı, taraflar arasında uyu!mazlık konusu de"ildir. Bu nedenlerle #mar Kanunu'nun 30. ve 
31. maddesi hükmüne göre, davacının abone yapılması mümkün olmadı"ı halde, aksi dü!üncelerle 
yazılı !ekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” 
13. HD., E. 2006/11648, K. 2006/16248, T. 12.12.2006. “3194 sayılı #mar Kanunu'nun 30. ve 31. 
maddesinde, kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapıların izin alınıncaya kadar belediye 
hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamayacakları, belirtilmi!, buna aykırı hareket eden 
görevliler hakkında da T.C.K.nun 184. maddesi ile de cezai yaptırımlar getirilmi!tir. Davacıya ait 
bölüm ve ba"lı oldu"u binanın iskan ruhsatının bulunmadı"ı taraflar arasında uyu!mazlık konusu 
de"ildir. Bu nedenlerle #mar Kanunu'nun 30. ve 31. maddesi hükmüne göre davacının abone 
yapılması mümkün olmadı"ı halde, aksi dü!üncelerle yazılı !ekilde davanın kabulüne karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” 13. HD., E. 2006/13231, K. 2007/640, 
T. 25.1.2007. “3194 sayılı #mar Kanunun 26. maddesindeki ayrıcalıklar dı!ında in!aata 
ba!lanmadan önce tüm yapılar için ruhsat alınması zorunludur. $ayet, in!aat ruhsat alınmaksızın 
yapılmı! veya ruhsat alınmakla birlikte ruhsat ve eklerine aykırı in!a edilmi!se, uygulamadaki 
deyimiyle bu in!aat kaçak in!aat sayılır ve aynı yasanın 32. maddesine göre i!lem yapılarak cezai 
yaptırımlar uygulanır. Benzer bir hükme "imar kirlili"ine neden olma" ba!lıklı Türk Ceza 
Kanunu'nun 184. maddesinde de yer verilmi!tir. Somut olayda; üzerine in!aat yapılan 15 parsel 
sayılı ta!ınmazdaki yapının 16 parsel sayılı ta!ınmaza da ta!ırıldı"ı, bu haliyle kaçak oldu"u 
bilirki!i raporuyla sabittir. Yıkımı zorunlu yapıda, ekonomik de"erlerin korunmasından söz 
edilemeyece"inden yasaya aykırılı"ın devamı anlamına gelecek !ekilde arsa payı devrine de 
olanak yoktur.” 14. HD., E. 2008/1474, K. 2008/2163, T. 25.2.2008 (Kazancı !çtihat Bilgi 
Bankası) 
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konusunda bir yasaklama getirilmemi# oldu"undan, kanunilik ilkesi gere"i madde 
metnine ba"lı kalınarak sadece sayılan ba"lantıların sa"lanması suç te#kil 
edecektir94. 

Elektrik, su veya telefon ba"lantısı, bu ba"lantıyı sa"lamaya yetkili ki#iler 
ya da kom#u tarafından de"il de, bizzat yapı sahibi ya da #antiye sorumlusu 
tarafından, izin alınmaksızın yapılmı# olması halinde ise hırsızlık suçunun 
uygulanabilirli"i tartı#ılabilecektir95. 

L"!&=9;?#!19F5@!

Suç kasten i#lenebilen bir suçtur. Fail, belediye sınırları içinde veya özel 
imar rejimine tabi bir yerde yer aldı"ını bildi"i ve yapı ruhsatı olmadan 
ba#ladı"ını bildi"i bir in#aat dolayısıyla kurulmu# olan #antiyeye bilerek ve 
isteyerek elektrik, su veya telefon ba"lantısı yapılmasına izin vermesi halinde suç 
olu#acaktır.  

c"!B5I5I=!'HI>@><>I!

 Suç hukuka uygunluk nedenleri bakımından bir özellik göstermemektedir.  

."!)5F5@!

 Kusur bakımından 184/1. Fıkrasından farklı olarak yasak hatasından söz 
edilmesi mümkün de"ildir. Zira söz konusu hizmetlerin sunulması konusunda 
karar vermek yetkisini haiz görevlilerin, bu konudaki normdan haberdar 
olmadıklarını ve hatalarının kaçınılmaz oldu"u ileri sürülemeyecektir.  

-"!05659!aK;<!/<5N5A!L#6#A<;@#!

 Suç müsaadenin verilmesi ile olu#up tamamlandı"ından suç te#ebbüse 
elveri#li de"ildir96. Ancak müsaade verme süreci birden fazla a#amadan 

                                                        
94 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5074; KALABALIK, !mr Hukuku, s.1879; 
ERGEN/BÖKE, a.g.e., s.127 
95 YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5075. 
96 CEYHAN, a.g.m., s. 98.  
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olu#uyorsa ve birden fazla i#lemin gerçekle#tirilmesini gerektiriyorsa, müsaade 
öncesi a#amaların icranın bir parçası olarak nitelendirilebilir ve bu durumda da 
failin te#ebbüsten sorumlulu"una gidilebilir.  

 !#tirak bakımından ise söz konusu suçun özgü suç oldu"undan hareketle, 
müsaade vermek yetkisine sahip olmayan ki#ilerin bu suçlar bakımından fail 
olamayacakları, ancak azmettiren veya yardım eden sorumlu tutulabileceklerini 
ifade etmek gerekir.  

J4"!D=8>!)5<<=9A=!%K9#!'<>9A=A>N!L#9=<=@:=!B;@E=9W#!L#@!0>9=#!
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Maddenin üçüncü fıkradaki düzenlemesinde ise, yetkili idare tarafından, 
yapı kullanma izni alınmamı# binalarda herhangi bir sınai faaliyetin yapılmasına 
izin verilmesi suç olarak tanımlanmı# olup, bu #ekilde bir faaliyetin 
gerçekle#tirilmesine izin veren yetkili ki#inin sorumlu olaca"ı düzenlenmi#tir97. 
Sonuç olarak fıkrada düzenlenen suç da bir özgü suç niteli"indedir.  

TCK m.184/3’de düzenlenen suç ile yapı kullanma izni alınmamı# 
binalarda herhangi bir sınai faaliyette bulunulmasına müsaade etmek fiili 
yasaklanmı#tır. Birinci ve ikinci fıkralardaki suçların olu#abilmesi için dördüncü 
fıkrada yer alan, fiilin belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi 
yerlerde gerçekle#tirilmesi ko#ulu, üçüncü fıkrada düzenlenen suçta 
aranmamaktadır. !stisnası bulunmaksızın yapı kullanım izni bulunmayan 
binalarda sınai faaliyetin gerçekle#tirilmesine izin verilmesi suç olarak 
düzenlenmi#tir98. 

                                                        
97“Bir kimsenin suçun faili olabilmesi için izin verdi"i sınai faaliyete ili!kin yetki ve görevinin 
bulunması gerekir. Sınai faaliyet için izin verme yetkisi bulunmayan kimsenin suçun faili olması 
mümkün de"ildir.”, Necati MERAN, “!mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu Üzerinde Bir !nceleme”, 
Terazi Hukuk Dergisi, Ocak, 2009, Sayı:29, s.179. 
98“…ister belediye sınırları içinde, ister özel imar rejimine tabi yerlerde, isterse bunların dı!ındaki 
yerlerde, örne"in köy sınırları içinde bir yerde bulunsun yapı kullanım izni bulunmayan binalarda 
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!#yeri Açma ve Çalı#ma Ruhsatlarına !li#kin Yönetmelik’de belirtildi"i 
üzere, i#yeri açmak ve faaliyete bulunabilmek için yetkili idareden i#yeri açma ve 
çalı#ma ruhsatı99 gerekli olup, bu ruhsatı alabilmek için mevcut olması gereken 
#artlar 5. maddede düzenlenmi#tir. Gerekli #artlara baktı"ımızda, yapı kullanma 
izninin varlı"ı sadece 5. maddenin c bendinde100 sayılan özel yapı #eklini 
gerektiren yapılar için bir zorunluluk olarak belirtilmektedir. Ancak TCK m.184/3 
hükmüne baktı"ımızda, i#yeri açma ve çalı#ma ruhsatı için ba#vuran i# sahibinin, 
söz konusu i#yerinin yönetmeli"in 5. maddesinin c bendinde sayılan i#yerlerinden 
olmaması halinde de yapı kullanma iznini alma yükümlülü"ü do"maktadır. 

TCK m.184/3’de düzenlenen suç, yapı kullanma izni bulunmayanbinada 
sınai faaliyeti yürütecek i# sahibine müsaade edilmesi fiili ile olu#maktadır. Suçun 
faili, bu müsaadeyi vermeye yetkili olan101 – ki i#yeri açma ve çalı#ma ruhsatını 
veren görevli, söz konusu i# yerinin yapı kullanma izninin bulunup bulunmadı"ını 
tespit edecektir – kamu görevlisidir102. Dolayısıyla i# yeri sahibi kimse, yapı 

                                                                                                                                                        
sınai faaliyet icrasına izin verilmesi suçtur. Hiçbir istisna öngörülmemi!tir.”, YA$AR, 
GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5076-5077. 
99!#yeri Açma ve Çalı#ma Ruhsatlarına !li#kin Yönetmelik m.4/n’de, i#yeri açma ve çalı#ma 
ruhsatı; yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki i#yerlerinin açılıp faaliyet 
göstermesi için verilen izin olarak tanımlanmı#tır. 
100 “#!yeri Açma ve Çalı!ma Ruhsatlarına #li!kin Yönetmelik m.5/c: Özel yapı !eklini gerektiren 
sinema, tiyatro, dü"ün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvıla!tırılmı! petrol 
gazı, sıvıla!tırılmı! do"al gaz ve sıkı!tırılmı! do"al gaz istasyonu için yapı kullanma izin 
belgesinin alınmı! olması…” 
101“#!yeri Açma ve Çalı!ma Ruhsatlarına #li!kin Yönetmelik m.4/a – Yetkili #dare: Belediye 
sınırları ve mücavir alanlar dı!ı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen 
hususlarda il özel idaresini; büyük!ehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyük!ehir 
belediyesinin yetkili oldu"u konularda büyük!ehir belediyesini, bunların dı!ında kalan hususlarda 
büyük!ehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 
belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel ki!ili"inin 
yetkilileri.” 
102“…düzenleme ile sınai faaliyet icra eden i!yerlerine çalı!ma izni verme yetkisine sahip olan 
görevlilere, her türlü idari düzenlemeden ba"ımsız olarak yapı kullanma izninin bulunup 
bulunmadı"ını ara!tırma yükümlülü"ü getirilmi!tir.”, YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 
5076;  
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kullanma izni almadan sınai faaliyete ba#lamı# olsa bile bu suç nedeniyle sorumlu 
olmayacaktır. 

Yapı kullanım izni, yapının kullanım amacını belirtmekte olup, yapı 
sadece o iznin kapsamında kullanılabilecek oldu"undan, sınai faaliyetin 
yürütülece"i binaya ili#kin alınacak olan yapı kullanım izni, yürütülecek olan 
sınai faaliyete ili#kin özelli"i içermelidir. Ancak maddede, yapı kullanım izninde 
belirtilmi# olan sınai faaliyetten ba#ka ya da konut olarak verilmi# olan yapı 
kullanım iznine ra"men sınai faaliyette bulunmaya izin verilmesi halinde 
olu#turmamaktadır. Bu #ekilde, yapı kullanım izninde bulunmayan amaç dı#ında 
bir sınai faaliyete de izin verilmesinin suç olması gerekti"i dü#üncesindeyiz103. 

!lgili suç sırf hareket suçu104 olup, yetkili ki#i tarafından söz konusu sınai 
faaliyete müsaade edildi"ini gösteren ruhsatın düzenlenmesi ile 
tamamlanmaktadır. Suçun olu#ması için söz konusu sınai faaliyetin yürütülmesine 
ba#lanması aranmamaktadır105. 

L"!&=9;?#!19F5@!

Suç ancak kasten i#lenebilen bir suçtur. Fail, yapı kullanım izni olmadı"ını 
bildi"i bir binada sınai faaliyet yapılmasına, bu durumu bilerek ve isteyerek izin 
vermesi gerekmektedir. Suçun olası kastla i#lenebilece"ini kabul etmek gerekir. 
Fail, yapması gereken denetim ve kontrolleri yapmaksızın sınai faaliyet icrasına 
müsaade etti"inde, fiili bilerek ve kabullenerek icra etti"i sonucuna ula#ılmalıdır.  

c"!B5I5I=!'HI>@><>I!

 Hukuka aykırılık unsuru bakımından suç bir özellik göstermemektedir.  

                                                        
103 Aynı görü#te, YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5076, SÜTÇÜ, a.g.m., s.986. 
104 Tamamlanması için bir neticenin gerçekle#mi# olması aranmayan, suç tipinde öngörülen icrai 
ya da ihmali hareketin gerçekle#mesinin yeterli oldu"u suçlar, sırf hareket suçu olarak 
tanımlanmaktadır., Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt II-III, !stanbul, 1992, 
s.48; Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKCEN, Ahmet Caner YEN!DÜNYA, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, Ankara, 2011, s.273. ÖZGENÇ, a.g.e., s.166. 
105 Aynı görü#te, YA$AR, GÖKCAN, ARTUÇ, a.g.e., s. 5077; CEYHAN, a.g.m., s.97. 
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 Kusur bakımından da suçun bir özellik göstermedi"i ifade edilmelidir.  

-"!05659!aK;<!/<5N5A!L#6#A<;@#!

 Suç müsaadenin verilmesi ile tamamlanmı# oldu"undan te#ebbüse 
elveri#siz oldu"u sonucuna ula#ılmalıdır.  

 !#tirak bakımından suçun ikinci fıkrada düzenlenen suç da oldu"u gibi 
özgü suç olması nedeniyle, özgü suç faili dı#ındaki ki#iler ancak azmettiren veya 
yardım eden olarak suça i#tirak edebilirler.  

 Yapı kullanma izni olmayan binalarda sınai faaliyet icrasına müsaade 
etmek fiili aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçunu olu#turacaktır. Ancak 
özel düzenleme olması sebebiyle ve özel normun önceli"i ilkesinden hareketle 
görevi kötüye kullanma suçu de"il, inceleme konusu suçtan sorumlu tutulması 
gerekecektir. Ancak çe#itli sebeplerle TCK’nun 184/3. Maddesinde düzenlenen 
suç olu#muyorsa, görevi kötüye kullanma genel norm olarak uygulama alanı 
bulabilecektir. Ö"retide ileri sürülen sadece müsade etmek de"il, aynı zamanda 
sınai faaliyet sırasında bulunması gereken özelliklere de özen gösterilmemesi 
durumunda görevi kötüye kullanma suçunun olu#aca"ı #eklindeki görü#e i#tirak 
etmemekteyiz106. Sanı"ın tek bir müsaade vermek fiili ile hem müsade 
verilmemesi gereken bir sınai faaliyete müsaade vermesi, hem de yapı kullanma 
izni olmayan bina da bu faaliyete izin vermi# olması tek fiille kanunun birden 
fazla hükmünün ihlali anlamına gelecektir. Aksi durumda failin, daha a"ır ihlal 
te#kil etmesine ra"men daha lehe olan görevi kötüye kullanma suçundan sorumlu 
tutulması gibi çeli#ik bir sonuç açı"a çıkar.  

J44"!-7)%,![%P&',*4)!

 !mar kirlili"ine neden olmak suçunun düzenleyen Türk Ceza Kanunun 
184. Maddesinin 4. Fıkrasında cezayı kaldıran #ahsi bir sebep olarak etkin 
pi#manlık düzenlemesine yer verilmi#tir. Düzenleme sadece maddenin ilk 

                                                        
106 CEYHAN, a.g.m., s. 100.   
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fıkrasında düzenlenen suça ili#kindir. Hükme göre “Ki#inin, ruhsatsız ya da 
ruhsata aykırı olarak yaptı"ı veya yaptırdı"ı binayı imar planına ve ruhsatına 
uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gere"ince kamu davası 
açılmaz, açılmı# olan kamu davası dü#er, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla 
ortadan kalkar.” Etkin pi#manlık hükmü, benzer di"er düzenlemelerden farklı 
olarak mahkumiyet sonrasında da sonuç do"urmaktadır.  

 Failin etkin pi#manlıktan yararlanabilmesi için suça konu binayı ruhsata 
veya imar planına uygun hale getirmesi gerekmektedir. Konu özellikle Yargıtay 
uygulamasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve etkin pi#manlık 
hükmünün bir arada uygulanması noktasında tartı#ma konusu olmu#tur. 
Tartı#manın esasını ruhsat alınmaksızın veya ruhsata aykırı yapının imar planına 
veya ruhsata uygun hale getirilmesinin, CMK’nun 231/6-c bendinden hareketle, 
hükmün  açıklanmasının geri bırakılması kararının ko#ulu olarak mahkemelerce 
uygulanması ve yine aynı maddenin 9. Fıkrasından hareketle bu ko#ul 
gerçekle#tirilmesi ko#uluyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmesi olu#turmaktadır.  

 Anılan CMK’nun 231/6-c. Bendine göre hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması suçun i#lenmesiyle ma"durun veya kamunun u"radı"ı zararın, aynen 
iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi 
halinde mümkündür. Maddenin 9. Fıkrasında ise bu ko#ulu derhal yerine 
getiremedi"i takdirde; sanık hakkında ma"dura veya kamuya verdi"i zararı 
denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi 
ko#uluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir hükmü yer 
almaktadır.  

Yüksek mahkememiz haklı olarak imar kirlili"ine neden olmak suçunda 
CMK’nun 231. Maddesi anlamında kamunun bir zararı bulunmadı"ı, bu #ekilde 
etkin pi#manlık hükmü ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını bir arada 
uygulamaya çalı#an kararların hukuka aykırı oldu"unu ifade etmi#tir. Gerçekten 
de fail, etkin pi#manlık hükmü gere"i binayı ruhsata veya imar planına uygun hale 
getirdi"inde zaten mahkumiyet ve tüm sonuçlarından kurtulaca"ına göre hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasının bir ko#ulu olarak bu yola ba#vurulması yerinde 
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de"ildir. Nitekim konuya ili#kin pek çok kararda Yargıtay 4. Ceza Dairesi benzer 
gerekçelerle bu uygulamayı hukuka aykırı olarak nitelendirmi#tir. Örne"in “5560 
Sayılı Kanunun 23. maddesi ile CYY.nın 231. maddesinde yapılan de"i#iklik 
sonucunda kabul edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; zarar 
suçlarında ma"durun zararının kar#ılanmasını sa"laması ve daha önce kasıtlı bir 
suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanı"ın ki#ilik özellikleri ile duru#madaki 
davranı#larının gelecekte tekrar suç i#lemeyece"i kanısını uyandırması 
durumunda, belirlenecek denetim süresi sonuna kadar ba#ka bir suç i#lememesi 
ko#uluyla verilen hükmün sonuçlarının do"masını önlemesi ve böylece ki#iye 
i#ledi"i suçun sonuçlarıyla yüzle#ip pi#manlık duyarak ma"dur, zarar görenler ve 
toplum kar#ısında hukuk kurullarına uygun ve barı# içerisinde ya#ama için yeni 
bir olanak sunulması amacıyla düzenlenen hukuksal bir kurumdur.  

CYY.nın 231/9. maddesinde; sanı"ın suçla ma"dura veya kamuya verdi"i 
zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödeyerek tamamen gidermek 
ko#uluyla hükümün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine olanak 
tanınmı# ise de, anılan düzenleme uyarınca eylemin do"rudan maddi bir zarara 
sebep olmasının zorunlu bulunması gerekmekte olup, incelenen dosyada sanı"ın 
kendi mülkü üzerinde i#ledi"i imar kirlili"ine sebep olma suçu dolayısıyla ki#ilere 
veya kamuya yönelik olarak sebep oldu"u maddi ve ekonomik bir zararın 
bulunmaması kar#ısında, sözü edilen 231/9. maddenin uygulanmasına olanak 
bulunmadı"ı gibi, esasen mahkeme kararında ko#ul olarak öne sürülen ruhsat 
alınması veya imara uygun hale getirilmesi hususları etkin pi#manlıkla ilgili 
T.C.K. 184/5. maddede düzenlenmi# bulunmaktadır.  

5237 Sayılı TCK’nın 184. maddesinin 5. fıkrasında; “... ki#inin ruhsatsız 
ya da ruhsata aykırı olarak yaptı"ı veya yaptırdı"ı binayı imar planına ve 
ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gere"ince 
kamu davası açılmaz, açılmı# olan kamu davası dü#er, mahkum olunan ceza bütün 
sonuçlarıyla ortadan kalkar..." hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca 
mahkum olunan cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması söz konusu olması 
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nedeniyle, maddede belirtilen hususların hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
yönünden ko#ul olarak öne sürülmesinin yasaya aykırıdır107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
107 4. CD., E. 2010/4000, K. 2010/3780, T. 10.3.2010; Aynı yönde 4. CD., E. 2009/28162, K. 
2010/695, T. 26.1.2010; 4. CD., E. 2009/14976, K. 2009/11762, T. 10.6.2009; 4. CD., E. 
2009/11611, K. 2009/9307, T. 13.5.2009. (Kazancı !çtihat Bilgi Bankası) 
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Kanun Numarası : 3194 

Kabul Tarihi  :  03/05/1985 

Resmi Gazete  : 09.05.1085 - 18749 

 

B!R!NC! BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ: 

Madde 1 - Bu Kanun, yerle#me yerleri ile bu yerlerdeki yapıla#maların; plan, fen, sa"lık 
ve çevre #artlarına uygun te#ekkülünü sa"lamak amacıyla düzenlenmi#tir. 

KAPSAM: 
Madde 2 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dı#ında kalan yerlerde yapılacak 
planlar ile in#a edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

GENEL ESAS: 

Madde 3 - Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulundu"u bölgenin 
#artlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. 

!ST!SNALAR: 

Madde 4 - 2634 sayılı Turizmi Te#vik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı !stanbul 
Bo"aziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük $ehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 
ile di"er özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel 
kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, e"itim ve savunma amaçlı yapılar için, bu Kanun 
hükümlerinden hangisinin ne #ekilde uygulanaca"ı Milli Savunma Bakanlı"ı ile 
Bayındırlık ve !skan Bakanlı"ı tarafından mü#tereken belirlenir. 

TANIMLAR: 

Madde 5 - Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları a#a"ıda tanımlanmı#tır. 

Nazım !mar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır 
haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu i#lenmi# olarak çizilen ve arazi 
parçalarının; genel kullanı# biçimlerini, ba#lıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki 
nüfus yo"unluklarını, gerekti"inde yapı yo"unlu"unu, çe#itli yerle#me alanlarının geli#me 
yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ula#ım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi 
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hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 
düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. 

Uygulama !mar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu i#lenmi# 
olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çe#itli bölgelerin yapı adalarını, 
bunların yo"unluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve di"er bilgileri ayrıntıları ile gösteren 
plandır. 

Yerle#me Alanı; imar planı sınırı içindeki yerle#ik ve geli#me alanlarının tümüdür. 

!mar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 

!mar Parseli; !mar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin !mar Kanunu, 

!mar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmi# #eklidir. 

Kadastro Adası; kadastro yapıldı"ı zaman var olan adadır. 

Kadastro Parseli; kadastro yapıldı"ı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti 
tescilli parseldir. 

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü in#aatı ile 
bunların ilave, de"i#iklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Bina; kendi ba#ına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 
insanların oturma, çalı#ma, e"lenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, 
hayvanların ve e#yaların korunmasına yarayan yapılardır. 

!lgili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dı#ında valiliktir. 

Bakanlık; Bayındırlık ve !skan Bakanlı"ıdır. 

Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına 
verilmi# olan alanlardır. 

Çevre düzeni planı; Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, 
turizm, ula#ım gibi yerle#me ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. 

(Ek fıkra: 26/04/1989 - 3542/1 md.) Fen adamları; yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve 
ısıtma, makine, harita - kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik ö"renim veren en 
az lise dengi okullardan mezun olmu# veya lise mezunu olup, bir ö"retim yılı süreyle 
bakanlıkların açmı# oldu"u kursları ba#arıyla tamamlamı# olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık 
ve Meslek E"itimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır. 

Ayrıca, bu Kanunda adı geçen di"er tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte tarif 
edilir. 
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!K!NC! BÖLÜM: !MAR PLANLARI !LE !LG!L! ESASLAR 

PLANLAMA KADEMELER!: 

Madde 6 - Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "!mar 
Planları", imar planları ise, "Nazım !mar Planları" ve "Uygulama !mar Planları" olarak 
hazırlanır. Uygulama imar planları, gerekti"inde etaplar halinde de yapılabilir. 

HAL!HAZIR HAR!TA VE !MAR PLANLARI: 

Madde 7 - Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında a#a"ıda belirtilen hususlara 
uyulur. 

a) Halihazır haritası bulunmayan yerle#im yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya 
valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler 
olup tasdikli bir nüshası Bakanlı"a, di"er bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i a#an yerle#melerin imar planlarının 
yaptırılmaları mecburidir. 

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i a#mayan yerle#melerde, imar planı yapılmasının 
gerekli olup olmadı"ına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. 

c) Mevcut planların yerle#mi# nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerle#me 
alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce 
yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça 
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, 
vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci 
maddesindeki selahiyeti haizdirler. 

PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜ$E KONULMASI: 

Madde 8 - Planların hazırlanmasında ve yürürlü"e konulmasında a#a"ıda belirtilen 
esaslara uyulur. 

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik geli#me e"ilimlerini, yerle#melerin geli#me 
potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların da"ılımını belirlemek üzere 
hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördü"ü hallerde Devlet Planlama Te#kilatı yapar 
veya yaptırır. 

b) !mar Planları; Nazım !mar Planı ve Uygulama !mar Planından meydana gelir. Mevcut 
ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunlu"u sa"lanarak, belediye sınırları 
içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya 
yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlü"e girer. (De"i#ik cümle: 08/08/2011-



Çevrenin Korunması Ba"lamında #mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 56 

648 s.K.H.K./21. md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye ba#kanlı"ınca tespit 
edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle e# zamanlı 
olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye 
ba#kanlı"ınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbe# 
gün içinde inceleyerek kesin karara ba"lar. 

c) (Ek bend: 03/07/2005-5403 S.K./25.mad) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dı#ında kullanılmak 
üzere plânlanamaz. 

Belediye ve mücavir alan dı#ında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince 
yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldü"ü takdirde onaylanarak yürürlü"e girer. 
(De"i#ik cümle: 08/08/2011-648 s.K.H.K./21. md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe 
tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle e# zamanlı 
olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. !tirazlar valili"e 
yapılır, valilik itirazları ve planları onbe# gün içerisinde inceleyerek kesin karara ba"lar. 

Onaylanmı# planlarda yapılacak de"i#iklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

Kesinle#en imar planlarının bir kopyası, Bakanlı"a gönderilir. 

!mar planları alenidir. Bu aleniyeti sa"lamak ilgili idarelerin görevidir. 

Belediye Ba#kanlı"ı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını 
kopyalar veya kitapçıklar haline getirip ço"altarak tespit edilecek ücret kar#ılı"ında 
isteyenlere verir. 

!MAR PLANLARINDA BAKANLI$IN YETK!S!: 

Madde 9 - Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt 
yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ili#kin *2* imar planı ve de"i#ikliklerinin, umumi hayata 
müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun 
uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan de"i#ikliklerinin, birden fazla 
belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından 
demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu 
ba"lantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerle#me planlarının tamamını veya bir kısmını, 
ilgili belediyelere veya di"er idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerekti"inde i#birli"i 
sa"layarak yapmaya, yaptırmaya, de"i#tirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. 

(Ek fıkra: 24/11/1994 - 4046/41 md.) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde 
bulunan ve özelle#tirme programına alınmı# kurulu#lara ait arsa ve arazilerin, ilgili 
kurulu#lardan gerekli görü#, (Belediye) alınarak Çevre !mar bütünlü"ünü bozmayacak 
(Ek ibare: 03/04/1997 - 4232/4 md.) imar tadilatları ve mevzi imar planlarının ve buna 
uygun imar durumlarının Ba#bakanlık Özelle#tirme !daresi Ba#kanlı"ınca hazırlanarak 
Özelle#tirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlü"e girer ve ilgili 
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Belediyeler bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl de"i#tiremezler. (Ek ibare: 
03/04/1997 - 4232/4 md.) ilgili belediyeler görü#lerini onbe# gün içinde bildirir. 

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında 
yer ayrılması veya bu amaçla de"i#iklik yapılması gerekti"i takdirde, Bakanlık, valilik 
kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve 
tesislerle ilgili kısmını re'sen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve 
onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, gerekti"inde re'sen 
onaylar. 

(Ek fıkra: 20/06/1987 - 3394/7 md.; !ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 26/09/1991 tarih ve E. 
1990/38, K. 1991/32 sayılı Kararı ile.) Kesinle#en planlar ilgili belediyelere ve valiliklere 
tebli" edilir. Bu planların uygulanması mecburidir. 

Re'sen yapılan planlardaki de"i#iklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

(Ek fıkra: 3/7/2005-5398 S.K./19.mad) 4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklı"ı 
modeli ve i#in gere"ine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemine göre özelle#tirme 
i#lemleri yapılan hizmet özelle#tirilmesi niteli"indeki yatırımların yapılaca"ı yerlerde 
hazırlanan veya hazırlattırılan plânları, Özelle#tirme !daresince de"erlendirilmek ve 
sözle#meye uygunlu"u konusundaki görü#ü de alınmak kaydı ile (...) (!ptal ibare: 
Anayasa Mah.nin 18/09/2008 tarihli ve E. 2005/98, K. 2006/3 sayılı Kararı ile.) *1* 
re'sen onaylamaya Bayındırlık ve !skan Bakanlı"ı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili 
belediye en geç iki ay içinde verir. 

!MAR PROGRAMLARI, KAMULA%TIRMA VE KISITLILIK HAL!: 

Madde 10 - Belediyeler; imar planlarının yürürlü"e girmesinden en geç 3 ay içinde, bu 
planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Be# yıllık imar 
programlarının görü#ülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kurulu#larının temsilcileri 
görü#leri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye 
meclisinde kabul edildikten sonra kesinle#ir. Bu program içinde bulunan kamu 
kurulu#larına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kurulu#larına bildirilir. Be# yıllık imar 
programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmi# olan 
yerleri ilgili kamu kurulu#ları, bu program süresi içinde kamula#tırırlar. Bu amaçla 
gerekli ödenek, kamu kurulu#larının yıllık bütçelerine konulur. 

!mar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gere"ince 
kısıtlama konulan gayrimenkuller kamula#tırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili 
projeler gerçekle#tirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak di"er kanunlarla verilen haklar 
devam eder. 

KAMUYA A!T GAYR!MENKULLER: 
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Madde 11 - !mar planlarında; meydan, yol, park, ye#il saha, otopark, toplu ta#ıma 
istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmı# yerlere rastlayan Vakıflar Genel 
Müdürlü"üne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke 
güvenli"i ile do"rudan do"ruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma 
amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valili"in 
teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlı"ının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dı#ında özel idareye bedelsiz terk edilir ve 
tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulundu"u takdirde, arsası hariç 
yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme #ekli 
taraflarca tespit olunur. 

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve 
ba#ka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütü"ünün beyanlar hanesine gerekli 
#erh konur. 

Bu yerlerin kullanılı# #ekli, yeni bir imar planıyla de"i#tirilip özel mülkiyete konu 
olabilecek hale getirildi"i takdirde, bu yerler devir alınan idareye belediye veya özel 
idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı davranı#ı sabit olan ilgililer #ahsen 
sorumludur. Bu terkinler hiçbir #ekilde resim, harç ve vergiye tabi de"ildir. 

(De"i#ik fıkra: 25/02/1998 - 4342/35 md.) Hazırlanan imar planı sınırları içindeki 
kadastral yollar ile meydanlar, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendili"inden 
kaybederek, onaylanmı# imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi 
olurlar. 

(Ek fıkra: 24/07/2008-5793 S.K./14.mad) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve a"açlandırılmak üzere izin verilen ta#ınmazlardan 
projesine uygun olarak a"açlandırılanlar, imar planı kararıyla ba#ka amaca ayrılamaz. 

CEPHE HATTI: 

Madde 12 - !mar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz. Herhangi 
bir arsanın cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plan ve yönetmelik esaslarına uygun bina 
in#aatına yetmiyorsa, be# yıllık imar programı içinde olup olmadı"ına göre, 10 uncu 
maddede belirtilen müddetler içerisinde 18 inci madde hükümleri tatbik edilmedi"i veya 
ba#ka bir #ekilde halline imkan bulunmadı"ı takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı 
üzerine, bu arsanın tamamı ilgili idarelerce kamula#tırılır. 

!MAR PLANLARINDA UMUM! H!ZMETLERE AYRILAN YERLER: 

Madde 13 - (!ptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 29/12/1999 tarih ve E. 99/33, K. 99/51 
sayılı kararı ile. R.G.: 29/06/2000 - 24094) 



#lgili Mevzuat – #mar Kanunu 

 59 

!mar programına alınan alanlarda kamula#tırma yapılıncaya kadar emlak vergisi 
ödenmesi durdurulur. Kamula#tırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile 
kamula#tırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan  

emlak vergisi, kamula#tırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı 
yerlerin kamula#tırma yapılmadan önce plan de"i#ikli"i ile kamula#tırmayı 
gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise  

durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. 

(!ptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 29/12/1999 tarih ve E. 99/33, K. 99/51 sayılı kararı 
ile. R.G.: 29/06/2000 - 24094) 

Onaylanmı# imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu 
Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal 
sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk  

edilmesi halinde bu terk i#lemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz. 

!RT!FAK HAKLARI: 

Madde 14 - Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması sırasında, bir 
gayrimenkulün tamamını kamula#tırmadan o yerin muayyen saha, yükseklikte ve 
derinli"indeki kısmı üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. 

Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, 
bedelsiz irtifak hakkı verme kar#ılı"ında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: !FRAZ VE TEVH!D !%LER! 

!FRAZ VE TEVH!D: 

Madde 15 - !mar planlarına göre yol, meydan, ye#il saha, park ve otopark gibi umumi 
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya 
tevhidine izin verilmez. 

!mar parselasyon planı tamamlanmı# olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu 
planlara uygun olması #arttır. 

!mar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, asgari 
cephe geni#likleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

!mar planı dı#ında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük 
ifrazlara izin verilmez. 

TESC!L VE %ÜYUUN !ZALES!: 

Madde 16 - Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re'sen veya 
müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların 
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terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunlu"u belediye encümenleri veya il 
idare kurullarınca onaylanır. 

Onaylama i#lemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 
gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. 

Tapu dairesi, tescil veya terkin i#lemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Bu Kanun hükümlerine göre #üyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin 
tebli"i tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında anla#amadıkları veya #üyuun izalesi 
için, mahkemeye müracaat edilmedi"i takdirde ilgili idare hissedarmı# gibi, #üyuun 
izalesi davası açabilir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile #üyuun izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki 
hükümlere tabidir. 

KAMULA%TIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR: 

Madde 17 - Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu 
kamula#tırmadan artan parçalarla, istikameti de"i#tirilen veya kapanan yol ve 
meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil in#aata elveri#li olmayan parçaları, 
biti#i"indeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul 
sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri 
suretiyle de"i#tirmek ve kom#u gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan 
imtina ederse, #üyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunlu"unu temin eder. 

Bunlardan müstakil in#aata elveri#li olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe 
yeri alınan #ahısların muvafakatları halinde istihkaklarına kar#ılık olarak bedel takdiri ve 
icabında denklik temini suretiyle de"i#tirmeye belediye ve valilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile #üyulu olan müstakil in#aat yapmaya müsait bulunan 
imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin di"er hissedarlarına bedel 
takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, #üyuun izalesi suretiyle 
sattırmaya yetkilidir. 

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz #ekilleri 2942 sayılı 
Kamula#tırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

ARAZ! VE ARSA DÜZENLEMES!: 

Madde 18 - !mar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri 
veya di"er hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu 
kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birle#tirmeye, bunları yeniden imar 
planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti 
esaslarına göre hak sahiplerine da"ıtmaya ve re'sen tescil i#lemlerini yaptırmaya 
belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dı#ında ise yukarıda 
belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 
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Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların da"ıtımı 
sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana 
gelen de"er artı#ları kar#ılı"ında "düzenleme ortaklık payı" olarak dü#ülebilir. Ancak, bu 
maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve 
arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. 

(De"i#ik fıkra: 03/12/2003 - 5006 S.K./1. md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye 
tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli E"itim Bakanlı"ına ba"lı ilk ve ortaö"retim 
kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, ye#il saha, ibadet yeri ve karakol 
gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden ba#ka maksatlarla 
kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler 
için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az oldu"u takdirde, eksik 
kalan miktar belediye veya valilikçe kamula#tırma yolu ile tamamlanır. 

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamula#tırılmasının gerekmesi halinde 
düzenleme ortaklık payı, kamula#tırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık 
payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme 
yapılmasına mani te#kil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu 
düzenleme sebebiyle ayrıca de"erlendirme resmi alınmaz. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, #üyulanma sadece zemine ait olup, #üyuun 
giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir 
yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve 
mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla 
imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların 
bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında ba#ka bir 
anla#ma temin edilmedikçe veya #üyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri 
tarafından kullanılmasına devam olunur. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya 
valilikçe kamula#tırılmadıkça yıktırılamaz. 

Düzenlenmi# arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadı"ı 
veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulundu"u takdirde, küçük ölçüdeki 
zaruri tamirler dı#ında ilave, de"i#iklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi 
tutulması gerekti"i halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar 



Çevrenin Korunması Ba"lamında #mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 62 

planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil in#aata elveri#li olan kadastral parsellere 
plana göre in#aat ruhsatı verilebilir. 

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamula#tırma bedeli yerine 
ilgililerin muvafakatı halinde kamula#tırılması gereken yerlerine kar#ılık, plan ve 
mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valili"e ait 
sahalardan yer verebilirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre #üyulandırılan Kat Mülkiyeti 
Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan 
hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her 
türlü yapıla#ma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, 
satı# vaadi sözle#meleri yapılamaz. 

PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESC!L!: 

Madde 19 - !mar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan 
içinde belediye encümeni, dı#ında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlü"e girer. 
Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu 
sürenin sonunda kesinle#ir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Kesinle#en parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler 
ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re'sen tanzim ve tesis ederler. 

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerekti"inde (Kooperatif evleri, 
siteler, toplu konut in#atı gibi) imar parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu 
ihtiyacı kar#ılayacak #ekilde düzenlenir veya de"i#tirilir ve burada, talep halinde, Kat 
Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YAPI VE YAPI !LE !LG!L! ESASLAR 

YAPI: 

Madde 20 - Yapı: 

a) Kurulu# veya ki#ilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, 

b) Kurulu# veya ki#ilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve 
kurulu#larının vermi# oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, 

!mar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. 

YAPI RUHSAT!YES!: 

Madde 21 - Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen 
istisna dı#ında belediye veya valiliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 
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Ruhsat alınmı# yapılarda herhangi bir de"i#iklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına 
ba"lıdır. Bu durumda; ba"ımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik de"i#miyorsa 
ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. 

Ancak; derz, iç ve dı# sıva, boya, badana, oluk, dere, do"rama, dö#eme ve tavan 
kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve 
yönetmeli"e uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar 
yönetmeliklerinde belirtilecek ta#ıyıcı unsuru etkilemeyen di"er tadilatlar ve tamiratlar 
ruhsata tabi de"ildir. 

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum 
sa"lamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dı# cephe boya ve kaplamaları ile 
çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlü"e 
girmesinden önce yapılmı# olan yapılar da bu hükme tabidir. 

RUHSAT ALMA %ARTLARI: 
Madde 22 - Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) bürolarına yapı sahipleri 
veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai 
hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat 
projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 

Belediyeler veya valiliklerce (....) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlı# 
bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

Eksik veya yanlı# oldu"u takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbe# gün içinde 
müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlı#ları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlı#lar 
giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbe# gün içinde yapı 
ruhsatiyesi verilir. 

GEL!%T!RME ALANLARINDA YAPI RUHSATI: 

Madde 23 - !skan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inki#afına ayrılmı# 
bulunan sahalarda her ne #ekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için; 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmi# 
bulunması, 

b) Plana ve bulundu"u bölgenin #artlarına göre yollarının, pis ve içme suyu #ebekeleri 
gibi teknik alt yapısının yapılmı# olması, 

$arttır. 

Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmi# olmakla beraber yolu, pis ve içme 
suyu #ebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamı# olan yerlerde, ilgili idarenin izni 
halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri 
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hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildi"i #ekilde hissesine dü#en teknik alt yapı 
bedelini %25 pe#in ödeyip geri kalan %75'ini alt yapı hizmetinin ilgili idaresince 
tamamlanaca"ı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı 
verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya ba#lanaca"ı tarihe kadar 
yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. 
Bu yapılmadı"ı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldı"ında yapı 
sahibi veya sahipleri la"ım ayaklarını bu tesise ba"lamaya mecburdurlar. 

Toplu mesken alanlarında, ilgili #ahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü in#a 
ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki di"er parsellerin sahiplerinden, kendi 
parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez. 

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre ilgili #ahıs 
veya kurumlarınca yapılmı#sa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel 
alınmaz. 

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu mebla"ı önceden ilgili idareye 
ödeyenlere aynen geri verilir. 

$u kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir 
kanalizasyon #ebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik 
altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri in#a ve ikmali 
mecburiyeti yoktur. 

Mevcut binalarda esaslı de"i#iklikler ve ilaveler yapılması da bu madde hükümlerine 
ba"lı olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki #artlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili di"er hususlar imar yönetmeli"inde belirtilir. 

!mar planları ilke kararları ile yo"unluk ve yapı düzeninde düzeltme ve yenileme getirilen 
yerle#ik alanlardaki uygulamada mevcut #ehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii ya da 
yenilenmesi gereken durumlarda, #ehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 
kanunlarda belirtilen katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina 
sahiplerinden usulünce alınır. 

!mar planlarında meskün saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince pis 
su mecralarının, yapının bulundu"u sokaktaki la"ım #ebekesine veya varsa umumi 
fossepti"e ba"lanması, la"ım #ebekesi veya umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli 
ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkulün içinde, 
lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir. Bu ba"lantılar mal sahibi tarafından ilgili idarece 
yapılacak tebligatla verilecek müddet zarfında yaptırılmadı"ı takdirde ilgili idare 
tarafından yıktırılır. 
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YEM!NL! SERBEST M!MARLIK VE MÜHEND!SL!K BÜROLARININ 
KURULU%U, YETK! ALANLARI VE SORUMLULUKLARI: 

Madde 24 - (!ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 
sayılı kararı ile.) 

YEM!NL! SERBEST M!MARLIK VE MÜHEND!SL!K BÜROLARININ 
SINIFLANDIRILMASI: 

Madde 25 - (!ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 
sayılı Kararı ile.) 

KAMUYA A!T YAPI VE TES!SLER !LE SANAY! TES!SLER!NDE RUHSAT: 

Madde 26 - Kamu kurum ve kurulu#larınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar 
planlarında o maksada tahsis edilmi# olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere 
mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kurulu#larınca 
üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması 
bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, 
cephe hattı, in#aat derinli"i ve toplam in#aat metrekaresine uyularak projelerinin 
kurumlarınca tasdik edildi"i, statik ve tesisat sorumlulu"unun kurumlarına ait oldu"unun 
ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdi"i takdirde, 22 nci maddede sayılan 
belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir. 

(Üçüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 
sayılı Kararı ile.) 

KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR 

Madde 27 - (De"i#ik madde: 08/08/2011-648 s.K.H.K./22. md.) 

Belediye ve mücavir alanlar dı#ında köylerin köy yerle#ik alanlarında, civarında ve 
mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteli"inde olmayan ve imar planı 
gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını 
kar#ılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve 
te#hir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve i#letilen kooperatiflerin i#letme binası 
gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, 
muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, 
sanat ve sa"lık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumlulu"u 
müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi 
sistemine ve kadastro planlarına i#lenir. Köy yerle#ik alan sınırları dı#ında kalan ve 
entegre tesis niteli"inde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık 
amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak in#a edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık 
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amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre 
mimar ve mühendislerce üstlenilir.  

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadı"ı hallerde köy yerle#ik alan 
sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile 
köyün ana yolları ve geni#likleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel 
idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı 
kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak olu#turulur. 

Köy yerle#ik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Köy yerle#ik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerle#ik alan sınırı 5403 
sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. 

!l çevre düzeni planında açıkça belirtilmedi"i takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün 
geli#me potansiyeli ve geli#me düzeyi de dikkate alınarak köy yerle#ik alan sınırları ve 
özel kanunlara ili#kin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapıla#ma kararı ve 
ifraz #artları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyük#ehir belediye meclisi, di"er 
yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına i#lenerek tapu 
sicilinde belirtilir. !htiyaç duyulması halinde mevcut köy yerle#ik alan sınırları il genel 
meclislerince yeniden belirlenebilir.  

!mar planı olmayan köy yerle#ik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak 
ilk ve orta ö"retim tesisi, ibadet yeri, sa"lık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar 
planı #artı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe olu#turulan bir komisyonca hâlihazır 
harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere 
uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kurulu#u adına yapı ruhsatı ve 
yapı kullanma izni verilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ili#kin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle 
belirlenir. 

MÜELL!FL!K, FENN! MESUL!YET, %ANT!YE %EFL!$!, YAPI 
MÜTEAHH!TL!$! VE KAYITLAR: 

Madde 28- (De"i#ik madde: 09/12/2009-5940 S.K./1.mad) 

Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine ili#kin harita, 
plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada 
bulunulacak alanın, yerle#me merkezinin ve yapının sınıfına, özelli"ine ve büyüklük 
derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek 
mensuplarına yaptırılması mecburidir. Müellifler ve uygulamada bulunan meslek 
mensupları, i#lerini bu Kanuna ve ilgili di"er mevzuata uygun olarak gerçekle#tirmekten 
sorumludur. 
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Yapıda in#aat ve tesisat i#leri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ili#kin 
fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdi"i uzmanlı"ı 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 di"er mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve 
projelere, standartlara ve teknik #artnamelere uygun olarak in#a edilmesini denetlemekle 
görevlidir. Yapı sahibine ve idareye kar#ı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına 
uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalı#tırılması veya #antiye #efi 
bulundurulmaksızın yapım i#inin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması 
veya istifaları halinde, bu durumları altı i# günü içinde ilgili idareye yazılı olarak 
bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni mesuliyetten kurtulamaz. 
Bildirim üzerine, en geç üç i# günü içinde 32 nci maddeye göre i#lem yapılır. 

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, ba#ka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti 
üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmez. Fenni mesulün istifası halinde, istifa 
tarihinden önce yapılan i#lere dair sorumlulu"u devam eder. Yeni atanan fenni mesul, 
daha önce yapılan i#lerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini 
sa"lamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve 
hatalar giderilmedikçe in#aatın devamına izin verilmez. 

Fenni mesuller, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenen sınıf, özellik ve 
büyüklü"e 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 i#lerinin denetimine ili#kin ayrıntılı 
bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı 
kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir. Yapıya ili#kin bilgiler, ilgili 
idarece, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve #antiye 
#efi mimar veya mühendisin üyesi bulundu"u meslek odasına, üyelik kayıtlarına i#lenmek 
üzere bildirilir. 

Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapı ile alakalı olarak yapı müteahhitli"i, #antiye 
#efli"i, ta#eronluk ve malzeme satıcılı"ı yapamaz. Yapı sahibi, yapısının fenni 
mesuliyetini üstlenemez. 

27 nci madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteli"inde olmayan ruhsata tabi 
tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22 nci maddede yer alan etüt ve projeler, il özel 
idarelerince veya Bakanlı"ın ta#ra te#kilatınca hazırlanabilir. Bu tarım ve hayvancılık 
yapılarına dair fenni mesuliyet, il özel idaresinin veya Bakanlı"ın ta#ra te#kilatının mimar 
ve mühendisleri tarafından üstlenilebilir. 

Yapı müteahhidi ve #antiye #efi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, 
ilgili di"er mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, 
standartlara ve teknik #artnamelere uygun olarak in#a etmek, neden oldu"u mevzuata 
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aykırılı"ı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi ve #antiye #efi, ilgili fenni 
mesullerin denetimi olmaksızın in#aat ve tesisatlarına ili#kin yapım i#lerini sürdüremez, 
in#aat ve tesisat i#lerinde yetki belgesi olmayan usta çalı#tıramaz. 

Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmi# idareden yetki belgesi almaksızın, in#aat ve 
tesisat dahil yapım i#lerinin müteahhitli"i üstlenilemez. Yetki belgeleri geçici veya daimi 
olarak düzenlenebilir. Gerçek ki#ilere ve özel hukuk tüzel ki#ilerine yapı in#a eden 
müteahhitlerin kayıtları, her yapı için ayrı ayrı tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili 
yapı müteahhidinin yetki belgelendirmesi i#lemlerinde de"erlendirilmek üzere Bakanlı"a 
gönderilir. Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi i#lemleri, bu kayıtlar da 
de"erlendirilerek Bakanlıkça yürütülür. 

Fenni mesullerce denetime ili#kin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı 
sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenledi"i tespit tutana"ı ile 
tamamlandı"ı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım i#lerinden do"an vergi ve 
sigorta primi borçlarının ve di"er sorumluluklarının gere"inin yerine getirilmemesi 
sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi i#lemleri tamamlanamayan yapılar için, 
yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit 
edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir. Bu belgenin bir örne"i, ilgili kurumlara ve 
ilgililerin kayıtlarına i#lenmek ve de"erlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve 
Bakanlı"a gönderilir. 

Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamı# olan bir yapının etüt ve proje müellifli"i, yapı 
müteahhitli"i ve #antiye #efli"i görevlerinden herhangi birini üstlenmemi# ise bütün 
sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, #antiye #efine ve 
ilgili fenni mesullere aittir. 

RUHSAT MÜDDET!: 

Madde 29 - Yapıya ba#lama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet 
zarfında yapıya ba#lanmadı"ı veya yapıya ba#lanıp da her ne sebeple olursa olsun, 
ba#lama müddetiyle birlikte be# yıl içinde bitirilmedi"i takdirde verilen ruhsat hükümsüz 
sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Ba#lanmı# in#aatlarda müktesep 
haklar saklıdır. 

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak in#aat sahasında 
artı#, ba"ımsız bölümlerin brüt alanında veya niteli"inde de"i#me olması halinde yeniden 
hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı, tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan 
harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Di"er kanunlardaki muafiyet 
hükümleri saklıdır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 

YAPI KULLANMA !ZN!: 
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Madde 30 - Yapı tamamen bitti"i takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün 
kısımları tamamlandı"ı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için in#aat ruhsatını 
veren belediye, valilik (...) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan 
yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin 
alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun 
oldu"u ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmedi"inin tespiti gerekir. 

Belediyeler, valilikler (...) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde 
neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının 
veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmi# sayılır. (...)  

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten 
do"acak mesuliyetten kurtarmayaca"ı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme 
mükellefiyetinden de kurtarmaz. 

KULLANMA !ZN! ALINMAMI% YAPILAR: 
Madde 31 - !n#aatın bitme günü, kullanma izninin verildi"i tarihtir. Kullanma izni 
verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon 
hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan ba"ımsız 
bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. 

RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLER!NE AYKIRI OLARAK BA%LANAN 
YAPILAR: 

Madde 32 - Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; 
ruhsat alınmadan yapıya ba#landı"ı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldı"ı ilgili 
idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir #ekilde bu duruma 
muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki in#aat durumu tespit edilir. 
Yapı mühürlenerek in#aat derhal durdurulur. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebli" edilmi# sayılır. 
Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. 

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek 
veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılı"ın giderilmi# oldu"u veya ruhsat alındı"ı ve 
yapının bu ruhsata uygunlu"u, inceleme sonunda anla#ılırsa, mühür, belediye veya 
valilikçe kaldırılır ve in#aatın devamına izin verilir. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye 
encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve 
masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

UMUM! H!ZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR: 
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Madde 33 - !mar planlarında bulunup da müracaat gününde be# yıllık imar programına 
dahil olmayan yerlerde; plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde 
bulunan veya 18 inci madde hükümleri tatbik olunmadan normal #artlarla yapı izni 
verilmeyen veya 13 üncü maddede belirtilen hizmetlere ayrılmı# olan ve haklarında bu 
madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı 
yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il 
idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat in#aat veya tesisata müsaade 
edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce belediye 
encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat 
in#aat veya tesisat oldu"unun, lüzumlu ölçü ve #artlarla birlikte tapu kaydına #erh 
edilmesi gereklidir. Muvakkatlık müddeti tapu kaydına #erh verildi"i günden ba#lar. 

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa bu parsele 
yeniden in#aat ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyece"i gibi, birden fazla muvakkat 
yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yönetmelikte gösterilen 
miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral parsel de bir imar parseli gibi 
kabul olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat in#aat veya tesisler yıktırılırlar. On yıllık muvakkatlık 
müddeti dolduktan sonra veya on yıl dolmadan yıktırılması veya kamula#tırılması halinde 
muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamula#tırma Kanunu hükümlerine göre takdir 
olunacak bedeli sahibine ödenir. 

!N%AAT, TAM!RAT VE BAHÇE TANZ!M! !LE !LG!L! TEDB!RLER VE 
MÜKELLEF!YETLER: 

Madde 34 - !n#aat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve a"açlandırılması 
sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve kom#ulara ait 
yerlerin i#gal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması 
ve bunlara zarar verilmemesi, ta#ıt ve yayaların gidi# ve geli#inin zorla#tırılmaması, yapı, 
yol sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldı"ı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek 
#ekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri 
aydınlatılması, mecburidir. 

Yapı, yol kenarına yapıldı"ı takdirde ilgili idarece takdir edilecek zaruri hallerde yaya 
kaldırımlarının bir kısmının i#galine yayalar için uygun geçi# sa"lamak ve yukardaki 
tedbirler alınmak #artıyla müsaade olunabilir. 

Bu gibi hallerde mülk sahibi veya in#aatı deruhte eden ki#i veya kurulu#un sahipleri gelip 
geçenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek tedbirleri alırlar. 
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Zemin katlarda, dükkan yapılmasına müsaade edilen yapılarda, yaya kaldırımı ile aynı 
seviyedeki ön bahçeleri yayaya açık bulundurulacak, yayaların can emniyetini tehlikeye 
dü#ürecek duvar ve manialar yapılamaz. 

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven yapılması zaruri hallerde rıht yüksekli"i 
0,15 metreden fazla olamaz. 

B!NA ÖN CEPHE HATTI !LE YOL ARASI VE TAB!! ZEM!N!N KAZILMASI: 

Madde 35 - Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla, bina cephe 
hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırımının seviyesinin altına 
dü#ürülmesine müsaade edilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0.50 
metreden daha a#a"ıda te#ekkül etmi# bulunan binalarla bu gibi arsaların sahipleri, gelip 
geçenlerin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına yönetmelikle belirtilen veya 
civarın karakterine göre ilgili idarece tespit edilen #ekilde bahçe duvarı veya parmaklık 
yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar. 

KAPICI DA!RELER! VE SI$INAKLAR: 

Madde 36 - Kapıcı dairesi ve sı"ınak ayrılması mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin 
yönetmelikte belirtilen #art ve ölçüleri havi bulunması lazımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabilece"i gibi, nizamlara, fen ve sa"lık #artlarına aykırı 
yapılmamak, brüt 40 metrekareyi geçmemek #artı ile bahçenin herhangi bir yerinde veya 
mü#temilat binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde bu 
yerlerde de aynı #artlar aranır. 29 ve 30 uncu maddelerdeki hükümler bu maddede sözü 
geçen daireler hakkında da uygulanır. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ve sı"ınak ayrılması gerekti"i imar 
yönetmeliklerinde gösterilir. 

OTOPARKLAR: 

Madde 37 - !mar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin #artları ile 
müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı 
izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
olarak ba#ka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edildi"i 
takdirde ilgili idarece yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık 
giderilir. Mülk sahibi tebligata ra"men müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmaz ise, 



Çevrenin Korunması Ba"lamında #mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 72 

belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile bu hizmet ilgili idarece yapılır ve 
masrafı mal sahibinden tahsil edilir. 

 

 

 

BE%!NC! BÖLÜM: ÇE%!TL! HÜKÜMLER 

HAL!HAZIR HAR!TALARIN, !MAR PLANLARININ VE YAPI 
PROJELER!N!N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI: 

Madde 38 - Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının 
fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalı#ma konuları ve ilgili kanunlarına göre, mühendisler, 
mimarlar, #ehir plancıları deruhte ederler. 

(De"i#ik fıkra: 26/04/1989 - 3542/2 md.) Yapıların, mimari, statik ve hertürlü plan, proje, 
resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni 
mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile 
görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte 
ederler. 

YIKILACAK DERECEDE TEHL!KEL! YAPILAR: 

Madde 39 - Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli oldu"u belediye veya 
valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi 
için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması 
halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebli" 
yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla 
tespit edilir. 

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak 
tehlike ortadan kaldırılmazsa bu i#ler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden 
kar#ılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının bo#altılmasını icabettiriyorsa mahkeme 
kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. 

KAMUNUN SELAMET! !Ç!N ALINMASI GEREKEN TEDB!RLER: 

Madde 40 - Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sa"lık ve selametini ihlal eden, 
#ehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, 
gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, la"ım, çukur, kuyu; ma"ara ve 
benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi 
ilgililere tebli" edilir. 
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Tebli"de belirtilen müddet içinde tebli"e riayet edilmedi"i takdirde belediye veya 
valilikçe mahzur giderilir; masrafı %20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur 
tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. 

ARSALARIN YOLA BAKAN YÜZLER!: 

Madde 41 - Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan 
veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar 
vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe 
verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması 
halinde belediye veya valilikçe gere"i yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir. 

!DAR! MÜEYY!DELER: 

Madde 42- (De"i#ik madde: 09/12/2009-5940 S.K./2.mad) 

Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık te#kil eden fiil ve hallerin tespit 
edildi"i tarihten itibaren on i# 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 aykırılı"ı altı i# günü 
içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulundu"u 
alanın özelli"ine, durumuna, niteli"ine ve sınıfına, yerle#meye ve çevreye etkisine, can ve 
mal emniyetini tehdit edip etmedi"ine ve aykırılı"ın büyüklü"üne göre, be#yüz Türk 
Lirasından az olmamak üzere, a#a"ıdaki #ekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır: 

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının in#aat alanı üzerinden 
hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılı"ın her bir metrekaresi için; 

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara be# 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 yirmibe#, C grubu yapılara 
otuzbir Türk Lirası, 

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

idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı ba#ından 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 de"erleme oranında bir Türk Lirasının 
küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır. 
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b) Mevzuata aykırılı"ı yapı in#aat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, 
yapının cephelerini ve di"er yapı elemanlarını de"i#tiren veya yapı malzemesi için 
öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve 
aykırılı"a konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre 
ilgili idarece belirlenen bedelin % 20'si kadar idari para cezası verilir. 

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

1) Hisseli parselde di"er maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmı# ise cezanın % 30'u, 

2) Kamuya veya ba#kasına ait bir parselde yapılmı# ise cezanın % 40'ı, 

3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında "Kamu Tesisi Alanı veya Umumî 
Hizmet Alanı" olarak belirlenmi# bir alanda yapılmı# ise cezanın % 60'ı, 

4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi kar#ısında can ve mal emniyetini 
tehdit ediyor ise cezanın % 100'ü, 

5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmı# ise cezanın % 20'si, 

6) Yapıla#maya yasaklanmı# bir alanda yapılmı# ise cezanın % 80'i, 

7) Özel kanunlar ile belirlenmi# özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmı# ise cezanın % 
50'si, 

8) Ruhsatsız ise cezanın % 180'i, 

9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine ra"men in#aatı sürdürülüyor ise cezanın % 50'si, 

10) Yapı kullanma izin belgesi alınmı# olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni in#aî 
faaliyete konu ise cezanın % 100'ü, 

11) !n#aî faaliyetleri tamamlanmı# ve kullanılmıyor ise cezanın % 10'u, 

12) !n#aî faaliyetleri tamamlanmı# ve kullanılıyor ise cezanın % 20'si, 

13) Çevre ve görüntü kirlili"ine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20'si, 

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen #ekilde tespit edilen para cezalarının 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 belirtilen mükellefiyetleri yerine 
getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, 
etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve #antiye #efine, ilgisine 
göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sa"lık #artlarına aykırı 
olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin 
Türk Lirası idari para cezası verilir. 
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Yapıldı"ı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya 
öngörülen bir afet tehlikesi kar#ısında can ve mal emniyetini tehdit etti"i veya edece"i 
ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına 
ra"men idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu 
madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmi# köy yerle#me alanı sınırları içinde 
köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel 
idaresince incelenerek fen, sanat ve sa"lık #artlarına uygun olmasına ra"men muhtarlık 
izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı in#a edilmesi halinde 
yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki di"er 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 be#te biri olarak uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının in#a edilmesi süreci içinde tekrarı 
halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil 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 di"er mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere 
uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan i# ve i#lemler mühür 
bozma suçu te#kil etmez. 

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, #antiye #efi 
mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve 
haklarındaki kesinle#mi# mahkeme kararları, kendi kayıtlarına i#lenmek ve ilgili 
mevzuata göre cezai i#lem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve 
Bakanlı"a ilgili idarece bildirilir. Bu ki#iler, verilen ceza süresi içinde yeni bir i# 
üstlenemez. 

Yapı müteahhidinin yetki belgesi; 

a) Yapım i#inin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekle#tirilmesi ve 
32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılı"ın giderilmemesi halinde be# yıl, 

b) Yapım i#inde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekle#tirilen imalatın can ve 
mal güvenli"ini tehdit etmesi halinde on yıl, 

c) Bakanlıkça olumsuz kayıt de"erlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, 

süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım i#lerinden do"an vergi ve 
sigorta primi borçlarını ödememesi ve di"er sorumluluklarını yerine getirmemesi 
hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara 
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sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi 
iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni i# üstlenemez, 
ancak mevcut i#lerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın ba#lanılan 
yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir. 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER: 

Madde 43 - a) 09/07/1956 tarih ve 6785 sayılı !mar Kanunu ve 1605 sayılı Kanun ile ek 
ve de"i#iklikleri, 

b) 11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Merkez !lçesindeki Gedik ve Zeminlerin 
Tasfiyesine Dair Kanun, 

c) 28/05/1928 tarih ve 1351 sayılı Kanun (menkul ve gayrimenkulleri, varsa i#tirakleri, 
bütçesi, gelirler ve personelin özlük hakları ile birlikte Ankara Büyük $ehir Belediye 
Ba#kanlı"ına ba"lanır.) 

d) 03/06/1937 tarih ve 3196 sayılı Kanun, 

e) 18/01/1966 tarih ve 710 sayılı Kanun, 

!le di"er kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmı#tır. 

YÖNETMEL!K: 

Madde 44 - I - a) Enerji, sulama, tabii kaynaklar, ula#tırma ve benzeri hizmetlerle ilgili 
tesisler ve mü#temilatından hangileri için ruhsat alınmayaca"ı, 

b) !mar planlarında okul, ibadet yeri, sa"lık, spor, sosyal ve kültürel tesisler ile kamu 
kurulu#larının yapıları için ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili di"er hususlar, 

c) Arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma #ekil ve #artları, 

d) Ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak esaslar, 

e) (De"i#ik bent: 09/12/2009-5940 S.K./3.mad) Her türlü in#aat ve tesisat dahil yapım 
i#lerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi i#lemlerine; yapı 
müteahhitlerinin i# gruplarına, ihtisasla#malarına ve yüklenilecek i#in büyüklü"üne göre 
sınıflandırılmasına ve bunların sahip olmaları gereken asgari e"itim, i# tecrübesi, teknik 
donanımı ve kapasitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel #artları ile niteliklerine; 
yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına ve 
de"erlendirilmesine; mimar ve mühendis unvanlı #antiye #efi çalı#tırılması mecburi ve 
yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün olan yapılara; #antiye #eflerine, yapım 
ve denetim i#lerinde istihdam edilecek fen adamlarına ve yetki belgeli ustalara ili#kin 
usul ve esaslar ile di"er hususlar, Milli E"itim Bakanlı"ı, Çalı#ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı"ı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli"i, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli"inin görü#leri 
alınarak, 
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f) !mar planı yapımı ve de"i#iklikleriyle ilgili kriterlerin tespiti ve imarla ilgili di"er 
hususlar, 

g) !mar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların asgari 
cephe geni#likleri ve büyüklükleri, 

h) (!ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı 
Kararı ile.) 

i) Yerle#me alanlarıyla ilgili genel esaslar, 

j) Halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif 
kurulu#ların ehliyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait esaslar, 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

II - (De"i#ik bent: 26/04/1989 - 3542/3 md.) 38 inci maddede sayılan mühendisler, 
mimarlar ve #ehir plancıları dı#ında kalan fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları, 
ilgili Bakanlıklar ile Türk Mühendis  

Mimar Odaları Birli"i (T.M.M.O.B.) ve Yüksek Ö"renim Kurumunun görü#leri alınarak 
Bakanlık ve Milli E"itim Bakanlı"ınca birlikte çıkarılacak yönetmelik ile tespit edilir. 

III - Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile di"er hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikte tespit edilir. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler oldu"u, otopark ihtiyacının miktar, 
ölçü ve di"er #artları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderilece"i ise, bu yönetmelikte 
belirtilir. 

MÜCAV!R ALAN: 

Madde 45 - Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak 
vilayetlerce Bakanlı"a gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya de"i#tirerek 
tasdik etmeye veya de"i#tirilmek üzere iadeye yetkilidir 

Mücavir alanın ilgili belediye sınırına biti#ik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri 
de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli 
gördü"ü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir. 

ALTINCI BÖLÜM: 2960 SAYILI BO$AZ!Ç! KANUNU !LE !LG!L! 
HÜKÜMLER 

Madde 46 - Bu Kanunla 2960 sayılı Bo"aziçi Kanununun 6 ncı maddesine göre kurulan 
organlar kaldırılmı#tır. Bu kurulu#ların görev ve sorumlulukları a#a"ıda belirtilen çerçeve 
dahilinde !stanbul Büyük $ehir ve ilgili !lçe Belediye Ba#kanlıklarınca yürütülür. 

$öyle ki: 2960 sayılı Bo"aziçi Kanununun 2 nci maddesinde belirlenen ve 22/07/1983 
onay tarihli plana göre Bo"aziçi alanında gösterilen "Bo"aziçi Sahil $eridi" ve 
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"Öngörünüm" bölgelerindeki uygulamalar !stanbul Büyük $ehir Belediye Ba#kanlı"ınca, 
"gerigörünüm" ve "etkilenme" bölgelerindeki uygulamalar da ilgili !lçe Belediye 
Ba#kanlıklarınca yapılır. 

Madde 47 - (Bu madde 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Bo"aziçi Kanununun 3 üncü 
maddesinin "f" ve "g" bentlerinin de"i#tirilmesi ile ilgili olup adı geçen kanundaki 
yerlerine i#lenmi#lerdir.) 

Madde 48 - (Bu madde 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Bo"aziçi Kanununun 10 uncu 
maddesinin de"i#tirilmesi ile ilgili olup adı geçen kanundaki yerine i#lenmi#lerdir.) 

YED!NC! BÖLÜM: GEÇ!C! HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME 

EK MADDELER 

Ek Madde 1 - (Ek madde: 30/05/1997 - KHK-572/1 md.) 

Fiziksel çevrenin özürlüler için ula#ılabilir ve ya#anılabilir kılınması için, imar planları ile 
kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün 
ilgili standardına uyulması zorunludur. 

Ek Madde 2 - (De"i#ik madde: 15/07/2003 - 4928 S.K./9. md.) 

!mar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin #artları ile müstakbel 
ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılır. 

!l, ilçe ve kasabalarda mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun 
olmak #artıyla ibadethane yapılabilir. 

!badet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak ba#ka maksatlara tahsis edilemez. 

Ek Madde 3 - (Ek madde: 3/7/2005-5398 S.K./12.mad;De"i#ik madde: 24/07/2008-5793 
S.K./15.mad) 

Özelle#tirme programındaki kurulu#lara ait veya kurulu# lehine irtifak ve/veya kullanım 
hakkı alınmı# arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelle#tirilmek üzere 
özelle#tirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 
sayılı Turizmi Te#vik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel 
kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve 
onaylamaya yetkili olan kurum veya kurulu#lardan görü# alınarak çevre imar 
bütünlü"ünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile de"i#iklik ve revizyonları 
müellifi #ehir plancısı olmak üzere Ba#bakanlık Özelle#tirme !daresi Ba#kanlı"ınca 
yapılarak veya yaptırılarak Özelle#tirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi 
Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinle#ir (!ptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 
09/06/2011 tarih ve 2008/87 E, 2011/95 K. sayılı Kararı ile.) yürürlü"e girer. !lgili 
kurulu#lar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren be# yıl süreyle 
de"i#tiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ili#kin olarak, verilecek mahkeme 
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kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı de"i#ikli"ine 
ili#kin i# ve i#lemler Özelle#tirme !daresi Ba#kanlı"ınca bu maddede belirtilen usul ve 
esaslara göre gerçekle#tirilir. !lgili kurulu#lar görü#lerini onbe# gün içinde bildirirler. Bu 
madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve 
sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz. Özelle#tirme sürecinde ihtiyaç duyulması 
halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına ili#kin parselasyon planları 
Özelle#tirme !daresi Ba#kanlı"ı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu parselasyon planları 
Özelle#tirme !daresi Ba#kanlı"ınca onaylanır (!ptal ibare: Anayasa Mahkemesi'nin 
09/06/2011 tarih ve 2008/87 E, 2011/95 K.sayılı Kararı ile.) Bu planlara göre yapılacak 
yapılarda her türlü ruhsat ve di"er belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili 
kurum ve kurulu#larca verilir. *1*,*2* 

Ek Madde 4 - (Ek madde: 08/08/2011-648 s.K.H.K./23. md.) 

Mera, yaylak ve kı#lakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerle#me yeri olarak 
uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit 
edilir. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı de"i#tirilerek tapuda Hazine adına 
tescilleri yapılır. Bu ta#ınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve de"erlendirilmek 
üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelerine, di"er 
alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere 
tahsis edilir. Özel kanunlar kapsamı dı#ında kalan alanlarda belediyesince veya il özel 
idaresince geçici yerle#me alanının vaziyet planı ve yapıla#ma #artları hazırlanır ve 
onaylanır. Bu ta#ınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dı#ındakiler, il özel 
idaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla belirlenmi# alanlarda ilgili idarece 
kadastro verileri i#lenmi# hâlihazır haritalar üzerine yapılmı# vaziyet planına veya onaylı 
imar planına uygun olarak talep sahiplerine bedeli kar#ılı"ında yirmidokuz yıla kadar 
tahsis edilebilir. Bu yerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç, in#a edilecek yapıların kat 
adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı in#aat alanı 200 metrekareyi geçemez. Bu 
yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması 
zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak 
ve kı#lakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kı#lakların binde be#ini geçmemek 
üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek 
suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, tahsil edilen bedellerin kullanım 
#ekline, tahsis süresinin sona ermesine, komisyonun te#kiline ve di"er konulara ili#kin 
esas ve usuller, !çi#leri Bakanlı"ı, Maliye Bakanlı"ı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlı"ı, Orman ve Su !#leri Bakanlı"ı ile Kültür ve Turizm Bakanlı"ının uygun 
görü#leri alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir. 

Mera, yaylak ve kı#lakların 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Te#vik Kanunu 
uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm geli#im bölgeleri kapsamında 
kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı de"i#tirilerek tapuda Hazine adına 
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tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak ve 
de"erlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlı"ına tahsis edilir. 

YAPILARIN AMACINDA KULLANILMASI: 

Geçici Madde 1 - Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayılı Kanunun yürürlü"ünden 
sonra yapılan yapılar bölgesinin te#ekkül #artlarına, imar planı esaslarına ve yönetmelik 
hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. Bu gibi yapılar Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 3 ay içinde in#a ettirenlerce eski #ekline getirilir. Aykırılık bu süre 
sonunda düzeltilmezse Belediye veya valilikçe yapılır veya yaptırılır ve masrafı %20 
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

BA%KA AMAÇLA KULLANILAN OTOPARK YERLER!: 

Geçici Madde 2 - Kanunun yürürlü"e girdi"i tarihten önce yapı kullanma izni alınıp, 
ruhsat ve eklerine aykırı olarak ba#ka maksatlara tahsis edilmi# ve 2981 sayılı Kanun 
kapsamına girmeyen otopark yerlerinden otopark yönetmeli"ine göre otopark tahsisi 
gerekenleri hakkında 37 nci maddenin son fıkrasına göre i#lem yapılır. 

ÖNCE VER!LEN RUHSAT VE !Z!NLER: 

Geçici Madde 3 - Kanunun yürürlü"e girdi"i tarihten önce imar planı ve mevzuatına 
uygun olarak verilen ruhsat ve izinler geçerlidir. 

MÜ%TEREK G!R!%: 

Geçici Madde 4 - Kanunun yürürlü"e girmesinden önce tapuda mü#terek giri# olarak 
tescil edilip fiilen kamu tarafından yol olarak kullanılan tapu kaydı yol olarak terkin 
edilmeyen gayrimenkullerin imar planında kamu hizmet ve tesislerine ayrılanları belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni dı#ında ise il idare kurulu kararı ile 
muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis amacına uygun olarak tapuda terkin 
edilir. 

ÖRFÜ BELDE, PAFTOS: 

Geçici Madde 5 - Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dı#ında bulunan 
gedik ve zeminler (örfü beldepaftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) 
varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre 
tasfiye olunurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan ta#ınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmi#tir. 

Zemin hakkı bedeli, ait oldu"u ta#ınmaz malın zemine ait son emlak vergi de"erinin 
1/5'idir. Bu #ekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince gedik sahibinin 
müracaatı halinde zemin hakkı sahibi adına emaneten milli bir bankaya yatırılır. 
Müracaat edilmedi"i takdirde zemin sahibi lehine kanuni ipotek tesis edilir. 
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Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü pe#in, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık e#it taksitlerle 
ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Pe#in miktar ve taksitler 40 
000 TL. dan az olamaz. Bu i#lemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler 
resen yapılır. 

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki 
iddialar genel hükümlere tabidir. 

Geçici Madde 6 - 2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmi# ve tasdik edilmi# olan ıslah imar 
planlarının uygulanmasında, in#aat ruhsatı verilmesine ili#kin #art ve #ekilleri tespite, 
belediye ve mücavir alanlar içinde belediyeler, dı#ında valilikler yetkilidir. 

Geçici Madde 7 - (Birinci fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/12/1986 tarih ve E. 
1985/11 K. 1986/29 sayılı Kararı ile.) 

Bo"aziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak #artı ile tam kata ibla" 
edilir. Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil edilmemi# olan çatı katı 
malikleri emlak vergisi için beyan edilen daire bedelinin daire metrekaresine bölünerek 
bulunan bir metrekare de"erinin kazanılan alan ile çarpımı sonucu bulunan de"eri hisse 
nisbetlerine göre di"er kat maliklerine öder. Kendileri bulunmadıkları takdirde bu bedel 
isimlerine milli bir bankaya yatırılır. 

YÖNETMEL!KLER!N ÇIKARILMA SÜRES!: 

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmelikler Kanunun 
yayımından itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılır. 

Geçici Madde 9 - (Ek madde: 30/05/1997 - KHK-572/2 md.) 

Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen düzenlemelerin yapılmı# ve yapılacak 
altyapı alanlarında ve yapılarda gerçekle#tirilmesi için, imar yönetmelikleri ve kamu 
binaları ile ilgili mevzuatta 01/06/1998 tarihine kadar Bayındırlık ve !skan Bakanlı"ı 
tarafından gerekli de"i#iklikler yapılır. 

Geçici Madde 10 - (Ek madde: 08/01/2002 - 4736 S.K../1. md.) 

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, 
do"algaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldü"ünün belgelenmesi 
halinde ilgili yönetmelikler do"rultusunda fenni gereklerin yerine getirilmi# olması ve bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde ba#vurulması üzerine kullanma izni 
alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon ba"lanabilir.  

Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon ba"lanması herhangi bir kazanılmı# 
hak te#kil etmez. 

Geçici Madde 11 - (Ek madde: 09/07/2008 - 5784 S.K./25. md.)  
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Bu maddenin yürürlü"e girdi"i tarihe kadar yapı (in#aat) ruhsatı alınmı# ve buna göre 
yapılmı# olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, 
kanalizasyon, do"al gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının 
götürüldü"ünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler do"rultusunda fenni gereklerin 
yerine getirilmi# olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren ba#vurulması üzerine, 
kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait oldu"u abone grubu 
dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik ba"lanabilir. Bu kapsamda, ilgili 
belediyeden da"ıtım #irketlerine elektri"in kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde 
aboneli"i iptal edilece"inden, su ve/veya elektrik ba"lanması herhangi bir kazanılmı# hak 
te#kil etmez. Ancak, yapı (in#aat) ruhsatı alınmı# ve buna göre yapılmı# olma #artı 
12/10/2004 tarihinden önce yapılmı# olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlü"e girdi"i tarihten önce yapılan abonelikler de ait oldu"u gruba 
dönü#türülür. 

Geçici Madde 12- (Ek madde: 09/12/2009-5940 S.K./4.mad) 

Bu Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendinde öngörülen konulara 
ili#kin yönetmelik bir yıl içinde yürürlü"e konulur. 

Geçici Madde 13- (Ek madde: 09/12/2009-5940 S.K./4.mad) 

Bu maddenin yürürlü"e girmesinden sonra in#aat, tesisat, elektrik, sıva ve benzeri 
bran#larda yetki belgesi almak isteyenlerden, hangi bran#ta i# yaptıklarını belgeleyenlere 
usta olduklarını gösterir geçici yetki belgesi verilir. Bu belgeler 1/1/2012 tarihinden 
itibaren sürekli yetki belgesine dönü#türülür. 

YÜRÜRLÜK: 

Madde 49 - Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 ve 48 inci maddeleri ile geçici 7 nci 
maddesi yayımı tarihinde; di"er maddeleri yayımını takiben 6 ay sonra yürürlü"e girer. 

YÜRÜTME: 

Madde 50 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kanun Numarası : 5216 
Kabul Tarihi  : 10.07.2004 
Resmi Gazete  :  23.07.2004 - 25531 

 
B!R!NC! BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, büyük#ehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü 
düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini 
sa"lamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2.- Bu Kanun, büyük#ehir belediyesiyle büyük#ehir sınırları içindeki 
belediyeleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Büyük#ehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu 
belediyeler arasında koordinasyonu sa"layan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları 
yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkli"e sahip ve karar organı seçmenler 
tarafından seçilerek olu#turulan kamu tüzel ki#isini, 

b) Büyük#ehir belediyesinin organları: Büyük#ehir belediye meclisi, büyük#ehir belediye 
encümeni ve büyük#ehir belediye ba#kanını, 

c) !lçe belediyesi: Büyük#ehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini, 

d) !lk kademe belediyesi: Büyük#ehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın 
olu#turulan ve büyük#ehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip 
belediyeyi, 

!fade eder. 
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!K!NC! BÖLÜM 

Büyük#ehir Belediyesinin Kurulu#u ve 

Sınırları 

Kurulu" 

MADDE 4.- Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki 
yerle#im birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il 
belediyeleri, fizikî yerle#im durumları ve ekonomik geli#mi#lik düzeyleri de dikkate 
alınarak, kanunla büyük#ehir belediyesine dönü#türülebilir.  

Büyük"ehir belediyesinin sınırları 

MADDE 5.- Büyük#ehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyük#ehirlerin belediye 
sınırlarıdır. 

!lçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyük#ehir belediyesi içinde kalan kısımlarının 
sınırlarıdır. 

!lk kademe belediyelerinin, büyük#ehir belediye sınırları dı#ında belediye sınırı olamaz. 

Büyük"ehir belediyesine katılma 

MADDE 6.- Büyük#ehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde 
bulunan belediye ve köylerin, büyük#ehir belediyesine katılması konusunda Belediye 
Kanunu hükümleri uygulanır. Bu durumda katılma kararı, ilgili ilçe veya ilk kademe 
belediye meclisinin talebi üzerine, büyük#ehir belediye meclisi tarafından alınır. 

!mar düzeni ve temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldı"ı durumlarda, birinci fıkrada 
belirtilen belediye ve köyler, büyük#ehir belediye meclisinin kararı ve !çi#leri 
Bakanlı"ının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile büyük#ehir belediyesi sınırları 
içine alınabilir. 

Büyük#ehir belediyesi sınırları içine katılan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve 
üzerinde olan belediyeler, büyük#ehir ilçe veya ilk kademe belediyesine dönü#ür. Di"er 
belediyeler ile köylerin tüzel ki#ili"i kalkar. Tüzel ki#ili"i kalkan belediyelerin katılaca"ı 
ve köylerin mahalle olarak ba"lanaca"ı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. 

!lçe ve ilk kademe belediyesi olarak büyük#ehir belediye sınırları içine katılan 
belediyeler, büyük#ehir belediye meclisinde seçili# sıralarına göre tespit edilecek ilçeler 
be#te bir, ilk kademeler onda bir oranında meclis üyesi ile temsil edilirler. Tama 
ula#mayan kesirler dikkate alınmaz. Bu durum ilk mahallî idareler genel seçimine kadar 
geçerlidir. Bu belediyelerin ba#kanları hakkında 12 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri 
uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Büyük#ehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Büyük"ehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 7.- Büyük#ehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları #unlardır: 

a) !lçe ve ilk kademe belediyelerinin görü#lerini alarak büyük#ehir belediyesinin stratejik 
plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 
hazırlamak. 

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyük#ehir belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, 
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyük#ehir içindeki belediyelerin nazım plâna 
uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak 
de"i#iklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya de"i#tirerek 
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlü"e girdi"i tarihten 
itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe 
ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak 
veya yaptırmak. 

c) Kanunlarla büyük#ehir belediyesine verilmi# görev ve hizmetlerin gerektirdi"i proje, 
yapım, bakım ve onarım i#leriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon 
plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli 
ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

d) Büyük#ehir belediyesi tarafından yapılan veya i#letilen alanlardaki i#yerlerine 
büyük#ehir belediyesinin sorumlulu"unda bulunan alanlarda i#letilecek yerlere ruhsat 
vermek ve denetlemek. 

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak. 

f) Büyük#ehir ula#ım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ula#ım ve toplu 
ta#ıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa"lamak; kara, deniz, su ve demiryolu 
üzerinde i#letilen her türlü servis ve toplu ta#ıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve 
tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i#letmek, 
i#lettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdi"i trafik düzenlemesinin 
gerektirdi"i bütün i#leri yürütmek. 

g) Büyük#ehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sa"lamak, kentsel tasarım projelerine uygun 
olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ili#kin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam 
asılacak yerleri ve bunların #ekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve 



Çevrenin Korunması Ba"lamında #mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 86 

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi i#lerini 
gerçekle#tirmek. 

h) Co"rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 
havzalarının korunmasını sa"lamak; a"açlandırma yapmak; hafriyat topra"ı, moloz, kum 
ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satı# ve depolama sahalarını belirlemek, 
bunların ta#ınmasında çevre kirlili"ine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyük#ehir 
katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve 
aktarma istasyonuna kadar ta#ınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 
de"erlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ili#kin hizmetleri yerine getirmek, 
bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, i#letmek veya i#lettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara 
ili#kin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i#letmek 
veya i#lettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla 
ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 
denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar 
kurmak ve i#letmek. 

k) Büyük#ehir belediyesinin yetkili oldu"u veya i#letti"i alanlarda zabıta hizmetlerini 
yerine getirmek. 

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, i#letmek, 
i#lettirmek veya ruhsat vermek.  

m) Büyük#ehirin bütünlü"üne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, e"lence ve benzeri yerleri 
yapmak, yaptırmak, i#letmek veya i#lettirmek; gerekti"inde amatör spor kulüplerine 
malzeme vermek ve gerekli deste"i sa"lamak, amatör takımlar arasında spor 
müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dı#ı müsabakalarda üstün ba#arı gösteren veya 
derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. 

n) Gerekti"inde sa"lık, e"itim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu 
kurum ve kurulu#larına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, 
onarımını yapmak ve gerekli malzeme deste"ini sa"lamak. 

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem ta#ıyan 
mekânların ve i#levlerinin korunmasını sa"lamak, bu amaçla bakım ve onarımını 
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden in#a etmek. 

p) Büyük#ehir içindeki toplu ta#ıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, i#letmek veya i#lettirmek, büyük#ehir sınırları içindeki kara ve 
denizde taksi ve servis araçları dahil toplu ta#ıma araçlarına ruhsat vermek. 
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r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di"er tesisleri 
kurmak, kurdurmak ve i#letmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma 
sonunda üretilen suları pazarlamak. 

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, i#letmek, i#lettirmek, defin ile 
ilgili hizmetleri yürütmek. 

t) Her çe#it toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, i#letmek veya 
i#lettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

u) !l düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, do"al afetlerle ilgili plânlamaları ve di"er 
hazırlıkları büyük#ehir ölçe"inde yapmak; gerekti"inde di"er afet bölgelerine araç, gereç 
ve malzeme deste"i vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve 
yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, i#yeri, e"lence yeri, 
fabrika ve sanayi kurulu#ları ile kamu kurulu#larını yangına ve di"er afetlere kar#ı 
alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdi"i izin ve 
ruhsatları vermek. 

v) Sa"lık merkezleri, hastaneler, gezici sa"lık üniteleri ile yeti#kinler, ya#lılar, engelliler, 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geli#tirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları 
açmak, i#letmek veya i#lettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, 
meslek liseleri, kamu kurulu#ları ve sivil toplum örgütleri ile i#birli"i yapmak. 

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, i#letmek veya i#lettirmek. 

z) Afet riski ta#ıyan veya can ve mal güvenli"i açısından tehlike olu#turan binaları 
insandan tahliye etmek ve yıkmak.  

Büyük#ehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına 
uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyük#ehir 
belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk 
kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

!lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Kanunlarla münhasıran büyük#ehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 
sayılanlar dı#ında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

b) Büyük#ehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 
istasyonuna ta#ımak. 

c) Sıhhî i#yerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve 
e"lence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
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d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve e"lence yerleri ile 
parkları yapmak; ya#lılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 
kültürel hizmetler sunmak; mesleki e"itim ve beceri kursları açmak; sa"lık, e"itim, kültür 
tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî 
dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem ta#ıyan mekânların ve i#levlerinin 
geli#tirilmesine ili#kin hizmetler yapmak. 

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlı"ına ve 
organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dı#ındadır.  

Alt yapı hizmetleri 

MADDE 8.- Büyük#ehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 
amacıyla büyük#ehir belediye ba#kanı ya da görevlendirdi"i ki#inin ba#kanlı"ında, 
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kurulu#ları ile özel kurulu#ların temsilcilerinin 
katılaca"ı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyük#ehir ilçe ve ilk kademe belediye 
ba#kanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görü#ülmesinde koordinasyon 
merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteli"indeki meslek kurulu#larının (oda üst 
kurulu#u bulunan yerlerde üst kurulu#un) temsilcileri de davet edilerek görü#leri alınır. 

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kurulu#ları ile özel kurulu#lar tarafından 
büyük#ehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara 
uygun olarak yapılacak taslak programları birle#tirerek kesin program hâline getirir. Bu 
amaçla, kamu kurum ve kurulu#ları ile özel kurulu#lar alt yapı koordinasyon merkezinin 
isteyece"i co"rafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. 
Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kurulu#u tarafından aynı anda yapılması 
gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye 
ve di"er bütün kamu kurum ve kurulu#larının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı 
koordinasyon merkezi bünyesinde olu#turulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.  

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kurulu# bütçelerinde yeterli 
ödene"in bulunmadı"ının bildirilmesi durumunda, büyük#ehir belediyesi veya ilgisine 
göre ba"lı kurulu# bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve 
kurulu#ları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödene"i, yeniden 
de"erleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek 
belediye veya ilgili ba"lı kurulu#unun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu 
kurum veya kurulu#u, büyük#ehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve di"er kamu 
kurum ve kurulu#ları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre 
harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. 
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Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu ta#ımayla ilgili kararlar, 
belediye ve bütün kamu kurum ve kurulu#larıyla ilgililer için ba"layıcıdır. 

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalı#ma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak 
kamu kurum ve kurulu# temsilcileri, !çi#leri Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. !çi#leri Bakanlı"ı, çıkarılacak bu yönetmeli"in, alt yapı yatırım 
hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ili#kin kısımları hakkında, 
Maliye Bakanlı"ı ve Devlet Plânlama Te#kilâtı Müste#arlı"ının görü#ünü alır. 

Ula"ım hizmetleri 

MADDE 9.- Büyük#ehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü 
ta#ımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyük#ehir belediye 
ba#kanı ya da görevlendirdi"i ki#inin ba#kanlı"ında, yönetmelikle belirlenecek kamu 
kurum ve kurulu# temsilcilerinin katılaca"ı ula#ım koordinasyon merkezi kurulur. 
Büyük#ehir ilçe ve ilk kademe belediye ba#kanları kendi belediyesini ilgilendiren 
konuların görü#ülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ula#ım 
koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu 
niteli"indeki meslek kurulu#larının (oda üst kurulu#u bulunan yerlerde üst kurulu#un) 
temsilcileri de davet edilerek görü#leri alınır.  

Bu Kanun ile büyük#ehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon 
ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmu# ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri 
ile sayısının tespitine ili#kin yetkiler ile büyük#ehir sınırları dahilinde il trafik 
komisyonunun yetkileri ula#ım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.  

Ula#ım koordinasyon merkezi kararları, büyük#ehir belediye ba#kanının onayı ile 
yürürlü"e girer.  

Ula#ım koordinasyon merkezi tarafından toplu ta#ıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler 
ve bütün kamu kurum ve kurulu#larıyla ilgililer için ba"layıcıdır. 

Koordinasyon merkezinin çalı#ma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum 
ve kurulu# temsilcileri, !çi#leri Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Büyük#ehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. 

Büyük"ehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları 

MADDE 10.- Büyük#ehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu 
Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve di"er mevzuat hükümleri ile ilgisine göre 
belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 
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Büyük"ehir belediyesinin imar denetim yetkisi 

MADDE 11.- Büyük#ehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar 
uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerekti"inde bunların örneklerini almayı içerir. Bu 
amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbe# gün içinde verilir. !mar 
uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kurulu#larından, üniversiteler ve kamu 
kurumu niteli"indeki meslek kurulu#larından yararlanılabilir. 

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye 
üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmedi"i 
takdirde, büyük#ehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. 

Büyük#ehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 
yapılar, gerekli i#lem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı 
uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmedi"i takdirde, büyük#ehir 
belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı !mar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde 
belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde 
kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Büyük#ehir Belediyesinin Organları 

Büyük"ehir belediye meclisi 

MADDE 12.- Büyük#ehir belediye meclisi, büyük#ehir belediyesinin karar organıdır ve 
ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden olu#ur. 

Büyük#ehir belediye ba#kanı büyük#ehir belediye meclisinin ba#kanı olup, büyük#ehir 
içindeki di"er belediyelerin ba#kanları, büyük#ehir belediye meclisinin do"al üyesidir. 

Büyük#ehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalı#ma usul ve esaslarına 
ili#kin di"er hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. 

Meclis toplantısı 

MADDE 13.- Büyük#ehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis 
tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem 
ba#ı toplantısıdır. 

Bütçe görü#mesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, di"er toplantıların süresi en çok 
be# gündür. 

Mutat toplantı yeri dı#ında toplanılmasının zorunlu oldu"u durumda üyelere önceden 
bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis ba#kanının belirledi"i yerde 
toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına 
duyurulur. 
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Meclis kararlarının kesinle"mesi 

MADDE 14.- Büyük#ehir belediye ba#kanı, hukuka aykırı gördü"ü belediye meclisi 
kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görü#ülmek üzere belediye 
meclisine iade edebilir.  

Yeniden görü#ülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görü#ülmesi istenip de büyük#ehir 
belediye meclisi üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla ısrar edilen kararlar kesinle#ir. 

Büyük#ehir belediye ba#kanı, meclisin ısrarı ile kesinle#en kararlar aleyhine on gün 
içinde idarî yargıya ba#vurabilir. 

Kararlar, kesinle#ti"i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî 
idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlü"e girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördü"ü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı 
mercilerine ba#vurabilir. 

!lçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dı#ındaki kararları 
dayanak belgeleriyle birlikte büyük#ehir belediye ba#kanına gönderilir. Büyük#ehir 
belediye ba#kanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördü"ü 
kararların yeniden görü#ülmesini isteyebilir. !lgili meclis, üye tam sayısının salt 
ço"unlu"u ile kararında ısrar ederse karar kesinle#ir.  

Kesinle#en kararlar yedi gün içinde büyük#ehir belediyesine gönderilir. Belediye ba#kanı, 
kesinle#en kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine ba#vurabilir.  

Büyük#ehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara 
ili#kin kararlar, kararın geli#inden itibaren üç ay içinde büyük#ehir belediye meclisi 
tarafından nazım imar plânına uygunlu"u yönünden incelenerek aynen veya de"i#tirilerek 
kabul edildikten sonra büyük#ehir belediye ba#kanına gönderilir. 

!htisas komisyonları 

MADDE 15.- Büyük#ehir belediye meclisi, her dönem ba#ı toplantısında, üyeleri 
arasından seçilecek en az be#, en çok dokuz ki#iden olu#an ihtisas komisyonları kurabilir. 

!htisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve ba"ımsız üyelerin büyük#ehir belediye 
meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olu#ur. !mar ve 
bayındırlık komisyonu, çevre ve sa"lık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, e"itim, 
kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ula#ım komisyonunun kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on i#günü, di"er komisyonlar ise 
be# i# günü toplanarak kendisine havale edilen i#leri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin 
sonunda raporunu meclise sunmadı"ı takdirde, konu meclis ba#kanlı"ı tarafından 
do"rudan meclis gündemine alınır.  
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Komisyon çalı#malarında uzman ki#ilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili 
olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteli"indeki meslek kurulu#ları, 
üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kurulu#u bulunan yerlerde üst 
kurulu#un, sendika konfederasyonunun bulundu"u yerde konfederasyonun) ve 
uzmanla#mı# sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman ki#iler, oy hakkı 
olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görü# bildirebilir. 

!htisas komisyonlarının görev alanına giren i#ler bu komisyonlarda görü#üldükten sonra 
büyük#ehir belediye meclisinde karara ba"lanır. 

Komisyon raporları alenîdir, çe#itli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyük#ehir 
belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli kar#ılı"ında verilir.  

Büyük"ehir belediye encümeni 

MADDE 16.- Büyük#ehir belediye encümeni, belediye ba#kanının ba#kanlı"ında, 
belediye meclisinin her yılın ilk ola"an toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçece"i be# üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak 
üzere belediye ba#kanının her yıl birim amirleri arasından seçece"i be# üyeden olu#ur.  

Belediye ba#kanının katılamadı"ı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter 
ba#kanlık eder.  

Büyük#ehir belediye encümeninin ba#kanı ve seçilmi# üyelerine, (12.000) gösterge 
rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. 

Büyük"ehir belediye ba"kanı 

MADDE 17.- Büyük#ehir belediye ba#kanı, büyük#ehir belediye idaresinin ba#ı ve tüzel 
ki#ili"inin temsilcisidir. Büyük#ehir belediye ba#kanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre büyük#ehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından do"rudan 
seçilir. 

Büyük#ehir belediye ba#kan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. 
Ancak, büyük#ehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye ba#kanları büyük#ehir 
belediye ba#kan vekili olamaz. 

Büyük#ehir ve büyük#ehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye ba#kanları 
görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev 
alamaz; profesyonel spor klüplerinin ba#kanlı"ını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

Büyük"ehir belediye ba"kanının görev ve yetkileri 

MADDE 18.- Büyük#ehir belediye ba#kanının görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Belediye te#kilatının en üst amiri olarak belediye te#kilâtını sevk ve idare etmek, 
beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.  
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b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini olu#turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, 
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve 
de"erlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c) Büyük#ehir belediye meclisi ve encümenine ba#kanlık etmek, bu organların kararlarını 
uygulamak. 

d) Bu Kanunla büyük#ehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir 
#ekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. 

e) Büyük#ehir belediyesinin ve ba"lı kurulu#ları ile i#letmelerinin etkin ve verimli 
yönetilmesini sa"lamak, büyük#ehir belediyesi ve ba"lı kurulu#ları ile i#letmelerinin 
bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki de"i#iklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini 
hazırlamak. 

f) Büyük#ehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini 
sa"lamak. 

g) Yetkili organların kararını almak #artıyla, büyük#ehir belediyesi adına sözle#me 
yapmak, kar#ılıksız ba"ı#ları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. 

h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyük#ehir 
belediyesini temsil etmek, belediye ve ba"lı kurulu# avukatlarına veya özel avukatlara 
temsil ettirmek. 

i) Belediye personelini atamak, belediye ve ba"lı kurulu#larını denetlemek. 

j) Gerekti"inde bizzat nikâh kıymak. 

k) Di"er kanunların belediye ba#kanlarına verdi"i görev ve yetkilerden büyük#ehir 
belediyesi görevlerine ili#kin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. 

l) Gerekti"inde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye 
ba#kanına devretmek. 

m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödene"i kullanmak, özürlülerle ilgili 
faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri olu#turmak. 

Büyük#ehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine 
görevlerini devretmeleri için büyük#ehir belediye ba#kanının uygun görü#ü aranır. 

 

 

 

Belediye ba"kanlı#ının sona ermesi 



Çevrenin Korunması Ba"lamında #mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 94 

MADDE 19.- Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla büyük#ehir 
belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve i#lemlere katılan büyük#ehir, ilçe ve ilk 
kademe belediye ba#kanlarının görevlerine Danı#tay kararıyla son verilir.  

Danı"manlar 

MADDE 20.- Nüfusu ikimilyonu a#an büyük#ehir belediyelerinde on, di"er büyük#ehir 
belediyelerinde be#i geçmemek üzere ba#kan danı#manı görevlendirilebilir. Danı#man 
olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek ö"renim kurumlarından mezun 
olması #arttır. Danı#man olarak görevlendirilme, memuriyete geçi#, sözle#meli veya i#çi 
statüsünde çalı#ma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak te#kil etmez. Danı#manların 
görev süreleri sözle#me süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye ba#kanının görev 
süresini a#amaz. 

Danı#manlara, her türlü ödemeler dâhil, büyük#ehir belediyesi genel sekreterine ödenen 
brüt aylık miktarının % 75'ini a#mamak üzere belediye meclisinin belirledi"i miktarda 
brüt ücret ödenir. 

BE$!NC! BÖLÜM 

Büyük#ehir Belediyesi Te#kilâtı ve Personeli 

Büyük"ehir belediyesi te"kilâtı 

MADDE 21.- Büyük#ehir belediyesi te#kilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel 
sekreterlik, daire ba#kanlıkları ve müdürlüklerden olu#ur. 

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birle#tirilmesi büyük#ehir belediyesi meclisinin 
kararı ile olur. 

Büyük#ehir belediyesinde ba#kan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir 
#ekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun 
üzerindeki büyük#ehir belediyelerinde en fazla be#, di"erlerinde en fazla üç genel 
sekreter yardımcısı atanabilir. 

Büyük#ehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye ba#kanı adına onun direktifi 
ve sorumlulu"u altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, 
stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları 
tarafından sa"lanır. 

Personel istihdamı 

MADDE 22.- Büyük#ehir belediyesi personeli büyük#ehir belediye ba#kanı tarafından 
atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyük#ehir belediye 
meclisinin bilgisine sunulur. 

Genel sekreter, belediye ba#kanının teklifi üzerine !çi#leri Bakanı tarafından atanır. Genel 
sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, 
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genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık ba"ımsız daire ba#kanları için 
ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. 

Büyük#ehir belediyesi daire ba#kanları, ba"lı genel müdürlüklerin daire ba#kanlarının 
yararlandı"ı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar.  

Sözle#meli ve i#çi statüsünde çalı#anlar hariç belediye memurlarına, ba#arı durumlarına 
göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık 
katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek 
üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalı#tıkları sürelerle orantılı olarak 
encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.  

ALTINCI BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Büyük"ehir belediyesinin gelirleri 

MADDE 23.- Büyük#ehir belediyesinin gelirleri #unlardır: 

a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ilçe ve ilk kademe belediyelerine 
verilen paylardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranlar içinde ayrılarak !ller 
Bankası tarafından gönderilecek pay. 

b) Büyük#ehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı 
üzerinden Maliye Bakanlı"ı tarafından hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilgili 
büyük#ehir belediyesine yatırılacak % 5 pay. 

c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyük#ehir 
belediyesince tahsil olunacak at yarı#ları dahil mü#terek bahislerden elde edilen E"lence 
Vergisinin % 20’si mü#terek bahislere konu olan yarı#ların yapıldı"ı yerin belediyesine, 
% 30’u nüfuslarına göre da"ıtılmak üzere di"er ilçe ve ilk kademe belediyelerine 
ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. 

d) Büyük#ehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, e"lence ve 
dinlenme yerleri ile ye#il sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve 
harçları. 

e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi 
bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve 
bakım ücretleri. 

f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin i#letilmesinden elde edilen 
gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre da"ıtılacak %50'sinden sonra 
kalacak %50'si. 
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g) Hizmetlerin büyük#ehir belediyesi tarafından yapılması #artıyla 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon 
harcamalarına katılma payları. 

h) Kira, faiz ve ceza gelirleri. 

i) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. 

j) Ba"lı kurulu#ların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında olu#an fazlalık 
sonucu aktarılacak gelirler. 

k) Büyük#ehir belediyesi iktisadî te#ebbüslerinin safi hasılâtından büyük#ehir belediye 
meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. 

l) Büyük#ehir belediyesinin ta#ınır ve ta#ınmaz mal gelirleri. 

m) Yapılacak hizmetler kar#ılı"ı alınacak ücretler. 

n) $artlı ve #artsız ba"ı#lar. 

o) Di"er gelirler.  

Bakanlar Kurulu, birinci fıkranın (b) bendindeki % 5 pay oranını iki katına kadar 
artırmaya veya kanunî haddine indirmeye yetkilidir. Bu payın %75'i bu tutardan 
dü#ülerek do"rudan ilgili belediye hesabına, kalan %25'i ise büyük#ehir belediyelerine 
nüfuslarına göre da"ıtılır. Hesaplama ve da"ıtım i#lemleri Maliye Bakanlı"ınca yapılır. 

Büyük#ehir belediyeleri ve ba"lı kurulu#ları ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri; tahsil 
ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar 
ile su, atık su ve do"algaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye 
veya ba"lı kurulu#un talebi üzerine söz konusu tutar, !ller Bankası tarafından, yükümlü 
belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına 
aktarılır. Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmini ile ilgili 
olarak büyük#ehir belediye ba#kanı ve sayman #ahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe 
ve ilk kademe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan 
büyük#ehir belediye ba#kanı, ba"lı kurulu# genel müdürleri ve saymanları hakkında da 
uygulanır. 

Büyük"ehir belediyesinin giderleri 

MADDE 24.- Büyük#ehir belediyesinin giderleri #unlardır: 

a) Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan giderler. 

b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmi# organlarının üyelerine ödenen maa#, 
ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ili#kin e"itim ile di"er giderler. 

c) !lçe, ilk kademe belediyeleri ile ba"lı kurulu#lara yapacakları yardımlar ve ortak proje 
giderleri. 
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d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile di"er görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 
yapılacak giderler. 

f) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet kar#ılı"ı alınacak ücretler ve di"er gelirlerin 
takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

g) Belediyenin kurulu#una katıldı"ı #irket, kurulu# ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile 
üyelik aidatı giderleri. 

h) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ili#kin giderler. 

i) Faiz, borçlanmaya ili#kin di"er ödemeler ve sigorta giderleri. 

j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 
yardımlar. 

k) Dava takip ve icra giderleri. 

l) Temsil, tören, a"ırlama ve tanıtım giderleri. 

m) Avukatlık, danı#manlık ve denetim ödemeleri.  

n) Kamu yararı görülen konularda yurt içi ve yurt dı#ı kamu sektörü, özel sektör ve sivil 
toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve di"er proje giderleri.  

o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

p) Büyük#ehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve 
ara#tırması giderleri. 

r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan di"er giderler. 

Büyük"ehir belediye bütçesi 

MADDE 25.- Büyük#ehir belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen 
bütçeler büyük#ehir belediye meclisine sunulur ve büyük#ehir belediye meclisince 
yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sa"layacak biçimde aynen veya de"i#tirilerek 
kabul edilir. 

Büyük#ehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyük#ehir belediye meclisinde aynı 
toplantı döneminde ve birlikte görü#ülerek karara ba"lanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır. 

Büyük#ehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul 
ederken; 

a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya 
veya de"i#tirmeye, 
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b) Belediyenin tahsile yetkili olmadı"ı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya 
altında belirlenmi# olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen 
sınırlarına çekmeye, 

c) Kesinle#mi# belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamı# ödene"i 
eklemeye, 

d) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödene"i eklemeye, 

Yetkilidir. 

Büyük#ehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde yapılan 
de"i#ikliklere kar#ı on gün içinde Danı#taya itiraz edilebilir. Danı#tay, itirazı otuz gün 
içinde karara ba"lar. 

Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ili#kin di"er hususlarda Belediye Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

%irket kurulması 
MADDE 26.- Büyük#ehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 
mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye #irketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye 
ve ba"lı kurulu#larında yöneticilik sıfatını haiz personel bu #irketlerin yönetim ve 
denetim kurullarında görev alabilirler. Büyük#ehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark 
ve çay bahçelerini i#letebilir; ya da bu yerlerin belediye veya ba"lı kurulu#larının % 
50’sinden fazlasına ortak oldu"u #irketler ile bu #irketlerin % 50’sinden fazlasına ortak 
oldu"u #irketlere, 2886 sayılı Devlet !hale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye 
meclisince belirlenecek süre ve bedelle i#letilmesini devredebilir. 

YED!NC! BÖLÜM 

Çe#itli Hükümler 

Belediyeler arası hizmet ili"kileri ve koordinasyon 

MADDE 27.- Büyük#ehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine 
getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyük#ehir belediyesi tarafından sa"lanır. 
Büyük#ehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili 
ihtilâf çıkması durumunda, büyük#ehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici 
kararlar almaya yetkilidir. 

Yeni kurulan büyük#ehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve 
kültürel tesislerin büyük#ehir belediyesi ile büyük#ehir kapsamındaki di"er belediyeler 
arasında da"ılımına ili#kin esaslar büyük#ehir belediye meclisi tarafından belirlenir. 

Büyük#ehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki 
bölü#ümü büyük#ehir belediye meclisince yapılır. 
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Büyük#ehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları 
çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak 
büyük#ehir kapsamındaki di"er belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. 
!lçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri 
tarafından kar#ılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyük#ehir belediye meclisinin 
kararına dayanarak, ortakla#a veya bizzat büyük#ehir belediyesi tarafından yapılabilir. 

Büyük#ehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler geli#tirebilir ve 
yatırım yapabilir. Büyük#ehir belediyesi, kesinle#mi# en son yıl bütçe gelirinin % 3’ünü 
a#mamak ve bütçede ödene"i ayrılmı# olmak #artıyla, ilgili belediyenin yatırım 
programında yer alan projelerin finansmanı için büyük#ehir belediye ba#kanının teklifi ve 
meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir. 

Büyük#ehir belediyesi ile ba"lı kurulu#ları, belediye ba#kanının onayı ile birbirlerinin 
nakit ihtiyacını kar#ılayabilir. Bu #ekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz. 

Yapılacak herhangi bir yatırımın büyük#ehir belediyesi ile ba"lı kurulu#larından bir veya 
birkaçını aynı anda ilgilendirdi"i ve tek elden yapılmasının maliyetleri dü#ürece"inin 
anla#ıldı"ı durumlarda, büyük#ehir belediye meclisi, yatırımı kurulu#lardan birinin 
yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili di"er kurumu ilgilendiren kısmına 
ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kurulu# hesabında alacak olarak 
gösterilir. 

Di#er hükümler 

MADDE 28.- Belediye Kanunu ve di"er ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan 
hükümleri ilgisine göre büyük#ehir, büyük#ehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında 
da uygulanır.  

De#i"tirilen hükümler 

MADDE 29.- 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî !dareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve !htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi a#a"ıdaki #ekilde 
de"i#tirilmi#tir. 

Madde 4.- Büyük#ehir belediye ba#kanının seçiminde, seçim çevresi büyük#ehir belediye 
sınırları içidir. 

Büyük#ehir belediye sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediye ba#kanı ve belediye 
meclis üyelerinin seçimlerinde seçim çevreleri, ilçe ve ilk kademe belediyesinin sınırları 
içidir. 

MADDE 30.- 2972 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (a) bendindeki "her ilçe" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ilk kademe belediyesi" ibaresi eklenmi#tir. 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 31.- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük $ehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De"i#tirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 
aynı Kanunun ek ve de"i#iklikleri; 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 24 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı yürürlükten 
kaldırılmı#tır. 

GEÇ!C! MADDE 1.- Büyük#ehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlü"e girdi"i tarihten 
itibaren en geç iki yıl içinde büyük#ehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar plânlarını yapar 
veya yaptırır. 

GEÇ!C! MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlü"e girdi"i tarihte; büyük#ehir belediye 
sınırları, !stanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Di"er büyük#ehir belediyelerinde, 
mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak #artıyla, 
nüfusu birmilyona kadar olan büyük#ehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu 
birmilyondan ikimilyona kadar olan büyük#ehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu 
ikimilyondan fazla olan büyük#ehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı 
büyük#ehir belediyesinin sınırını olu#turur. 

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyük#ehir ilçe belediyeleri, beldeler büyük#ehir ilk 
kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye 
Kanununun belediyelerin tüzel ki#iliklerinin kaldırılmasına veya ba#ka bir belediyeye 
katılmasına ili#kin hükümleri uygulanmaz.  

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel ki#ili"i sona ererek mahalleye dönü#ür. Bu #ekilde 
olu#an mahallelerin katılaca"ı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyük#ehir belediye 
meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel ki#ili"i devam eder. Ancak ormanlarla ilgili 
di"er kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyük#ehir 
belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini 
yürütme görev ve yetkisi ilgili büyük#ehir belediyesine ba"lı su ve kanalizasyon idaresine 
aittir. 

Birinci fıkra gere"ince büyük#ehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları 
içinde kalan belediye ve köyler ile, büyük#ehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin 
mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin 
dı#ında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 
belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyük#ehir belediye meclisinin 
kararı ve !çi#leri Bakanlı"ının onayı ile ba#ka bir i#leme gerek kalmaksızın büyük#ehir 
belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe 
belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. 

Birinci fıkra gere"ince büyük#ehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerle#im 
düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde 
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büyük#ehir belediye meclisinin talebi üzerine !çi#leri Bakanlı"ınca gerekli de"i#iklikler 
yapılabilir. 

Büyük#ehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyük#ehir belediyesi ilçe 
veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.  

Tüzel ki#ili"i kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak 
katıldıkları belediyeye devredilir. 

Büyük#ehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır 
de"i#iklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı !l !daresi Kanunu hükümlerine 
göre çözülür. 

GEÇ!C! MADDE 3.- Büyük#ehir belediyeleri ve bunlara ba"lı kurulu#lar ile 
sermayesinin % 50'sinden fazlası büyük#ehir belediyelerine ait #irketlerin; 30.6.2004 
tarihi itibariyle kamu kurum ve kurulu#larına olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları, 
bunların di"er kamu kurum ve kurulu#larına olan borçlarına kar#ılık olmak üzere bu 
Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde mahsup edilir. Bu madde kapsamındaki alacak 
ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara ili#kin fer’ileri ve cezaları da kapsar. 

Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan kurulu#ların mahsup i#lemine konu olan veya 
olmayan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylarının % 40'ını 
geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir.  

Bu maddeye göre yapılacak mahsup ve kesinti i#lemleri yılı bütçe kanunları ile 
ili#kilendirilmeksizin ilgili kurulu# ile uzla#ma komisyonu tarafından belirlenir; Hazine 
Müste#arlı"ının ba"lı oldu"u Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karara 
ba"lanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kurulu#ların borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak 
ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlendirilen kısma Kanunun yayımını izleyen 
günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçların fer’i ve cezalarını geçmemek 
üzere indirim yapmaya yetkilidir. 

Uzla#ma komisyonu Hazine Müste#arlı"ının ba"lı oldu"u Bakan tarafından 
görevlendirilecek bir ba#kan ile !çi#leri Bakanlı"ı, Maliye Bakanlı"ı, Devlet Planlama 
Te#kilatı Müste#arlı"ı, Hazine Müste#arlı"ı, Sayı#tay Ba#kanlı"ı ve !ller Bankasından 
birer temsilciden olu#ur. Büyük#ehir belediyeleri için ayrıca uzla#ma komisyonu 
kurulmaz. Belediyeler için kurulan komisyon büyük#ehir belediyeleri için de görev yapar.  

GEÇ!C! MADDE 4.- Bu Kanunun yayımı tarihinde profesyonel spor kulüplerinin 
ba#kanlı"ını yapan veya yönetiminde bulunan belediye ba#kanları, en geç 1.1.2005 
tarihine kadar bu kulüplerin ba#kanlı"ından ve yönetimindeki görevlerinden ayrılırlar. 
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Yürürlük 

MADDE 32.- Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1.1.2005 
tarihinde, aynı maddenin ikinci fıkrası yayımını izleyen ay ba#ında, di"er maddeleri ise 
yayımı tarihinde yürürlü"e girer. 

Yürütme 

MADDE 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kanun Numarası : 5393 

  Kabul Tarihi  : 03.07.2005 
Resmi Gazete  : 13.07.2005 - 25874 

 

 

B!R!NC! KISIM 

Genel Hükümler 

B!R!NC! BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulu#unu, organlarını, yönetimini, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile çalı#ma usûl ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2.- Bu Kanun belediyeleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî mü#terek nitelikteki ihtiyaçlarını kar#ılamak üzere 
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek olu#turulan, idarî ve malî 
özerkli"e sahip kamu tüzel ki#isini, 

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye ba#kanını, 

c) Belde: Belediyesi bulunan yerle#im yerini, 

d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve 
sakinleri arasında kom#uluk ili#kisi bulunan idarî birimi, 

!fade eder. 

!K!NC! BÖLÜM 

Belediyenin Kurulu#u ve Sınırları 

Kurulu" 
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MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerle#im birimlerinde belediye kurulabilir. !l 
ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 

!çme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve di"er koruma alanlarında ve meskûn sahası 
kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerle#im yerlerinde 
belediye kurulamaz. 

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birle#erek belediye kurabilmeleri için meskûn 
sahalarının, merkez kabul edilecek yerle#im yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre 
mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az 
yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı ba#vurusu ya da 
valinin kendili"inden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî 
seçim kurulları, onbe# gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin 
oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valili"e bildirir. 

!#lem dosyası valinin görü#üyle birlikte !çi#leri Bakanlı"ına gönderilir. Danı#tayın görü#ü 
alınarak mü#terek kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle olu#turulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerle#im 
yerinde, !çi#leri Bakanlı"ının önerisi üzerine mü#terek kararnameyle belediye kurulabilir. 

Sınırların tespiti 

MADDE 5.- Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kurulu#u izleyen altı ay içinde 
a#a"ıdaki #ekilde tespit edilir: 

a) Eskiden beri o yerle#im yerine ait sayılan tarla, ba", bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, 
zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sınırı içine alınır. 

b) Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. 
Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve i#aretlerle belirtilir. 

c) Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri kom#u belde veya köy halkı 
tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden 
geleneksel yararlanma hakları devam eder. Bu haklar için sınır kâ"ıdına #erh konulur. 

d) Çizilen sınırların geçti"i yerlerin bilinen adları sınır kâ"ıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutana"ına eklenir. 

Sınırların kesinle"mesi 

MADDE 6.- Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görü#ü üzerine 
valinin onayı ile kesinle#ir. 

Kesinle#en sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum 
bir tutanakla belirlenir. Kesinle#en sınır kararları ile dayana"ı olan belgelerin birer 
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örne"i; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare 
amirine gönderilir. 

Kesinle#en sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça be# yıl süre ile de"i#tirilemez. 

Sınır uyu"mazlıklarının çözümü 

MADDE 7.- Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyu#mazlı"ı çıkması 
hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görü#leri otuz gün 
süre verilerek istenir. Vali, bu görü#leri de"erlendirerek sınır uyu#mazlı"ını karara ba"lar. 
Büyük#ehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır 
de"i#ikliklerinde büyük#ehir belediye meclisinin de görü#ü alınır. 

!l ve ilçe sınırlarının de"i#tirilmesini gerektirecek sınır uyu#mazlıklarında 5442 sayılı !l 
!daresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birle"me ve katılma 

MADDE 8.- Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir ba#ka beldeye katılabilmesi 
için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklı"ı 5.000 
metreden fazla olamaz. 

Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, kom#u bir 
beldenin meskûn sahası ile birle#mesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 
metrenin altına dü#mesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının kom#u 
beldeye katılmak için ba#vurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına 
ba#vurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında ba#vuruya 
ili#kin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde ba#vuruya ait evrak, 
valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın geli#inden 
itibaren otuz gün içinde ba#vuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun 
görmesi hâlinde katılım gerçekle#ir. Büyük#ehirlerde birle#me ve katılma i#lemleri, 
katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görü#ü üzerine, büyük#ehir belediye 
meclisinde karara ba"lanır. Katılma sonrası olu#acak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye 
göre i#lem yapılır ve sonuç !çi#leri Bakanlı"ına bildirilir. 

Bir beldenin bazı kısımlarının kom#u bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da 
köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den a#a"ı dü#memesi gerekir. 

Büyük#ehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için 
belde nüfusunun 100.000'den a#a"ı dü#memesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 
50.000'den az olmaması #arttır. 

Bu madde uyarınca gerçekle#en katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü 
katılan köy veya belde arasında; ta#ınır ve ta#ınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve 
payla#ımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. 
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Birle#me ve katılma i#lemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde 
hükmüne göre i#lem yapılır. 

Mahalle ve yönetimi 

MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. 

Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birle#tirilmesi, bölünmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve de"i#tirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 
görü#ü üzerine valinin onayı ile olur. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin 
ya#am kalitesini geli#tirmek, belediye ve di"er kamu kurum ve kurulu#larıyla ili#kilerini 
yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görü# bildirmek, di"er kurumlarla i# birli"i yapmak 
ve kanunlarla verilen di"er görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlı"ın ihtiyaçlarının kar#ılanması ve sorunlarının çözümü 
için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve deste"i sa"lar; kararlarında 
mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin 
ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sa"lamaya çalı#ır. 

Belde adının de#i"tirilmesi 

MADDE 10.- Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç 
ço"unlu"unun kararı ve valinin görü#ü üzerine !çi#leri Bakanlı"ının onayı ile de"i#tirilir. 
Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Beldenin adının de"i#mesi ile belediyenin adı da 
de"i#mi# sayılır. 

Tüzel ki"ili#in sona erdirilmesi 

MADDE 11.- Meskûn sahası, ba"lı oldu"u il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve 
üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye 
ve köylerin tüzel ki#ili"i; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli 
kılması durumunda, Danı#tayın görü#ü alınarak, !çi#leri Bakanlı"ının teklifi üzerine 
mü#terek kararname ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. Tüzel ki#ili"i kaldırılan 
belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel ki#ili"i 
kaldırılan belediye ile köylerin ta#ınır ve ta#ınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları 
belediyeye intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına dü#en belediyeler, Danı#tayın görü#ü alınarak, !çi#leri 
Bakanlı"ının önerisi üzerine mü#terek kararname ile köye dönü#türülür. Tüzel ki#ili"i 
kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin ta#ınır ve 
ta#ınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel ki#ili"ine intikal eder. !ntikal 
eden borçların kar#ılanamayan kısımları il özel idaresi tarafından üstlenilir ve vali 
tarafından !ller Bankasına bildirilir. !ller Bankası bu miktarı, takip eden ayın genel bütçe 
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vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından keserek ilgili il özel 
idaresi hesabına aktarır. 

Kararlarının uygulanması ve nüfus 

MADDE 12.- 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinle#me tarihini takip 
eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlü"e girer. 4 üncü maddeye göre 
belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî !dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
!htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim yapılır. 

8 inci maddede geçen birle#me ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle 
kaldırılmasına, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel ki#ili"inin kaldırılmasına 
veya bir beldenin köye dönü#türülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde 
uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. 

Bu Kanunda öngörülen nüfus büyüklü"ü için Devlet !statistik Enstitüsü Ba#kanlı"ınca 
bildirilen nüfus esas alınır. 

Hem"ehri hukuku 

MADDE 13.- Herkes ikamet etti"i beldenin hem#ehrisidir. Hem#ehrilerin, belediye karar 
ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek 
ko#ullarda sunulması zorunludur. 

Belediye, hem#ehriler arasında sosyal ve kültürel ili#kilerin geli#tirilmesi ve kültürel 
de"erlerin korunması konusunda gerekli çalı#maları yapar. Bu çalı#malarda 
üniversitelerin, kamu kurumu niteli"indeki meslek kurulu#larının, sendikaların, sivil 
toplum kurulu#ları ve uzman ki#ilerin katılımını sa"layacak önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ili#i"i olan her #ahıs, belediyenin kanunlara 
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, 
katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 

MADDE 14.- Belediye, mahallî mü#terek nitelikte olmak #artıyla; 

a) !mar, su ve kanalizasyon, ula#ım gibi kentsel alt yapı; co"rafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sa"lı"ı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 
ambulans; #ehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; a"açlandırma, park ve ye#il alanlar; 
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geli#tirilmesi hizmetlerini yapar veya 
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yaptırır. Büyük#ehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi e"itim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının 
in#aatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını kar#ılayabilir; sa"lıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i#letebilir; 
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem ta#ıyan 
mekânların ve i#levlerinin korunmasını sa"layabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden in#a edebilir. 
Gerekti"inde, ö"rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste"i 
sa"lar, her türlü amatör spor kar#ıla#maları düzenler, yurt içi ve yurt dı#ı müsabakalarda 
üstün ba#arı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılı"ı yapabilir. 

Belediye, kanunlarla ba#ka bir kamu kurum ve kurulu#una verilmeyen mahallî mü#terek 
nitelikteki di"er görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivedili"i dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatanda#lara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, ya#lı, dü#kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları #unlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî mü#terek nitelikteki ihtiyaçlarını kar#ılamak amacıyla her 
türlü faaliyet ve giri#imde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdi"i yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel ki#ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 
ruhsatı vermek. 

d) Özel kanunları gere"ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının 
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dı#ındaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken do"al gaz, su, atık su ve hizmet kar#ılı"ı alacakların 
tahsilini yapmak veya yaptırmak. 
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e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa"lamak; atık 
su ve ya"mur suyunun uzakla#tırılmasını sa"lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, i#letmek ve i#lettirmek; kaynak sularını i#letmek veya i#lettirmek. 

f) Toplu ta#ıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula#ım araçları, tünel, raylı sistem 
dâhil her türlü toplu ta#ıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i#letmek ve i#lettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, ta#ınması, ayrı#tırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî mü#terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 
mücavir alan sınırları içerisinde ta#ınmaz almak, kamula#tırmak, satmak, kiralamak veya 
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, ba"ı# kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, i#letmek, i#lettirmek veya bu yerlerin 
gerçek ve tüzel ki#ilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dı#ında kalan dava konusu uyu#mazlıkların anla#mayla 
tasfiyesine karar vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve e"lence yerlerini ruhsatlandırmak 
ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli#tirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 
satı# yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satı# yapan seyyar satıcıların 
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 
dı#ı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî i#yerlerini, e"lence yerlerini, halk sa"lı"ına ve çevreye etkisi olan di"er 
i#yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra"ı ve moloz döküm alanlarını; 
sıvıla#tırılmı# petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; in#aat malzemeleri, odun, kömür ve 
hurda depolama alanları ve satı# yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta#ımalarda 
çevre kirlili"i olu#maması için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i#letilen her türlü servis ve toplu ta#ıma araçları 
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 
yerlerini tespit etmek ve i#letmek, i#lettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdi"i trafik düzenlemesinin gerektirdi"i bütün i#leri yürütmek. 
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(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması 
ve denetlenmesi, büyük#ehir ve il merkez belediyeleri dı#ındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danı#tayın görü#ü ve !çi#leri 
Bakanlı"ının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu ta#ıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu#turmayacak #ekilde ruhsat 
vermek suretiyle yerine getirebilece"i gibi toplu ta#ıma hatlarını kiraya verme veya 67 
nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

!l sınırları içinde büyük#ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sa"lık, sanayi 
ve ticaret yatırımlarının ve e"itim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, do"al gaz, 
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalı#malarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli 
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun kar#ılı"ında yapılan tesislere ortak 
olabilir; sa"lık, e"itim, sosyal hizmet ve turizmi geli#tirecek projelere !çi#leri 
Bakanlı"ının onayı ile ücretsiz veya dü#ük bir bedelle amacı dı#ında kullanılmamak 
kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü# ve dü#üncelerini tespit 
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve ara#tırması yapabilir. 

Belediye mallarına kar#ı suç i#leyenler Devlet malına kar#ı suç i#lemi# sayılır. 2886 sayılı 
Devlet !hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta#ınmazları hakkında da 
uygulanır. 

Belediyenin proje kar#ılı"ı borçlanma yoluyla elde etti"i gelirleri, #artlı ba"ı#lar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 
harç gelirleri haczedilemez. 

Belediyeye tanınan muafiyet 

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, 
gelir getirmeyen ta#ınmazları ile bunların in#a ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, 
katılma ve katkı paylarından muaftır. 
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!K!NC! KISIM 

Belediyenin Organları 

B!R!NC! BÖLÜM 

Belediye Meclisi 

Belediye meclisi 

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen 
esas ve usûllere göre seçilmi# üyelerden olu#ur. 

Meclisin görev ve yetkileri 

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalı#ma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görü#mek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Belediyenin imar plânlarını görü#mek ve onaylamak, büyük#ehir ve il belediyelerinde 
il çevre düzeni plânını kabul etmek. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Ta#ınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis #eklinin de"i#tirilmesine 
veya tahsisli bir ta#ınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin iste"ine 
ba"lı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g) $artlı ba"ı#ları kabul etmek. 

h) Vergi, resim ve harçlar dı#ında kalan ve miktarı be#bin YTL'den fazla dava konusu olan 
belediye uyu#mazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i) Bütçe içi i#letme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artı#ına ve gayrimenkul yatırım ortaklı"ı 
kurulmasına karar vermek. 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-i#let veya yap-i#let-
devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait #irket, i#letme ve i#tiraklerin 
özelle#tirilmesine karar vermek. 
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k) Meclis ba#kanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 
seçmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba"lı kurulu#larının kadrolarının ihdas, iptal 
ve de"i#tirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birle#tirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve de"i#tirilmesine karar vermek; 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o) Di"er mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmu# birliklere katılmaya veya 
ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve !çi#leri Bakanlı"ının izniyle yurt dı#ındaki belediyeler ve mahallî 
idare birlikleriyle kar#ılıklı i# birli"i yapılmasına; karde# kent ili#kileri kurulmasına; 
ekonomik ve sosyal ili#kileri geli#tirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekle#tirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri 
yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

r) Fahrî hem#ehrilik payesi ve beratı vermek. 

s) Belediye ba#kanıyla encümen arasındaki anla#mazlıkları karara ba"lamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

u) !mar plânlarına uygun #ekilde hazırlanmı# belediye imar programlarını görü#erek 
kabul etmek. 

Ba"kanlık divanı 

MADDE 19.- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden be#inci gün 
belediye ba#kanının ba#kanlı"ında kendili"inden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri 
arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci ba#kan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki 
yıl için görev yapmak üzere seçer. !lk iki yıldan sonra seçilecek ba#kanlık divanı 
yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Ba#kanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 

Meclise belediye ba#kanı, katılamaması durumunda meclis birinci ba#kan vekili, onun da 
katılamaması durumunda ikinci ba#kan vekili ba#kanlık eder. Ancak yıllık faaliyet 
raporunun görü#üldü"ü meclis toplantısı meclis ba#kan vekilinin ba#kanlı"ında yapılır. 

Ba#kanlık divanında bo#alma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi 
seçilir. 

Meclis ba#kanı, meclis çalı#malarında düzeni sa"lamakla yükümlüdür. 
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Meclisin çalı#ması ve katılıma ili#kin esas ve usûller !çi#leri Bakanlı"ı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Meclis toplantısı 

MADDE 20.- Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararla#tırdı"ı günde 
toplânır. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalı#masına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl 
bir ay tatil kararı alabilir. 

Bütçe görü#mesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, di"er toplantıların süresi en 
çok be# gündür. 

Mutat toplantı yeri dı#ında toplanılmasının zorunlu oldu"u durumda üyelere önceden 
bilgi vermek kaydıyla meclis ba#kanının belediye sınırları içerisinde belirledi"i yerde 
toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına 
duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Meclis ba#kanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli 
önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt ço"unlu"uyla kapalı oturum yapılmasına karar 
verilebilir. 

Meclis görü#meleri görevlilerce tutana"a geçirilir, ba#kan ve kâtip üyeler tarafından 
imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Gündem 

MADDE 21.- Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye ba#kanı 
tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çe#itli yöntemlerle halka 
duyurulur. 

Her ayın ilk toplantısında belediye ba#kanı ve meclis üyeleri belediyeye ait i#lerle ilgili 
konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt ço"unlu"uyla 
kabul edildi"i takdirde gündeme alınır. 

!mar konuları ile yıllık bütçe dı#ında kalan gündemdeki di"er konular ile üyelerin 
teklifleri; toplantıya katılanların salt ço"unlu"unun kabulü hâlinde komisyonlara havale 
edilmeksizin belediye meclisince görü#ülerek karara ba"lanabilir.  

Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 22.- Belediye meclisi, üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla toplanır ve 
katılanların salt ço"unlu"uyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının 
dörtte birinden az olamaz. Oylamada e#itlik çıkması durumunda meclis ba#kanının 
bulundu"u taraf ço"unluk sayılır. Gizli oylamalarda e#itlik çıkması durumunda oylama 
tekrarlanır, e#itli"in bozulmaması durumunda meclis ba#kanı tarafından kur’a çekilir. 
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Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt ço"unlu"u sa"lanamadı"ı takdirde ba#kan, 
gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. 
Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. 

Görü#meler sırasında ba#kan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada 
karar yeter sayısının bulunmadı"ı anla#ılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin 
edecekleri ki#i eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, i#aretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser 
#eklinde olur. 

Kararlar, meclis ba#kanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda 
üyelere da"ıtılır. 

Meclis kararlarının kesinle"mesi 

MADDE 23.- Belediye ba#kanı, hukuka aykırı gördü"ü meclis kararlarını, gerekçesini de 
belirterek yeniden görü#ülmek üzere be# gün içinde meclise iade edebilir. 

Yeniden görü#ülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görü#ülmesi istenip de belediye 
meclisi üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla ısrar edilen kararlar kesinle#ir. 

Belediye ba#kanı, meclisin ısrarı ile kesinle#en kararlar aleyhine on gün içinde idarî 
yargıya ba#vurabilir. 

Kararlar kesinle#ti"i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî 
idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlü"e girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördü"ü kararlar aleyhine idarî yargıya ba#vurabilir. 

Kesinle#en meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 

!htisas komisyonları 

MADDE 24.- Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla be# ki#iden olu#an 
ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için 
kurulaca"ı aynı meclis kararında belirtilir. 

!htisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve ba"ımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 
meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olu#turulur. !l ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 
10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması 
zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on i# günü, di"er komisyonlar ise 
be# i# günü içinde kendilerine havale edilen i#leri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine 
havale edilen i#lerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, 
konu meclis ba#kanı tarafından do"rudan gündeme alınır. 
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!htisas komisyonlarının görev alanına giren i#ler bu komisyonlarda görü#üldükten sonra 
belediye meclisinde karara ba"lanır. 

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kurulu#larının amirleri ile ildeki kamu kurumu 
niteli"indeki meslek kurulu#ları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet 
alanlarına giren konuların görü#üldü"ü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve 
görü# bildirebilir. 

Komisyon çalı#malarında uzman ki#ilerden yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çe#itli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis 
tarafından maliyetlerini a#mamak üzere belirlenecek bedel kar#ılı"ında verilir. 

Denetim komisyonu 

MADDE 25.- !l ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, 
belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile 
bunlara ili#kin hesap kayıt ve i#lemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla 
ve üye sayısı üçten az be#ten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu olu#turur. 
Komisyon, her siyasî parti grubunun ve ba"ımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 
üye tam sayısına oranlanması suretiyle olu#ur. 

Komisyon, belediye ba#kanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalı#ır ve 
çalı#malarında kamu personelinden ve gerekti"inde di"er uzman ki#ilerden yararlanabilir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve ba"lı kurulu#ları dı#ındaki kamu kurum 
ve kurulu#larından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dı#ındaki di"er uzman 
ki#ilere büyük#ehir belediyelerinde (3.000), di"er belediyelerde (2.000) gösterge 
rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak 
miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme 
yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek ki#i ve gün sayısı belediye 
meclisince belirlenir. Uzman ki#ilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalı#masına 
dair yönetmelikte düzenlenir. 

Komisyon belediye birimleri ve ba"lı kurulu#larından her türlü bilgi ve belgeyi 
isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalı#masını kırkbe# i#günü içinde tamamlar ve buna ili#kin raporunu mart 
ayının sonuna kadar meclis ba#kanlı"ına sunar. 

Konusu suç te#kil eden hususlarla ilgili olarak meclis ba#kanlı"ı tarafından yetkili 
mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları 
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MADDE 26.- Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu 
de"erlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görü#me ve gensoru yoluyla kullanır. 

Meclis üyeleri, meclis ba#kanlı"ına önerge vererek belediye i#leriyle ilgili konularda 
sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye ba#kanı veya görevlendirece"i ki#i 
tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis ba#kanlı"ına istekte bulunarak, belediyenin 
i#leriyle ilgili bir konuda genel görü#me açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından 
kabul edildi"i takdirde gündeme alınır. 

Belediye ba#kanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, 
meclis üye tam sayısının dörtte üç ço"unlu"uyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla 
görü#meleri kapsayan tutanak, meclis ba#kan vekili tarafından mahallin mülkî idare 
amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görü#üyle birlikte Danı#taya gönderir. 

Yetersizlik kararı, Danı#tayca uygun görüldü"ü takdirde belediye ba#kanı, ba#kanlıktan 
dü#er. 

Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye ba#kanı 
hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt 
ço"unlu"unun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görü#ülemez. 

Gensoru önergesinin karara ba"lanmasında dördüncü fıkraya göre i#lem yapılır. 

Ba"kan ve meclis üyelerinin görü"melere katılamayaca#ı durumlar 

MADDE 27.- Belediye ba#kanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece 
dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili i#lerin görü#üldü"ü meclis 
toplantılarına katılamazlar. 

Ba"kan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri 

MADDE 28.- Belediye ba#kanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 
iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden 
itibaren bir yıl süreyle, belediye ve ba"lı kurulu#larına kar#ı do"rudan do"ruya veya 
dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeli#inin sona ermesi 

MADDE 29.- Meclis üyeli"i, ölüm ve istifa durumunda kendili"inden sona erer. Meclis 
üyeli"inden istifa dilekçesi belediye ba#kanlı"ına verilir ve ba#kan tarafından meclisin 
bilgisine sunulur. 
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Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birle#im günü veya bir yıl içinde yapılan 
toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeli"inin dü#mesine, savunması alındıktan 
sonra üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla karar verilir. 

Belediye meclisi üyeli"ine seçilme yeterli"inin kaybedilmesi durumunda, valinin 
bildirmesi üzerine Danı#tay tarafından üyeli"in dü#mesine karar verilir. 

Meclisin feshi 

MADDE 30.- Belediye meclisi; 

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 
belediyeye ait i#leri sekteye veya gecikmeye u"ratırsa, 

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, 

!çi#leri Bakanlı"ının bildirimi üzerine Danı#tayın kararı ile feshedilir. 

!çi#leri Bakanlı"ı gerekli gördü"ü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, 
karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danı#tay, bu hususu 
en geç bir ay içinde karara ba"lar. 

Bu #ekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

Bo"alan meclisin görevinin yerine getirilmesi 

MADDE 31.- Belediye meclisinin; 

a) Danı#tay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 

b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, 

c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından a#a"ı dü#mesi, 

d) Geçici olarak görevden uzakla#tırılması, 

Hâllerinde, meclis çalı#abilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya 
kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür. 

Huzur ve izin hakkı 

MADDE 32.- Meclis ba#kan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları 
her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye ba#kanına ödenmekte olan aylık brüt 
ödene"in günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek 
miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci 
maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün 
için birden fazla huzur hakkı ödenemez. 
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Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl 
içindeki toplantı süresinin yarısını a#mamak #artıyla istekleri üzerine meclis tarafından 
izin verilebilir. 

 

 

!K!NC! BÖLÜM 

Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 

MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye ba#kanının ba#kanlı"ında; 

a) !l belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin 
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçece"i üç üye, malî hizmetler birim 
amiri ve belediye ba#kanının birim amirleri arasından bir yıl için seçece"i iki üye olmak 
üzere yedi ki#iden, 

b) Di"er belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçece"i iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye ba#kanının birim 
amirleri arasından bir yıl için seçece"i bir üye olmak üzere be# ki#iden, 

Olu#ur. 

Belediye ba#kanının katılamadı"ı toplantılarda, belediye ba#kanının görevlendirece"i 
ba#kan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene ba#kanlık eder. 

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye 
ba#kanı tarafından oy hakkı olmaksızın görü#leri alınmak üzere ça"rılabilir. 

Encümenin görev ve yetkileri 

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Stratejik plân ve yıllık çalı#ma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye 
meclisine görü# bildirmek. 

b) Yıllık çalı#ma programına alınan i#lerle ilgili kamula#tırma kararlarını almak ve 
uygulamak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödene"inin harcama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) Vergi, resim ve harçlar dı#ında kalan dava konusu olan belediye uyu#mazlıklarının 
anla#ma ile tasfiyesine karar vermek. 
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g) Ta#ınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ili#kin meclis kararlarını uygulamak; 
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

h) Umuma açık yerlerin açılı# ve kapanı# saatlerini belirlemek. 

i) Di"er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

Encümen toplantısı 

MADDE 35.- Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen 
gün ve saatte toplanır. Belediye ba#kanı acil durumlarda encümeni toplantıya ça"ırabilir. 

Encümen üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla toplanır ve katılanların salt ço"unlu"uyla 
karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet !hale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak 
yapaca"ı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların e#itli"i durumunda ba#kanın 
bulundu"u taraf ço"unluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Encümen gündemi belediye ba#kanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, ba#kanının 
uygun görü#ü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye ba#kanı tarafından havale 
edilmeyen konular encümende görü#ülemez. 

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görü#ülerek karara ba"lanır. 

Alınan kararlar ba#kan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif 
kalanlar gerekçelerini de açıklar. 

Encümen ba#kan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın 
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili i#lerin görü#üldü"ü encümen toplantılarına katılamazlar. 

Encümen üyelerine verilecek ödenek 

MADDE 36.- Belediye encümeni ba#kan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan 
belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-
200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 
(7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu 
tutarların yarısı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Belediye Ba#kanı 

Belediye ba"kanı 

MADDE 37.- Belediye ba#kanı, belediye idaresinin ba#ı ve belediye tüzel ki#ili"inin 
temsilcisidir. Belediye ba#kanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. 
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Belediye ba#kanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 
organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin ba#kanlı"ını yapamaz ve 
yönetiminde bulunamaz. 

Belediye ba"kanının görev ve yetkileri 

MADDE 38.- Belediye ba#kanının görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Belediye te#kilâtının en üst amiri olarak belediye te#kilâtını sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini olu#turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
de"erlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene ba#kanlık etmek. 

e) Belediyenin ta#ınır ve ta#ınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak #artıyla sözle#me yapmak. 

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dı#ındaki aktarmalara onay 
vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 

k) Belediye ve ba"lı kurulu#ları ile i#letmelerini denetlemek. 

l) $artsız ba"ı#ları kabul etmek. 

m) Belde halkının huzur, esenlik, sa"lık ve mutlulu"u için gereken önlemleri almak. 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödene"i kullanmak, özürlülere yönelik 
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini olu#turmak. 

o) Temsil ve a"ırlama giderleri için ayrılan ödene"i kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Belediye ba"kanının özlük hakları 

MADDE 39.- Belediye ba#kanına nüfusu; 
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a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000, 

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000, 

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000, 

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000, 

e) 250.001'den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000, 

f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000, 

g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000, 

h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000, 

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi 
beldelerde bu ödene"in hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas 
alınır.  

Belediye ba#kanının görevli, izinli ve hasta bulundu"u sürelerde ödene"i kesilmez. 

Belediye ba#kanlı"ı yapmı# olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları 
hâlinde belediye ba#kanlı"ında geçen süreleri memuriyette geçmi# sayılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü 
bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre belediye 
ba#kanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır. 

Ba"kan vekili 

MADDE 40.- Belediye ba#kanı izin, hastalık veya ba#ka bir sebeple görev ba#ında 
bulunmadı"ı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi 
üyeleri arasından birini ba#kan vekili olarak görevlendirir. 

Ba#kan vekili, ba#kanın yetkilerine sahiptir. 

Ba#kan vekiline, görev süresince ba#kana ödenen aylık brüt ödene"in gün hesabı 
üzerinden ödenek verilir. 

Stratejik plân ve performans programı 

MADDE 41.- Belediye ba#kanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve 
ilgili oldu"u yıl ba#ından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye 
meclisine sunar. 
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Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görü#leri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten 
sonra yürürlü"e girer. 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu de"ildir. 

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas te#kil eder ve 
belediye meclisinde bütçeden önce görü#ülerek kabul edilir. 

 

Yetki devri 

MADDE 42.- Belediye ba#kanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördü"ü 
takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. 

!htilâf hâli 

MADDE 43.- Belediye ba#kanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın 
hısımlarının ve evlatlıklarının, belediye ile ihtilâflı oldu"u durumlarda dava açılması ve 
bu davada belediyenin temsili, meclis birinci ba#kan vekili, bulunmadı"ı takdirde ikinci 
ba#kan vekili veya bunların yetkilendirece"i ki#iler tarafından yerine getirilir. 

Belediye ba"kanlı#ının sona ermesi 

MADDE 44.- Belediye ba#kanlı"ı, ölüm ve istifa hâllerinde kendili"inden sona erer. 

Belediye ba#kanının; 

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun 
mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, 

b) Seçilme yeterli"ini kaybetmesi, 

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sa"lık 
kurulu#u raporuyla belgelenmesi, 

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve i#lemlere katılması, 

Hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda !çi#leri Bakanlı"ının ba#vurusu üzerine 
Danı#tay kararıyla ba#kanlık sıfatı sona erer. 

Belediye ba"kanlı#ının bo"alması hâlinde yapılacak i"lemler 
MADDE 45.- Belediye ba#kanlı"ının herhangi bir nedenle bo#alması durumunda, vali 
tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sa"lanır. Meclis, birinci ba#kan 
vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci ba#kan vekilinin, onun da bulunmaması 
durumunda en ya#lı üyenin ba#kanlı"ında toplanarak; 
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a) Belediye ba#kanlı"ının bo#alması veya seçim dönemini a#acak biçimde kamu 
hizmetinden yasaklanma cezasının verilmi# olması durumunda bir ba#kan, 

b) Ba#kanın görevden uzakla#tırılması, tutuklanması veya seçim dönemini a#mayacak 
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir ba#kan vekili, 

Seçer. 

Belediye ba#kanı veya ba#kan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla 
seçilir. !lk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının 
salt ço"unlu"u aranır. Üçüncü oylamada salt ço"unluk sa"lanamazsa, bu oylamada en 
çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan 
üye, belediye ba#kanı veya ba#kan vekili seçilmi# olur. Oyların e#itli"i durumunda kur'a 
çekilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca ba#kan vekili seçildikten sonra belediye ba#kanlı"ının 
(a) bendinde belirtilen nedenlerle bo#alması durumunda bu maddeye göre belediye 
ba#kanı seçilir. 

Yeni seçilen belediye ba#kanının görev süresi, yerine seçildi"i ba#kanın görev süresi ile 
sınırlıdır. Ba#kan vekili, yeni ba#kan seçilinceye veya görevden uzakla#tırılmı# ya da 
tutuklanmı# olan ba#kan göreve dönünceye kadar görev yapar. 

Belediye ba#kanı veya ba#kan vekili seçilinceye kadar belediye ba#kanlı"ı görevi, meclis 
birinci ba#kan vekili, bulunmaması durumunda ikinci ba#kan vekili, onun da 
bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından 
yürütülür. 

Belediye ba#kanı veya ba#kan vekili seçimi en geç onbe# gün içinde tamamlanmadı"ı 
takdirde belediye meclisinin feshine ili#kin hükümler uygulanır. 

Belediye ba"kanı görevlendirilmesi 

MADDE 46.- Belediye ba#kanlı"ının herhangi bir nedenle bo#alması ve yeni belediye 
ba#kanı veya ba#kan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar 
belediye ba#kanlı"ına büyük#ehir ve il belediyelerinde !çi#leri Bakanı, di"er 
belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek ki#inin belediye 
ba#kanı seçilme yeterli"ine sahip olması #arttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Organlara !li#kin Ortak Hükümler 

Görevden uzakla"tırma 

MADDE 47.- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soru#turma veya 
kovu#turma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar 
!çi#leri Bakanı tarafından görevden uzakla#tırılabilir. 
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Görevden uzakla#tırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı 
bulunmayan görevden uzakla#tırma kararı kaldırılır. 

Görevden uzakla#tırılanlar hakkında; kovu#turma açılmaması, kamu davasının dü#mesi 
veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden 
dü#ürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden 
uzakla#tırma kararı kaldırılır. 

Görevden uzakla#tırılan belediye ba#kanına, görevden uzak kaldı"ı sürece aylık 
ödene"inin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde di"er sosyal hak ve yardımlardan 
yararlanmaya devam eder. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Belediye Te"kilâtı 

B!R!NC! BÖLÜM 

Belediye Te#kilâtı ve Personeli 

Belediye te"kilâtı 

MADDE 48.- Belediye te#kilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı i#leri, malî hizmetler, 
fen i#leri ve zabıta birimlerinden olu#ur. 

Beldenin nüfusu, fizikî ve co"rafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile 
geli#me potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak 
gerekti"inde sa"lık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk i#leri ve ihtiyaca göre di"er 
birimler olu#turulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birle#tirilmesi 
belediye meclisinin kararıyla olur.  

Norm kadro ve personel istihdamı 

MADDE 49.- Norm kadro ilke ve standartları !çi#leri Bakanlı"ı ve Devlet Personel 
Ba#kanlı"ı tarafından mü#tereken belirlenir. Belediyenin ve ba"lı kurulu#larının norm 
kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. 

Belediye personeli, belediye ba#kanı tarafından atanır. Birim müdürlü"ü ve üstü yönetici 
kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

Belediye ve ba"lı kurulu#larında, norm kadroya uygun olarak çevre, sa"lık, veterinerlik, 
teknik, hukuk, ekonomi, bili#im ve ileti#im, plânlama, ara#tırma ve geli#tirme, e"itim ve 
danı#manlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, #ehir ve bölge plâncısı, çözümleyici 
ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hem#ire, veteriner, kimyager, teknisyen ve 
tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözle#me ile çalı#tırılabilir. Sözle#meli 
personel eliyle yürütülen hizmetlere ili#kin bo# kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu 
personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmi# kadro unvanının gerektirdi"i 
nitelikleri ta#ımaları #arttır. Bu fıkra uyarınca sözle#meli olarak istihdam edileceklere 
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ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas 
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü 
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi 
kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen 
kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmı# en yüksek kadro derecesinin 
birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle 
göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalı#tırılacak personel için !çi#leri 
Bakanlı"ı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. 

Avukat, mimar, mühendis (in#aat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve 
veteriner kadrosu bulunmayan veya i#lerin azlı"ı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu 
personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi 
amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözle#me 
ile personel çalı#tırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalı#tırılacak personel sayısı yukarıda 
belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözle#me süresi 
takvim yılını a#amaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci 
derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net 
tutarının yarısını geçmemek ve çalı#tırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi 
kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözle#meli personel olarak çalı#tırılanlar için i# 
sonu tazminatı ödenmez ve i#sizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları ba#ka 
i#ler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve 
genel sa"lık sigortası primi yatırılmaz ve aynı ki#i birden fazla belediye veya ba"lı 
kurulu#ta çalı#tırılamaz. 

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalı#tırılacak personele her ne ad altında 
olursa olsun sözle#me ücreti dı#ında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde 
aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla 
düzenlenmeyen hususlarda vize #artı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki 
hükümler uygulanır. Bu personele ait sözle#me örnekleri sözle#menin imzalanmasını 
izleyen 30 gün içinde !çi#leri Bakanlı"ına ve Maliye Bakanlı"ına gönderilir. 

Kamu kurum ve kurulu#larında istihdam edilen memurlar, belediye ba#kanının talebi, 
kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici 
kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu #ekilde görevlendirmelerde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen #artlar 
dikkate alınır. Belediyelerde bu #ekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli 
sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya 
ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından kar#ılanması gereken sosyal güvenlik ve 
benzeri di"er hakları belediye tarafından ödenir. !zinli oldukları müddet, terfi ve 
emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar ba#kaca bir i#leme lüzum 
kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu #ekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona 
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ermesinden itibaren onbe# gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına ba#vurmaları hâlinde 
en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun ba#ka bir kadroya atanırlar. 

Norm kadrosunda belediye ba#kan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına 
ba"lı kalınmaksızın; belediye ba#kanı, zorunlu gördü"ü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar 
olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 
200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan 
belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye ba#kan yardımcısı olarak 
görevlendirebilir. Bu #ekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye ba#kanına verilen 
ödene"in 2/3'ünü a#mamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek 
verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ili#kilendirilir. Bu #ekilde 
görevlendirme, memuriyete geçi#, sözle#meli veya i#çi statüsünde çalı#ma dâhil ilgililer 
açısından herhangi bir hak te#kil etmez ve belediye meclisinin görev süresini a#amaz. 
Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum kar#ılıkları belediye bütçesinden 
kar#ılanır.  

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekle#en en son yıl bütçe gelirlerinin 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden de"erleme katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu a#amaz. Nüfusu 10.000'in altında olan 
belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde 
beklenmedik bir artı#ın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu 
oranları a#ması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların 
altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu 
oranın a#ılması sebebiyle olu#acak kamu zararı, zararın olu#tu"u tarihten itibaren 
hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye ba#kanından tahsil edilir. Personelin her 
türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. 

Sözle#meli ve i#çi statüsünde çalı#anlar hariç belediye memurlarına, ba#arı durumlarına 
göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık 
katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek 
üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalı#tıkları sürelerle orantılı olarak 
encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 

Personel devri 

MADDE 50.- Bu Kanunun 8 ve 11 inci maddeleri uyarınca tüzel ki#ili"i kaldırılan 
belediyelerin kadroları ve personeli; katılma hâlinde katıldıkları belediyeye, köye 
dönü#türülme hâlinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve 
görev unvanları de"i#meyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmı# sayılırlar. Devredilen 
personelden durumlarına uygun bo# kadro olmayanların veya mevcut kadro unvanı ile 
atamaları yapılamayanların kadro unvanları üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il 
genel meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla de"i#tirilir. Bu de"i#iklikten 
itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz 
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konusu personel, atama i#lemleri yapılıncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel 
idaresince ihtiyaç duyulan i#lerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları ile di"er malî haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden 
almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanların, 
atandıkları yeni kadrolarının aylık, ekgösterge, her türlü zam ve tazminatları ile di"er 
malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına ba"lı olarak en son ayda almakta 
oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile di"er malî hakları toplamı 
net tutarından az olması hâlinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda 
kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi olmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Tüzel ki#ili"i kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözle#meli personelin pozisyonları, avukat 
unvanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, ba#ka bir i#leme gerek kalmaksızın devredildikleri 
belediye veya il özel idaresi adına vize edilmi# sayılır. 

!K!NC! BÖLÜM 

Belediye Zabıtası, !tfaiye ve Acil Durum Plânlaması 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sa"lık ve düzenin sa"lanmasıyla 
görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından 
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta 
öngörülen ceza ve di"er yaptırımları uygular. 

Görevini yaparken zabıtaya kar#ı gelenler, kolluk kuvvetlerine kar#ı gelenler gibi 
cezalandırılır. 

Belediye zabıta te#kilâtının çalı#ma usûl ve esasları, çalı#anların görev ve yetkileri, 
memurlu"a alınması için ta#ımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi e"itim, 
görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak 
kullanacakları aletler ile zabıta te#kilâtında hizmet gereklerine göre olu#turulacak 
birimler, !çi#leri Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu 
yönetmeli"e aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalı#ma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalı#ma süre ve saatlerine ba"lı 
olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sa"layacak #ekilde düzenlenir. Belediye 
zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalı#anlara, fazla mesai ücreti olarak yılı 
bütçe kanununda belirlenen üst sınırı a#mamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit 
edilen maktu tutar ödenir. 

!tfaiye 
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MADDE 52.- !tfaiye te#kilâtının çalı#ma usûl ve esasları, çalı#anların görev ve yetkileri, 
memurlu"a alınması için ta#ımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi e"itim, 
görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak 
kullanacakları aletler ile itfaiye te#kilâtında hizmet gereklerine göre olu#turulacak 
birimler, !çi#leri Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu 
yönetmeli"e aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 

!tfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. !tfaiye personelinin çalı#ma süresi ve 
saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalı#ma süre ve saatlerine ba"lı 
olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sa"layacak #ekilde düzenlenir. Belediye 
itfaiye te#kilâtında fiilen çalı#anlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda 
belirlenen üst sınırı a#mamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar 
ödenir. 

Acil durum plânlaması 
MADDE 53.- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve di"er do"al afetlerden 
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate 
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçe"indeki di"er acil durum plânlarıyla 
da koordinasyon sa"lanır ve ilgili bakanlık, kamu kurulu#ları, meslek te#ekkülleriyle 
üniversitelerin ve di"er mahallî idarelerin görü#leri alınır.  

Plânlar do"rultusunda halkın e"itimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan 
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. 

Belediye, belediye sınırları dı#ında yangın ve do"al afetler meydana gelmesi durumunda, 
bu bölgelere gerekli yardım ve destek sa"layabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Belediyelerin Denetimi 

Denetimin amacı 

MADDE 54.- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve i#lemlerde hataların önlenmesine 
yardımcı olmak, çalı#anların ve belediye te#kilâtının geli#mesine, yönetim ve kontrol 
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; 
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmi# amaç ve hedeflere, 
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, 
kar#ıla#tırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak de"erlendirmek, elde edilen sonuçları 
rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 

Denetimin kapsamı ve türleri 
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MADDE 55.- Belediyelerde iç ve dı# denetim yapılır. Denetim, i# ve i#lemlerin hukuka 
uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. 

!ç ve dı# denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî i#lemler dı#ında kalan di"er idarî i#lemleri, hukuka uygunluk ve 
idarenin bütünlü"ü açısından !çi#leri Bakanlı"ı tarafından da denetlenir. 

Belediyelere ba"lı kurulu# ve i#letmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 

Denetime ili#kin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 

 

Faaliyet raporu 

MADDE 56.- Belediye ba#kanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans 
programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmi# performans ölçütlerine göre hedef ve 
gerçekle#me durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının 
durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, ba"lı kurulu# ve 
i#letmeler ile belediye ortaklıklarına ili#kin söz konusu bilgi ve de"erlendirmelere de yer 
verilir. 

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye ba#kanı tarafından meclise sunulur. 
Raporun bir örne"i !çi#leri Bakanlı"ına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Hizmetlerde aksama 

MADDE 57.- Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldı"ının ve bu durumun 
halkın sa"lık, huzur ve esenli"ini hayati derecede olumsuz etkiledi"inin !çi#leri 
Bakanlı"ının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda 
!çi#leri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin 
özelli"ine göre makul bir süre vererek belediye ba#kanından ister. 

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. 
Bu durumda vali, aksaklı"ı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve di"er 
kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadı"ı takdirde di"er kamu kurum ve kurulu#larının 
imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından !ller Bankasına 
bildirilir ve !ller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir. 

!çi#leri Bakanlı"ının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara kar#ı ilgili 
belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. 

Denetimle ilgili di#er hükümler 



Çevrenin Korunması Ba"lamında #mar Kirlili"ine Neden Olma Suçu 

 130 

MADDE 58.- Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile di"er kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

BE%!NC! KISIM 

Malî Hükümler 

B!R!NC! BÖLÜM 

Belediyenin Gelir ve Giderleri 

Belediyenin gelirleri 

MADDE 59.- Belediyenin gelirleri #unlardır: 

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d) Ta#ınır ve ta#ınmaz malların kira, satı# ve ba#ka suretle de"erlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler. 

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet kar#ılı"ı 
ücretler. 

f) Faiz ve ceza gelirleri. 

g) Ba"ı#lar. 

h) Her türlü giri#im, i#tirak ve faaliyetler kar#ılı"ı sa"lanacak gelirler. 

i) Di"er gelirler. 

Büyük#ehir belediyelerinde büyük#ehir sınırları ve mücavir alanları içinde 
belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyük#ehir belediyesine veya özel idareye ayrıca 
pay kesilmez.  

Belediyenin giderleri 

MADDE 60.- Belediyenin giderleri #unlardır: 

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 
onarımı için yapılan giderler. 

b) Belediyenin personeline ve seçilmi# organlarının üyelerine ödenen maa#, ücret, 
ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ili#kin e"itim harcamaları ile di"er giderler. 

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 
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d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet kar#ılı"ı alınacak ücretler ve di"er gelirlerin 
takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile di"er görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 
yapılacak giderler. 

f) Belediyenin kurulu#una katıldı"ı #irket, kurulu# ve katıldı"ı birliklerle ilgili ortaklık 
payı ve üyelik aidatı giderleri. 

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ili#kin giderler. 

h) Faiz, borçlanmaya ili#kin di"er ödemeler ile sigorta giderleri. 

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 
yardımlar. 

j) Dava takip ve icra giderleri. 

k) Temsil, tören, a"ırlama ve tanıtım giderleri. 

l) Avukatlık, danı#manlık ve denetim hizmetleri kar#ılı"ı yapılacak ödemeler. 

m) Yurt içi ve yurt dı#ı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan 
ortak hizmetler ve proje giderleri. 

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve ara#tırması 
giderleri. 

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan di"er giderler. 

r) $artlı ba"ı#larla ilgili yapılacak harcamalar. 

s) !mar düzenleme giderleri. 

t) Her türlü proje giderleri. 

!K!NC! BÖLÜM 

Belediye Bütçesi 

Belediye bütçesi 

MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak 
hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider 
tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. 

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 
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Bütçe dı#ı harcama yapılamaz. 

Belediye ba#kanı ve harcama yetkisi verilen di"er görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, 
tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü 

MADDE 62.- Belediye ba#kanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci 
gününden önce encümene sunulur ve !çi#leri Bakanlı"ına gönderilir. !çi#leri Bakanlı"ı 
belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı 
sonuna kadar Maliye Bakanlı"ına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görü#üyle 
birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. 

Meclis bütçe tasarısını yılba#ından önce, aynen veya de"i#tirerek kabul eder. Ancak, 
meclis bütçe denkli"ini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı de"i#iklikler 
yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılba#ından itibaren yürürlü"e girer. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 63.- Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Kesinhesap 

MADDE 64.- Her yıl bütçesinin kesinhesabı, belediye ba#kanı tarafından hesap 
döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesinhesap, belediye 
meclisinin mayıs ayı toplantısında görü#ülerek karara ba"lanır. 

Kesinhesabın görü#ülmesi ve kesinle#mesinde, bütçeye ili#kin hükümler uygulanır. 

Bütçe sistemi 

MADDE 65.- Belediye bütçesi ile muhasebe i#lemlerine ili#kin esas ve usûller Maliye 
Bakanlı"ının görü#ü alınarak !çi#leri Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Geçmi" yıl bütçesinin devamı 

MADDE 66.- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinle#memi# ise yeni bütçenin 
kesinle#mesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. 

Bütçenin kabulüne kadar yapılan i#lemler yeni yıl bütçesine göre yapılmı# sayılır. 

Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri 

MADDE 67.- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye ba"lı kurulu#larda yetkili 
organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç 
kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve 
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onarım i#leri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi eri#im hizmetleri; 
sa"lıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık 
tesislerine ili#kin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve 
onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma 
i#leri ile ilgili hizmetler; toplu ula#ım ve ta#ıma hizmetleri; sosyal tesislerin i#letilmesi ile 
ilgili i#ler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu 
geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü #ahıslara gördürülebilir. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Borçlanma ve !ktisadî Giri#imler 

Borçlanma 

MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdi"i giderleri kar#ılamak amacıyla 
a#a"ıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir: 

a) Dı# borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer 
alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b) !ller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu 
bankaya sunmak zorundadır. !ller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli 
görmedi"i belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yapılır. 

d) Belediye ve ba"lı kurulu#ları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları #irketlerin, faiz dâhil iç ve dı# borç stok tutarı, en son kesinle#mi# bütçe gelirleri 
toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden de"erleme 
oranıyla artırılan miktarını a#amaz. Bu miktar büyük#ehir belediyeleri için bir buçuk kat 
olarak uygulanır. 

e) Belediye ve ba"lı kurulu#ları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları #irketler, en son kesinle#mi# bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre belirlenecek yeniden de"erleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam 
yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç 
borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt ço"unlu"unun kararı ve !çi#leri 
Bakanlı"ının onayı ile yapabilir. 
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f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı 
yatırımlarında Devlet Plânlama Te#kilatı Müste#arlı"ının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dı# kaynak gerektiren projelerde Hazine 
Müste#arlı"ının görü#ü alınır. 

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, 
fiilleri daha a"ır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
görevi kötüye kullanmaya ili#kin hükümleri uygulanır. 

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir #ekilde yer aldı"ı malî tablolarını üçer 
aylık dönemler hâlinde !çi#leri Bakanlı"ına, Maliye Bakanlı"ına, Devlet Plânlama 
Te#kilatı Müste#arlı"ına ve Hazine Müste#arlı"ına gönderir. 

Arsa ve konut üretimi 

MADDE 69.- Belediye; düzenli kentle#meyi sa"lamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret 
alanı ihtiyacını kar#ılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel 
kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı 
arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi 
satın almak, kamula#tırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili di"er kamu 
kurum ve kurulu#ları ve bankalarla i# birli"i yapmak ve gerekti"inde onlarla ortak 
projeler gerçekle#tirmek yetkisine sahiptir. 

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle i#letme tesis edebilir. 

Arsalar hariç üretilen konut ve i#yerlerinin satı#ı 2886 sayılı Devlet !hale Kanunu 
hükümlerine tâbi de"ildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, e#ine 
veya onsekiz ya#ından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli ki#iler ile afete 
maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda 
olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamula#tırma Kanunu hükümlerine göre 
olu#turulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan a#a"ı olmamak üzere arsa 
tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan 
kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sa"lanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, 
!çi#leri Bakanlı"ı ile Bayındırlık ve !skân Bakanlı"ı tarafından mü#tereken hazırlanacak 
çerçeve yönetmeli"e uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

%irket kurulması 

MADDE 70.- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 
belirtilen usûllere göre #irket kurabilir. 

!"letme tesisi 
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MADDE 71.- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini !çi#leri Bakanlı"ının 
izniyle bütçe içinde i#letme kurarak yapabilir. 

Borç ve alacakların takas ve mahsubu 

MADDE 72.- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere belediyenin genel 
bütçeli kurulu#lardan, sosyal güvenlik kurulu#larından, mahallî idarelerden ve di"er kamu 
kurum ve kurulu#larından olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçları 
takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kurulu#ların bütçelerine yeterli ve gerekli 
ödenek konur. 

Bu madde gere"ince yapılacak takas ve mahsup i#lemlerine ili#kin esas ve usûller, !çi#leri 
Bakanlı"ının olumlu görü#ü alınarak, Maliye Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çe"itli ve Son Hükümler 

B!R!NC! BÖLÜM 

Çe#itli Hükümler 

Kentsel dönü"üm ve geli"im alanı 

MADDE 73.- Belediye, kentin geli#imine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden 
in#a ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve 
sosyal donatılar olu#turmak, deprem riskine kar#ı tedbirler almak veya kentin tarihî ve 
kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönü#üm ve geli#im projeleri uygulayabilir. 

Kentsel dönü#üm ve geli#im projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt 
ço"unlu"unun kararı ile ilân edilir. 

Kentsel dönü#üm ve geli#im proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit 
yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. 

Bir yerin kentsel dönü#üm ve geli#im proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin 
belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare 
olması #arttır. 

Kentsel dönü#üm ve geli#im proje alanlarında bulunan yapıların bo#altılması, yıkımı ve 
kamula#tırılmasında anla#ma yolu esastır. Kentsel dönü#üm ve geli#im projesi 
kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle 
görü#ülür ve karara ba"lanır. 

Yurt dı"ı ili"kileri 
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MADDE 74.- Belediye, belediye meclisinin kararına ba"lı olarak görev alanıyla ilgili 
konularda faaliyet gösteren uluslararası te#ekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya 
üye olabilir. 

Belediye bu te#ekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri gerçekle#tirebilir veya karde# kent ili#kisi kurabilir. 

Birinci ve ikinci fıkra gere"ince yapılacak faaliyetlerin, dı# politikaya ve uluslararası 
anla#malara uygun olarak yürütülmesi ve önceden !çi#leri Bakanlı"ının izninin alınması 
zorunludur. 

Di#er kurulu"larla ili"kiler 

MADDE 75.- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapaca"ı anla#maya uygun 
olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a) Mahallî idareler ile di"er kamu kurum ve kurulu#larına ait yapım, bakım, onarım ve 
ta#ıma i#lerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kurulu#lar ile ortak hizmet 
projeleri gerçekle#tirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu 
takdirde i#, i#in yapımını üstlenen kurulu#un tâbi oldu"u mevzuat hükümlerine göre 
sonuçlandırılır. 

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları kar#ılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin 
edebilir. 

c) Kamu kurumu niteli"indeki meslek kurulu#ları, kamu yararına çalı#an dernekler, 
özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmı# vakıflar ve 507 
sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak 
hizmet projeleri gerçekle#tirebilir. 

d) Kendilerine ait ta#ınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli 
veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile di"er kamu kurum ve kurulu#larına devredebilir 
veya süresi yirmibe# yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu ta#ınmazlar aynı kurulu#lara 
kiraya da verilebilir. Bu ta#ınmazların, tahsis amacı dı#ında kullanılması hâlinde, tahsis 
i#lemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kurulu#larına belediyeler, ba"lı kurulu#ları ve belediye #irketlerince 
devir veya tahsis edilen ta#ınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

Kent konseyi 

MADDE 76.- Kent konseyi, kent ya#amında; kent vizyonunun ve hem#ehrilik bilincinin 
geli#tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 
duyarlılık, sosyal yardımla#ma ve dayanı#ma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalı#ır. 
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Belediyeler kamu kurumu niteli"indeki meslek kurulu#larının, sendikaların, noterlerin, 
varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve 
kurulu#larının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile di"er ilgililerin katılımıyla olu#an 
kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek 
sa"lar. 

Kent konseyinde olu#turulan görü#ler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme 
alınarak de"erlendirilir. Kent konseyinin çalı#ma usûl ve esasları !çi#leri Bakanlı"ınca 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 

MADDE 77.- Belediye; sa"lık, e"itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, 
park, trafik ve kültür hizmetleriyle ya#lılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve 
dü#künlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanı#ma ve katılımı sa"lamak, 
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili"i artırmak amacıyla gönüllü ki#ilerin katılımına 
yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalı#tırılmalarına ili#kin usûl ve esaslar !çi#leri Bakanlı"ı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yazı"ma 

MADDE 78.- Belediye, kamu kurum ve kurulu#larıyla do"rudan yazı#abilir. 

Belediye tasarrufundaki yerler 

MADDE 79.- Di"er kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile 
belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteli"inde olan seyrangâh, harman 
yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmı# kale ve 
kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. 

Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı 
Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak #artıyla Maliye Bakanlı"ı tarafından 
belediyelerin, büyük#ehirlerde büyük#ehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır. 

%ehirlerarası özel otobüs terminali i"letmesi ve akaryakıt istasyonları 
MADDE 80.- Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu ta#ıma 
hakkına sahip gerçek ve tüzel ki#ilerin #ehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve 
i#letmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvıla#tırılmı# petrol gazı (LPG) ve sıvıla#tırılmı# 
do"al gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak 
kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için 
nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi #arttır. Bu istasyonlara 
çalı#ma ruhsatı büyük#ehirlerde büyük#ehir belediyesi tarafından verilir. 

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı 
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MADDE 81.- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi 
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ili#kin kararlarda; belediye meclisinin 
üye tam sayısının salt ço"unlu"u, bunların de"i#tirilmesine ili#kin kararlarda ise meclis 
üye tam sayısının üçte iki ço"unlu"unun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin 
onayı ile yürürlü"e girer. 

Avukatlık ücretinin da#ıtımı 

MADDE 82.- Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme 
ba"lanarak kar#ı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye 
göre çalı#tırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara da"ıtımı 
hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını !ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti 
Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

Yeniden de#erleme oranının uygulanması 

MADDE 83.- Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, 
her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden de"erleme oranına 
göre artırılır. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 84.- Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındı"ı görev ve hizmetlerle 
sınırlı olarak; 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 
tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı !l 
!daresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti 
!daresi Hakkında Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 13.10.1983 
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı !mar 
Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı !#yeri Açma ve Çalı#ma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin De"i#tirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli 
ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin De"i#tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı 
Karayolu Ta#ıma Kanunu, 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlı"ı 
Te#kilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

!K!NC! BÖLÜM 

De"i#tirilen, Eklenen ve Yürürlükten 

Kaldırılan Hükümler 
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MADDE 85.- a) 1. 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı"ı 
Kanununun 12 nci maddesinin (II) i#aretli fıkrasının (n) bendi a#a"ıdaki #ekilde 
de"i#tirilmi#tir. 

n) Sosyal güvenlik kurulu#larına tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kurulu#lara tâbi 
olarak çalı#makta iken illerin daimi komisyon üyeli"ine veya belediye ba#kanlı"ına 
seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya di"er sosyal güvenlik kurulu#larından emekli, 
ya#lılık veya malûllük aylı"ı almakta iken belediye ba#kanlı"ına seçilen ve atananlar, 
istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına geçti"i tarihi takip eden ay 
ba#ından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, kar#ılıkları kurumlarca ödenmek ve 
emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle, 

2. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı"ı Kanununun ek 68 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası a#a"ıdaki #ekilde de"i#tirilmi#tir. 

Sandıkça emekli aylı"ı ba"lanan büyük#ehir belediye ba#kanlarına 7000, il belediye 
ba#kanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye ba#kanlarına 3000, di"er belediye 
ba#kanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar 
dâhilinde makam tazminatı, buna ba"lı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. Bu 
tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası kar#ılı"ında Hazineden tahsil olunur. 
Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında i#tirakçi olup olmadıklarına 
bakılmaksızın belediye ba#kanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır. 

b) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Ta#ıt Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki 
"döner sermayeli müesseseler," ibaresinden sonra gelmek üzere "il özel idareleri, 
belediyeler ve bunların ba"lı kurulu#ları ile mahallî idare birlikleri" ibaresi ve 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına "Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların ba"lı 
kurulu#ları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile ta#ıt edinirler." 
cümlesi eklenmi#tir. 

c) 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli !dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve !htiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) 
bendi, "d) Belediye kurulması," #eklinde yeniden düzenlenmi#tir. 

d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük#ehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (i) bendindeki "a"açlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"gayrisıhhî i#yerlerini, e"lence yerlerini, halk sa"lı"ına ve çevreye etkisi olan di"er 
i#yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; in#aat malzemeleri, hurda depolama alanları 
ve satı# yerlerini," ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “belirtilen 
hizmetlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “775 sayılı Gecekondu Kanununda 
belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” ibaresi eklenmi#; 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının sonuna “Meclis kendi belirleyece"i bir ay tatil yapabilir.” cümlesi ile 22 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyük#ehir belediyesi” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“1.hukuk mü#aviri ve” ibaresi eklenmi#; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 
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"Kasım ayı toplantısı dönem ba#ı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki "on gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her 
dönem ba#ı toplantısında," ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “her yılın ilk 
ola"an toplantısında” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmı#tır.  

e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı !l Özel !daresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine, "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, 
sanat, turizm," ibaresi eklenmi#; (b) bendinde yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" 
ibaresi madde metninden çıkarılmı# ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere a#a"ıdaki fıkra eklenmi#; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kasım ayı 
toplantısı dönem ba#ı toplantısıdır." cümlesi ile 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmı#; 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesi "!l genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından 
en az üç, en fazla be# ki#iden olu#an ihtisas komisyonları kurabilir." #eklinde 
de"i#tirilmi#; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmi# ve aynı fıkradaki “2600” ibaresi “6000” olarak 
de"i#tirilmi#; 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden 
çıkarılmı# ve “il özel idarelerinde sözle#meli personel ile kısmi zamanlı sözle#meli 
personel çalı#tırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri 
uygulanır.” cümlesi aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmi#tir. 

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça 
uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekle#tirilebilir. Bu yatırımlara ait 
ödenekler, ilgili kurulu# tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. !l özel idaresi bu 
yatırımların yüzde yirmibe#ine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama 
yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geli#tirmek istedi"i hizmetleri proje 
bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla i#birli"i 
içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ili#kilendirilmez ve 
ba#ka amaçla kullanılamaz. 

f) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmı#tır. 

g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmı#tır. 

h) 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü 
maddesinin altıncı fıkrası a#a"ıdaki #ekilde de"i#tirilmi#tir. 

Yürürlü"e giren mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin 
projelendirilmesi, in#ası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile i#yeri açma ve çalı#ma 
ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. !#yeri açma ve çalı#ma ruhsatının 
verilmesi sırasında i#yeri açma ve çalı#ma ruhsatına ili#kin harçlar, OSB tarafından tahsil 
edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

GEÇ!C! MADDE 1.- Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ili#kin olarak 
49 uncu maddede belirtilen oranları a#mı# olan belediyelerde bu oranların altına 
inilinceye kadar, bo# kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının yeterli olması 
kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözle#meli personel sayısının yüzde onunu 
geçmemek üzere !çi#leri Bakanlı"ınca zorunlu hâllere münhasır olacak #ekilde verilecek 
izin dı#ında ilâve personel istihdam edilemez. Geçici i# pozisyonları için önceki yıldan 
fazla olacak #ekilde vize yapılamaz. 

GEÇ!C! MADDE 2.- Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar belediyenin, ba"lı 
kurulu#larının ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarının ihdas ve iptalleri ile bo# 
kadro de"i#iklikleri, !çi#leri Bakanlı"ının teklifi, Maliye Bakanlı"ı ve Devlet Personel 
Ba#kanlı"ının uygun görü#ü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. Norm kadro 
uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından ihdas edilmi# mevcut 
kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul 
edilir. 

Sürekli i#çi kadroları ile i# pozisyonları ise norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar 
!çi#leri Bakanlı"ının vizesine tâbidir. !çi#leri Bakanlı"ı vize yetkisini valiliklere 
devredebilir. 

GEÇ!C! MADDE 3.- Bu Kanunun yayımlandı"ı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayımına 
göre nüfusu 2.000'in altına dü#en belediyelerin tüzel ki#iliklerinin kaldırılarak köye 
dönü#türme i#lemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasından faydalanmak isteyen 
belediyeler için 31.12.2006 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel ki#ili"in kaldırılmasında, 
birle#me veya katılma sonrasında 2000 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre olu#an 
toplam nüfus esas alınır.  

5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre yapılan i#lemler bu 
maddeye göre yapılmı# sayılır. 

GEÇ!C! MADDE 4.- 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlü"e 
girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇ!C! MADDE 5.- Belediyeler ve ba"lı kurulu#ları ile sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası belediyelere ait #irketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve 
kurulu#larından olan kamu ve özel hukuka tâbi alacakları, bunların di"er kamu kurum ve 
kurulu#larına olan borçlarına kar#ılık olmak üzere 31.12.2005 tarihine kadar takas ve 
mahsup edilir. Bakanlar Kurulu bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu madde 
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kapsamındaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara ili#kin fer'ileri ve cezaları da 
kapsar. 

Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan kurulu#ların takas ve mahsup i#lemine konu olan 
veya olmayan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylarının yüzde 
kırkını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir. 

Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup ve kesinti i#lemleri yılı bütçe kanunları ile 
ili#kilendirilmeksizin ilgili kurulu# ile uzla#ma komisyonu tarafından belirlenir; Hazine 
Müste#arlı"ının ba"lı oldu"u Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karara 
ba"lanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kurulu#ların borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak 
ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlendirilen kısma Kanunun yayımını izleyen 
günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçların fer'i ve cezalarını geçmemek 
üzere indirim yapmaya yetkilidir. 

!lgili kurulu#un uzla#ma ve hacizlerin kaldırılmasına dair ba#vurusunun uzla#ma 
komisyonunca kabul edilmesini müteakip 31.12.2004 tarihinden önceki borçlar için 
tatbik edilen hacizler kaldırılır. 

Uzla#ma komisyonu Hazine Müste#arlı"ının ba"lı oldu"u Bakan tarafından 
görevlendirilecek bir ba#kan ile !çi#leri Bakanlı"ı, Maliye Bakanlı"ı, Devlet Plânlama 
Te#kilatı Müste#arlı"ı, Hazine Müste#arlı"ı, Sayı#tay Ba#kanlı"ı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Ba#kanlı"ı ve !ller Bankası Genel Müdürlü"ünden birer temsilciden olu#ur. 

Yürürlük 

MADDE 86.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü"e girer. 

Yürütme 

MADDE 87.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kanun Numarası : 5302 

Kanun Kabul Tarihi : 22/02/2005 

Resmi Gazete  :  04.03.2005 - 25745 

 
B!R!NC! KISIM:GENEL HÜKÜMLER 

B!R!NC! BÖLÜM:AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

AMAÇ 

Madde 1. - Bu Kanunun amacı; il özel idaresinin kurulu#unu, organlarını, yönetimini, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalı#ma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

KAPSAM 

Madde 2. - Bu Kanun il özel idaresini kapsar 

TANIMLAR 

Madde 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) !l özel idaresi: !l halkının mahallî mü#terek nitelikteki ihtiyaçlarını kar#ılamak üzere 
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek olu#turulan, idarî ve malî 
özerkli"e sahip kamu tüzel ki#isini, 

b) !l özel idaresinin organları: !l genel meclisini, il encümenini ve valiyi, 

!fade eder. 

!K!NC! BÖLÜM:!L ÖZEL !DARES!N!N KURULU%U VE SINIRLARI 

KURULU% 

Madde 4. - !l özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla 
tüzel ki#ili"i sona erer. 

!L ÖZEL !DARES!N!N GÖREV ALANI 

Madde 5. - !l özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:!L ÖZEL !DARES!N!N GÖREV, YETK! VE 
SORUMLULUKLARI 

!L ÖZEL !DARES!N!N GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Madde 6 - !l özel idaresi mahallî mü#terek nitelikte olmak #artıyla;  

a) Sa"lık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 
S.K/26/a.mad) Belediye sınırları il sınırı olan Büyük#ehir Belediyeleri hariç ilin çevre 
düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topra"ın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, 
sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk 
yuvaları ve yeti#tirme yurtları; ilk ve orta ö"retim kurumlarının arsa temini, binalarının 
yapım, bakım ve onarımı ile di"er ihtiyaçlarının kar#ılanmasına ili#kin hizmetleri il 
sınırları içinde, 

b) !mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman 
köylerinin desteklenmesi, a"açlandırma, park ve bahçe tesisine ili#kin hizmetleri belediye 
sınırları dı#ında, 

Yapmakla görevli ve yetkilidir. 

(Ek fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/26/a.mad;De"i#ik fıkra: 24/07/2008-5793 S.K./42.mad) 
Bakanlıklar ve di"er merkezi idare kurulu#ları; yapım, bakım ve onarım i#leri, devlet ve il 
yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sa"lık, e"itim, kültür, 
turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ili#kin yatırımlar 
ile bakanlıklar ve di"er merkezi idare kurulu#larının görev alanına giren di"er yatırımları, 
kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak 
suretiyle gerçekle#tirebilir. Aktarma i#lemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler 
tahsis amacı dı#ında kullanılamaz. !#, il özel idaresinin tabi oldu"u usul ve esaslara göre 
sonuçlandırılır. !l özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi 
bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve di"er merkezi idare 
kurulu#ları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekle#tirilecek yatırımlar, birinci 
fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde 
yapılabilir. (Ek cümle: 06/04/2011-6225 S.K 1. mad.) Bu fıkra kapsamında belirli bir 
projenin gerçekle#tirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldı"ı halde, aktarıldı"ı mali 
yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildi"i proje için kullanılamayaca"ı anla#ılan 
ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında de"erlendirilmek ve ba#ka bir 
projede kullanılmak üzere aynı veya ba#ka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı 
çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut !daresine aktarılabilir. 

(De"i#ik fıkra: 24/10/2011-KHK/661/61.md.) Kamu kurum ve kurulu#larının 5/1/1961 
tarihli ve 237 sayılı Ta#ıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, i#letilmesi, bakım ve 
onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, i#letme ve onarımı 
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ile emniyet hizmetlerinin gerektirdi"i teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi 
bütçesinden kar#ılanabilir. 

!l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük#ehirlerde büyük#ehir belediyeleri, 
di"er illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. !l çevre düzeni plânı 
belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin 
ivedili"i ve verildi"i yerin geli#mi#lik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. 

!l özel idaresi hizmetleri, vatanda#lara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, ya#lı, dü#kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 

Hizmetlerin di"er mahallî idareler ve kamu kurulu#ları arasında bütünlük ve uyum içinde 
yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sa"lanır. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlı"ına ve 
organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dı#ındadır. 

!L ÖZEL !DARES!N!N YETK!LER! VE !MT!YAZLARI 

Madde 7 - !l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları #unlardır: 

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 
bulunmak, gerçek ve tüzel ki#ilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 
vermek ve denetlemek. 

b) Kanunların il özel idaresine verdi"i yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, ta#ınır ve ta#ınmaz malları almak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

d) Borç almak ve ba"ı# kabul etmek. 

e) Vergi, resim ve harçlar dı#ında kalan ve miktarı yirmibe#milyar Türk Lirasına kadar 
olan dava konusu uyu#mazlıkların anla#mayla tasfiyesine karar vermek. 

f) Özel kanunları gere"ince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve 
tahsilini yapmak. 

g) Belediye sınırları dı#ındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve e"lence 
yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 06/03/2007-5594 S.K./4.mad.) 
Ancak, sivil hava ula#ımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere i#yeri 
açma ve çalı#ma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlü"ü 
tarafından verilir. Bu konuya ili#kin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlü"ünce 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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!l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü# ve dü#üncelerini belirlemek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve ara#tırması yapabilir. 

!l özel idaresinin mallarına kar#ı suç i#leyenler Devlet malına kar#ı suç i#lemi# sayılır. 
(Ekcümle : 01/07/2006 - 5538 S.K/26/b.mad) 2886 sayılı Devlet !hale Kanununun 75 inci 
maddesi hükümleri il özel idaresi ta#ınmazları hakkında da uygulanır. 

!l özel idaresinin proje kar#ılı"ı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve 
harçları, #artlı ba"ı#lar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 

!L ÖZEL !DARES!NE TANINAN MUAF!YETLER 

Madde 8. - !l özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, 
gelir getirmeyen ta#ınmaz malları ile bunların in#a ve kullanımları (Ek ibare: 04/06/2008-
5766 S.K./13.mad) katma de"er vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, 
resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. 

!K!NC! KISIM:!L ÖZEL !DARES!N!N ORGANLARI 
B!R!NC! BÖLÜM:!L GENEL MECL!S! 

!L GENEL MECL!S! 

Madde 9. - !l genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen 
esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmi# üyelerden olu#ur. 

!L GENEL MECL!S!N!N GÖREV VE YETK!LER! 

Madde 10 - !l genel meclisinin görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalı#ma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve 
personelinin performans ölçütlerini görü#mek ve karara ba"lamak.  

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 S.K/26/c.mad) Belediye sınırları il sınırı olan 
Büyük#ehir Belediyeleri hariç !l çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dı#ındaki 
alanların imar plânlarını görü#mek ve karara ba"lamak. *1 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Bütçe içi i#letmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artı#ına ve gayrimenkul yatırım ortaklı"ı kurulmasına 
karar vermek.  

f) Ta#ınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis #eklinin 
de"i#tirilmesine veya tahsisli bir ta#ınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla 
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kiralanmasına ve süresi yirmibe# yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 
tesisine karar vermek. 

g) $artlı ba"ı#ları kabul etmek. 

h) *,** (!ptal bend: Anayasa Mah.nin 18/01/2007 tarihli ve E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı 
Kararı ile.) 

i) !l özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-i#let veya 
yap-i#let-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait #irket, i#letme ve i#tiraklerin 
özelle#tirilmesine karar vermek. 

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

k) !l özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve ba"lı kurulu#larının kadrolarının ihdas, 
iptal ve de"i#tirilmesine karar vermek. 

m) Yurt içindeki ve yurt dı#ındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle kar#ılıklı 
i#birli"i yapılmasına karar vermek.  

n) Di"er mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmu# birliklere katılmaya veya 
ayrılmaya karar vermek. 

o) !l özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dı#ında kalan ve ilgililerin 
iste"ine ba"lı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

MECL!S BA%KANLIK D!VANI 

Madde 11. - !l genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen be#inci gün 
kendili"inden toplanır. Bu toplantıda meclise en ya#lı üye ba#kanlık eder. Meclis, bu 
toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis ba#kanını, meclis birinci ve ikinci 
ba#kan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak 
üzere seçer. !lk iki yıldan sonra seçilecek ba#kanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler 
seçimlerine kadar görev yapar. 

Meclis ba#kanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.  

Meclis ba#kanlı"ı ve ba#kanlık divanında bo#alma olması durumunda, kalan süreyi 
tamamlamak üzere, yenisi seçilir. 

!l genel meclisine meclis ba#kanı, bulunmaması durumunda meclis birinci ba#kan vekili, 
onun da bulunmaması durumunda ikinci ba#kan vekili ba#kanlık eder. 

Meclis ba#kanı, meclis çalı#malarında düzeni sa"lamakla yükümlüdür. 

!l genel meclisinin çalı#malarına ili#kin esas ve usuller !çi#leri Bakanlı"ı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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MECL!S TOPLANTISI 

Madde 12. - !l genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın 
ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. ... 

Bütçe görü#mesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, di"er toplantıların süresi en 
çok be# gündür. 

Mutat toplantı yeri dı#ında toplanılmasının zorunlu oldu"u durumda üyelere ve valiye 
önceden bilgi vermek kaydıyla meclis ba#kanının belirledi"i yerde toplantı yapılır. 
Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka duyurulur. 

!l genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis ba#kanı veya üyelerden herhangi birinin 
gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt ço"unlu"uyla kapalı oturum 
yapılmasına karar verilebilir. Salt ço"unluk belli bir sayının yarısından az olmayan 
ço"unlu"u ifade eder. 

!l genel meclisi görü#meleri görevlilerce tutana"a geçirilir, tutanak ba#kan ve kâtip üyeler 
tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da 
kaydedilebilir. 

Özel idare te#kilatı ve ildeki kamu kurum ve kurulu#larının birim amirleri gündemdeki 
konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi alınabilir. 

(Ek fıkra: 07/06/2007-5675 S.K./2.mad) !l genel meclisi ba#kanı, acil durumlarda lüzum 
görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir 
birle#imi geçmemek üzere toplantıya ça"ırır. Ola"anüstü toplantı ça"rısı ve gündem en az 
üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan 
edilir. Ola"anüstü toplantılarda ça"rıyı gerektiren konuların dı#ında hiçbir konu 
görü#ülemez. 

GÜNDEM 

Madde 13. - Gündem, meclis ba#kanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün 
önceden bildirilir. Valinin önerdi"i hususlar gündeme alınır. Gündem, çe#itli yollarla da 
halka duyurulur.  

!l genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait i#lerle ilgili konuların gündeme alınmasını 
önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt ço"unlu"uyla kabul edildi"i takdirde 
gündeme alınır. 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 

Madde 14. - !l genel meclisi, üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla toplanır ve katılanların 
salt ço"unlu"uyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden 
az olamaz. Oylamada e#itlik çıkması durumunda meclis ba#kanının bulundu"u taraf 
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ço"unluk sayılır. Gizli oylamalarda e#itlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, 
e#itli"in bozulmaması durumunda meclis ba#kanı tarafından kur'a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt ço"unlu"u sa"lanamadı"ı takdirde, 
ba#kan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil 
eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. 

Görü#meler sırasında ba#kan veya üyelerden birinin iste"i üzerine yapılacak yoklamada 
karar yeter sayısının bulunmadı"ı anla#ılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin 
edecekleri ki#i eliyle oy kullanabilir. 

Oylama; gizli, i#aretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser 
#eklinde olur.  

Kararlar, meclis ba#kanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda 
üyelere da"ıtılır. 

MECL!S KARARLARININ KES!NLE%MES! 

Madde 15. - !l genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç be# gün içinde 
valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördü"ü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de 
belirterek yeniden görü#ülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye 
gönderilmeyen meclis kararları yürürlü"e girmez. 

Yeniden görü#ülmesi istenilmeyen kararlar (...) *,** (!ptal ibare: Anayasa Mah.nin 
18/01/2007 tarihli ve E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı Kararı ile.) kesinle#ir. 

** (!ptal fıkra: Anayasa Mah.nin 18/01/2007 tarihli ve E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı 
Kararı ile.) 

Kesinle#en il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çe#itli 
yollarla halka duyurulur. 

!HT!SAS KOM!SYONLARI 

Madde 16. - (De"i#ik cümle: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) !l genel meclisi, bir yıl 
görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla be# ki#iden olu#an ihtisas 
komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile !mar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi 
ki#iden meydana gelir. 

!htisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve ba"ımsız üyelerin il genel meclisindeki 
üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olu#turulur. E"itim, kültür ve 
sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sa"lık komisyonu 
ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. 
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!mar ve bayındırlık komisyonu dı#ındaki komisyonların çalı#ma süreleri meclisin toplantı 
süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla 
on i# günü, di"er komisyonlar ise be# i# günü toplanarak kendisine havale edilen i#leri 
sonuçlandırır. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadı"ı takdirde, konu meclis 
ba#kanı tarafından do"rudan gündeme alınır.  

Kaymakamlar ve ildeki kamu kurulu#larının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteli"indeki 
meslek kurulu#ları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve 
mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi 
görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görü#üldü"ü ihtisas komisyonu toplantılarına 
katılabilir ve görü# bildirebilir.  

!htisas komisyonlarının görev alanına giren i#ler bu komisyonlarda görü#üldükten sonra il 
genel meclisinde karara ba"lanır. 

Komisyon çalı#malarında uzman ki#ilerden yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çe#itli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel 
meclisi tarafından belirlenecek bedel kar#ılı"ında verilir. 

DENET!M KOM!SYONU 

Madde 17. - !l genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel 
idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve i#lemlerinin denetimi için kendi 
üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, be#ten çok olmamak üzere bir denetim 
komisyonu olu#turur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve ba"ımsız üyelerin il genel 
meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olu#ur. 

Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalı#ır ve 
çalı#malarında uzman ki#i ve kurulu#lardan yararlanabilece"i gibi valinin onayıyla kamu 
kurulu#ları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve 
belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur.  

Komisyon, çalı#masını #ubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ili#kin raporunu, izleyen 
ayın onbe#ine kadar meclis ba#kanlı"ına sunar. 

Konusu suç te#kil eden hususlarla ilgili olarak meclis ba#kanlı"ı tarafından yetkili 
mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

MECL!S!N B!LG! ED!NME VE DENET!M YOLLARI 

Madde 18. - !l genel meclisi soru, genel görü#me ve faaliyet raporunu de"erlendirme 
yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. 

Meclis üyeleri, meclis ba#kanlı"ına önerge vererek il özel idaresi i#leriyle ilgili konularda 
sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, vali veya görevlendirece"i ki#i tarafından sözlü 
veya yazılı olarak cevaplandırılır.  
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!l genel meclisi üyelerinin en az üçte biri, meclis ba#kanlı"ına istekte bulunarak il özel 
idaresinin i#leriyle ilgili bir konuda mecliste genel görü#me açılmasını isteyebilir. Bu 
istek, meclis tarafından kabul edildi"i takdirde gündeme alınır. 

Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar. 

Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç ço"unlu"uyla yeterli 
görülmezse, yetersizlik kararıyla görü#meleri kapsayan tutanak, meclis ba#kanı tarafından 
gere"i yapılmak üzere !çi#leri Bakanlı"ına gönderilir. 

BA%KAN VE MECL!S ÜYELER!N!N GÖRÜ%MELERE KATILAMAYACA$I 
DURUMLAR 

Madde 19. - !l genel meclisi ba#kanı ve üyeleri, münhasıran kendileriyle veya ikinci 
derece dahil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili i#lerin görü#üldü"ü meclis 
toplantılarına katılamazlar. 

MECL!S ÜYELER!N!N YÜKÜMLÜLÜKLER! 
Madde 20. - !l genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden 
itibaren iki yıl süreyle il özel idaresi ve ba"lı kurulu#larına kar#ı do"rudan do"ruya veya 
dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

MECL!S ÜYEL!$!N!N SONA ERMES! 

Madde 21. - !l genel meclisi üyeli"i, ölüm ve istifa durumunda kendili"inden sona erer. 

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birle#im günü veya bir yıl içinde yapılan 
toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeli"inin dü#mesine, savunması alındıktan 
sonra üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla karar verilir. 

!l genel meclisi üyeli"ine seçilme yeterlili"inin kaybedilmesi durumunda, valinin 
bildirmesi üzerine Danı#tay tarafından üyeli"in dü#mesine karar verilir. 

MECL!S!N FESH! 

Madde 22. - !l genel meclisi; 

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il 
özel idaresine ait i#leri aksatırsa, 

b) !l özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, 

!çi#leri Bakanlı"ının bildirisi üzerine Danı#tayın kararı ile feshedilir. 

!çi#leri Bakanlı"ı gerekli gördü"ü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar 
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danı#tay, toplantıların 
ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara ba"lar. 

Bu #ekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 
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BO%ALAN MECL!S!N GÖREV!N!N YER!NE GET!R!LMES! 

Madde 23. - !l genel meclisinin; 

a) Danı#tay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 

b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından a#a"ı 
dü#mesi, 

c) Geçici olarak görevden uzakla#tırılması, 

d) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, 

Durumlarında, meclis çalı#abilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya 
kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür. 

MECL!S ÜYELER!N!N HUZUR HAKLARI VE D!$ER SOSYAL HAKLARI 

Madde 24. - Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi 
ba#kanına 6000 gösterge, di"er meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

!l genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, 
bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını a#mamak #artıyla istekleri üzerine meclis 
tarafından izin verilebilir. 

!K!NC! BÖLÜM:!L ENCÜMEN! 

!L ENCÜMEN! 

Madde 25. - !l encümeni valinin ba#kanlı"ında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri 
arasından bir yıl için gizli oyla seçece"i be# üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak 
üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçece"i be# üyeden olu#ur.  

Valinin katılamadı"ı encümen toplantısına genel sekreter ba#kanlık eder.  

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali 
tarafından oy hakkı olmaksızın görü#leri alınmak üzere ça"rılabilir. 

ENCÜMEN!N GÖREV VE YETK!LER! 

Madde 26. - Encümenin görev ve yetkileri #unlardır: 

a) Stratejik plân ve yıllık çalı#ma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel 
meclisine görü# bildirmek. 

b) Yıllık çalı#ma programına alınan i#lerle ilgili kamula#tırma kararlarını almak ve 
uygulamak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödene"inin harcama yerlerini belirlemek. 
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d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) Vergi, resim ve harçlar dı#ında kalan ve miktarı be#milyar Türk Lirasına kadar olan 
ihtilafların sulhen halline karar vermek. 

g) Ta#ınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ili#kin kararları uygulamak, 
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

h) Belediye sınırları dı#ındaki umuma açık yerlerin açılı# ve kapanı# saatlerini belirlemek. 

i) Vali tarafından havale edilen konularda görü# bildirmek. 

j) Kanunlarla verilen di"er görevleri yapmak. 

ENCÜMEN TOPLANTISI 

Madde 27. - Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve 
saatte toplanır. Ba#kan acil durumlarda encümeni toplantıya ça"ırabilir. 

Encümen üye tam sayısının salt ço"unlu"uyla toplanır ve katılanların salt ço"unlu"uyla 
karar verir. Oyların e#itli"i durumunda ba#kanın bulundu"u taraf ço"unluk sayılır. 
Çekimser oy kullanılamaz. 

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif 
edebilir. 

Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görü#üp karara ba"lar. 

Alınan kararlar ba#kan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif 
kalanlar gerekçelerini de açıklar. 

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördü"ü encümen 
kararının bir sonraki toplantıda tekrar görü#ülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar 
ederse karar kesinle#ir. Bu takdirde, vali, kesinle#en encümen kararının uygulanmasını 
durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde 
ba#vurur. !tiraz Danı#tayca en geç altmı# gün içinde karara ba"lanır. 

Encümen ba#kan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın 
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili i#lerin görü#üldü"ü encümen toplantılarına katılamazlar. 

ENCÜMEN ÜYELER!NE VER!LECEK ÖDENEK 

Madde 28. - Encümenin memur olmayan * ba#kanına 14000, üyelerine 12000 gösterge 
rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümen ba#kanı hariç encümenin * memur üyelerine 
encümen üyeleri için belirlenen gösterge rakamının yarısı ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:VAL! 

VAL! 

Madde 29. - Vali, il özel idaresinin ba#ı ve tüzel ki#ili"inin temsilcisidir.  

VAL!N!N GÖREV VE YETK!LER! 

Madde 30. - Valinin görev ve yetkileri #unlardır: 

a) !l özel idaresi te#kilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi te#kilâtını sevk ve idare 
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) !l özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal 
stratejilerini olu#turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin 
ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
de"erlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c) !l özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

d) !l encümenine ba#kanlık etmek.  

e) !l özel idaresinin ta#ınır ve ta#ınmaz mallarını idare etmek. 

f) !l özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak #artıyla sözle#me yapmak. 

h) !l genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dı#ında kalan aktarmaları 
yapmak.  

j) !l özel idaresi personelini atamak.  

k) !l özel idaresi, ba"lı kurulu#larını ve i#letmelerini denetlemek. 

l) $artsız ba"ı#ları kabul etmek. 

m) !l halkının huzur, esenlik, sa"lık ve mutlulu"u için gereken önlemleri almak. 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödene"i kullanmak. 

o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

STRATEJ!K PLÂN VE PERFORMANS PLÂNI 

Madde 31. - Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma 
plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili oldu"u yıl 
ba#ından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. 
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Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin görü#leri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra 
yürürlü"e girer. 

Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas te#kil eder ve il genel 
meclisinde bütçeden önce görü#ülerek kabul edilir. 

YETK! DEVR! 

Madde 32 - Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördü"ü takdirde, vali 
yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde 
kaymakamlara devredebilir. 

!HT!LAF HAL!NDE TEMS!L YETK!S!N!N DEVR! 

Madde 33. - Vali ile birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısımlarının il özel idaresi 
ile ihtilâflı oldu"u durumlarda, dava açılması ve bu davada il özel idaresinin temsili, 
meclis ba#kanı, bulunmadı"ı takdirde ba#kan vekili veya bunların yetkilendirece"i ki#iler 
tarafından yerine getirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:ORGANLARA !L!%K!N ORTAK HÜKÜMLER 

GÖREVDEN UZAKLA%TIRMA 

Madde 34. - Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soru#turma veya kovu#turma 
açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin 
hükme kadar görevden uzakla#tırılabilir. 

Görevden uzakla#tırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı 
bakımından yarar görülmeyen görevden uzakla#tırma önlemi kaldırılır. 

Soru#turma veya kovu#turma sebebiyle görevden uzakla#tırılan il özel idaresi organları 
veya bu organların üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Di"er Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanuna göre soru#turma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu 
davasının dü#mesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması 
veya görevden dü#ürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda 
görevden uzakla#tırma önlemi kaldırılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM:!L ÖZEL !DARES! TE%K!LÂTI 

!L ÖZEL !DARES! TE%K!LÂTI 

Madde 35. - !l özel idaresi te#kilatı; genel sekreterlik, malî i#ler, sa"lık, tarım, imar, 
insan kaynakları, hukuk i#leri birimlerinden olu#ur. !lin nüfusu, fiziki ve co"rafi yapısı, 
ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile geli#me potansiyeli dikkate alınarak norm kadro 
sistemine ve ihtiyaca göre olu#turulacak di"er birimlerin kurulması, kaldırılması veya 
birle#tirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyük#ehir belediyesi olan 
illerde daire ba#kanlı"ı ve müdürlük, di"er illerde müdürlük #eklinde kurulur. 
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Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat 
hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve 
politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalı#ma programına göre düzenler ve yürütür. Bu 
amaçla il özel idaresi kurulu#larına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını 
gözetir ve sa"lar. 

Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye kar#ı sorumludur. 

Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun 
üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılı"ı kadrosu ihdas edilebilir. 

!lçelerde, özel idare i#lerini yürütmek amacıyla kaymakama ba"lı ilçe özel idare te#kilâtı 
olu#turulabilir. 

NORM KADRO VE PERSONEL !ST!HDAMI 

Madde 36. - Norm kadro ilke ve standartları !çi#leri Bakanlı"ı ve Devlet Personel 
Ba#kanlı"ı tarafından mü#tereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm 
kadro çalı#masını il özel idaresi yapar veya yaptırır.  

!l özel idaresi personeli, vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il genel meclisinin 
bilgisine sunulur. 

(Ek fıkra: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) !l özel idarelerinde sözle#meli personel ile kısmi 
zamanlı sözle#meli personel çalı#tırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu 
maddesi hükümleri uygulanır. 

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK/661/62.md.) Genel sekreter, valinin teklifi ve !çi#leri 
Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. Büyük#ehir belediyesi bulunan 
illerde genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık 
genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık ba"ımsız daire 
ba#kanları, 1. hukuk mü#aviri ve daire ba#kanı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire 
ba#kanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil 
tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca 
ödenen zam ve tazminatlardanaynen yararlanırlar; di"er illerde ise genel sekreter 
kadrosuna atananlar genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık ba"ımsız daire 
ba#kanları, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise genel idare hizmetleri 
sınıfına dahil bakanlık daire ba#kanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, 
makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci 
maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar dahilinde 
yararlanırlar. Genel sekreter olarak atananların bu görevde geçen süreleri mesleki 
kıdemlerinde geçmi# sayılır.  

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK/661/62.md.) !l özel idaresinde görev yapmakta iken genel 
sekreterli"e atananlar görevlerinin sona ermesinden itibaren il özel idaresinde bulunan 
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uzman kadrosuna atanırlar. Di"er kurumlarda görev yapmakta iken genel sekreterli"e 
atananlar ise görevlerinin sona ermesinden itibaren, en son görev yaptıkları kurumdaki 
kadrolarına veya e#de"er bir kadroya bir ay içinde atanırlar. Ayrıldıkları kadronun dolu 
olması ve e#de"er kadronun bulunmaması halinde genel sekreterlikten önceki hizmet 
sınıfında durumlarına uygun bir göreve, bunun da mümkün olmaması halinde il özel 
idaresinde bulunan uzman kadrosuna atanırlar. Uzman olarak atananlar, do"rudan genel 
sekretere ba"lı olarak çalı#ırlar. 

(Metinden çıkarılan fıkra: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) 

(Metinden çıkarılan fıkra: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) 

(Mülga fıkra: 24/10/2011-KHK/661/62.md.) 

Kamu kurum ve kurulu#larında istihdam edilmekte olan memurlar, valinin talebi, 
kendilerinin iste"i ve kurumlarının muvafakatiyle il özel idarelerinin birim müdürü ve 
üstü yönetici kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu #ekilde görevlendirmelerde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen #artlar dikkate 
alınır. !l özel idarelerinde bu #ekilde istihdam edilen kamu kurum ve kurulu#ları personeli 
kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, 
görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından 
kar#ılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri di"er hakları il özel idaresi tarafından 
ödenir. !zinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını 
kazananlar ba#kaca bir i#leme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu #ekilde 
görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbe# gün 
içerisinde yazılı olarak eski kurumlarına ba#vurmaları halinde en geç bir ay içerisinde 
kadrolarında göreve ba#latılırlar , kadroları kaldırılmı# veya kadrolarına zorunlu 
sebeplerle atama yapılmı# ise durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.  

Genel sekreter olarak atanan mülki idare amirlerinin bu görevde geçen süreleri meslekî 
kıdemlerinde geçmi# sayılır. Bu #ekilde atananlar genel sekreterlik görevinin sona 
ermesinden itibaren bir ay içerisinde !çi#leri Bakanlı"ı tarafından meslekî kıdemlerine 
uygun görevlere atanırlar. 

Sözle#meli ve i#çi statüsünde çalı#anlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, 
ba#arı durumlarına göre toplam memur sayısının %10'unu ve Devlet memurlarına 
uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı 
geçmemek üzere, çalı#tıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, 
encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyük#ehir belediyelerinin 
oldu"u yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM:!L ÖZEL !DARELER!N!N DENET!M! 
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DENET!M!N AMACI 

Madde 37. - !l özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve i#lemlerinde hataların önlenmesine 
yardımcı olmak, çalı#anların ve il özel idaresi te#kilâtının geli#mesine, yönetim ve kontrol 
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; 
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmi# amaç ve hedeflere, 
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, 
kar#ıla#tırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak de"erlendirmek, elde edilen sonuçları 
rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 

DENET!M!N KAPSAMI VE TÜRLER! 

Madde 38. - !l özel idarelerinde iç ve dı# denetim yapılır. Denetim, i# ve i#lemlerin 
hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. 

!ç ve dı# denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

Ayrıca, il özel idaresinin malî i#lemler dı#ında kalan di"er idarî i#lemleri, idarenin 
bütünlü"üne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunlu"u açısından !çi#leri Bakanlı"ı, 
vali veya görevlendirece"i elemanlar tarafından da denetlenir. 

!l özel idarelerine ba"lı kurulu# ve i#letmeleri yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 

Denetime ili#kin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 

FAAL!YET RAPORU 

Madde 39. - Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmi# performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekle#me 
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. 

Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. 
Raporun bir örne"i !çi#leri Bakanlı"ına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

H!ZMETLERDE AKSAMA 

Madde 40. - !l özel idaresi hizmetlerinin ciddî bir biçimde aksatıldı"ının ve bu durumun 
halkın sa"lık, huzur ve esenli"ini hayatî derecede olumsuz etkiledi"inin ilgili bakanlı"ın 
talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda, 

!çi#leri Bakanlı"ı; 

a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelli"ine göre makul 
bir süre vererek il özel idaresinden ister. 

b) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. 
Bu durumda, vali, aksaklı"ı öncelikle il özel idaresinin araç, gereç, personel ve di"er 
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kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadı"ı takdirde di"er kamu kurum ve kurulu#larının 
imkânlarını da kullanabilir. Bu nedenle ortaya çıkacak maliyet vali tarafından !ller 
Bankasına bildirilir ve !ller Bankasınca o il özel idaresinin müteakip ay genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden il özel idaresine ayrılan paydan valilik emrine 
gönderilir. 

DENET!MLE !LG!L! D!$ER HÜKÜMLER 

Madde 41. - Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile di"er kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

BE%!NC! KISIM:MALÎ HÜKÜMLER VE CEZALAR 

B!R!NC! BÖLÜM:!L ÖZEL !DARES!N!N GEL!RLER! VE G!DERLER! 

!L ÖZEL !DARES!N!N GEL!RLER! 

Madde 42. - !l özel idaresinin gelirleri #unlardır: 

a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. 

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar.  

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d) Ta#ınır ve ta#ınmaz malların kira, satı# ve ba#ka suretle de"erlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler. 

e) !l genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet kar#ılı"ı 
ücretler. 

f) Faiz ve ceza gelirleri. 

g) Ba"ı#lar. 

h) Her türlü giri#im, i#tirak ve faaliyetler kar#ılı"ı sa"lanacak gelirler. 

i) Di"er gelirler. 

!L ÖZEL !DARES!N!N G!DERLER! 

Madde 43. - !l özel idaresinin giderleri #unlardır: 

a) !l özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 
onarımı için yapılan giderler. 

b) !l özel idaresinin personeline ve seçilmi# organlarının üyelerine ödenen maa#, ücret, 
ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ili#kin e"itim harcamaları ile di"er giderler. 

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 
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d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet kar#ılı"ı alınacak ücretler ve di"er gelirlerin 
takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

e) !l genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında 
kurdukları birliklere yapılacak yardımlar. 

f) !l özel idaresinin kurulu#una katıldı"ı #irket, kurulu# ve birliklerle ilgili ortaklık payı, 
üyelik aidatı giderleri. 

g) Faiz, borçlanmaya ili#kin di"er ödemeler ve sigorta giderleri. 

h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.  

i) Dava takip ve icra giderleri. 

j) Temsil, tören, a"ırlama ve tanıtım giderleri. 

k) Avukatlık, danı#manlık ve denetim hizmetleri kar#ılı"ı yapılacak ödemeler.  

l) Yurt içi ve yurt dı#ı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan 
ortak hizmetler ve di"er proje giderleri. 

m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve ara#tırması 
giderleri. 

o) Do"al afet giderleri. 

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan di"er giderler. 

!K!NC! BÖLÜM:!L ÖZEL !DARES! BÜTÇES! 

!L ÖZEL !DARES! BÜTÇES! 

Madde 44. - !lin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin malî 
yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına 
ve harcamaların yapılmasına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. 

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 

Bütçe dı#ı harcama yapılamaz. 

Vali ve harcama yetkisi verilen di"er görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve 
yerinde harcanmasından sorumludur. 

BÜTÇEN!N HAZIRLANMASI VE KABULÜ 
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Madde 45. - Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı ba#ında il encümenine 
sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görü#üyle birlikte kasım ayının birinci gününden 
önce il genel meclisine sunar. 

!l genel meclisi bütçe tasarısını yıl ba#ından önce aynen veya de"i#tirerek kabul eder. 
Ancak, meclis bütçe denkli"ini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı 
de"i#iklikler yapamaz. 

HARCAMA YETK!L!S! 

Madde 46. - !l özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en 
üst yöneticisi harcama yetkilisidir. !lçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır. 

!lçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi malî kontrol yetkilisi tarafından vize 
edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol 
i#lemi yapılmaz.  

KES!N HESAP 
Madde 47. - Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden 
sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin mayıs ayı 
toplantısında görü#ülerek karara ba"lanır. 

Kesin hesabın görü#ülmesi ve kesinle#mesinde, bütçeye ili#kin hükümler uygulanır. 

BÜTÇE 

Madde 48. - !l özel idaresi bütçesi ile muhasebe i#lemlerine ili#kin esas ve usuller Maliye 
Bakanlı"ının görü#ü alınarak !çi#leri Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

GEÇM!% YIL BÜTÇES!N!N DEVAMI 

Madde 49. - Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinle#memi# ise yeni bütçenin 
kesinle#mesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. 

Bütçenin kabulüne kadar yapılan i#lemler yeni yıl bütçesine göre yapılmı# sayılır. 

GELECEK YILLARA YAYGIN H!ZMET YÜKLENMELER! 

Madde 50. - !l özel idarelerinde il genel meclisinin, il özel idaresine ba"lı kurulu#larda 
yetkili organın kararı ile park, bahçe ve havuz bakımı; araç kiralama, kontrollük, temizlik 
ve yemek hizmetleri; araç, bilgisayar, faks, fotokopi ve di"er teknolojik ürünlerin bakım 
ve onarım i#leri süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu 
geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü #ahıslara gördürülebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:BORÇLANMA VE !KT!SADÎ G!R!%!MLER 

BORÇLANMA 

Madde 51. - !l özel idaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdi"i giderleri kar#ılamak 
amacıyla a#a"ıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç 
edebilir: 

a) Dı# borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece il özel idaresinin yatırım 
programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b) !ller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan il özel idaresi, ödeme plânını 
bu bankaya sunmak zorundadır. !ller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli 
görmedi"i il özel idaresinin kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ve ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yapılır.  

d) !l özel idaresi ve ba"lı kurulu#ları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip 
oldukları #irketlerin faiz dahil iç ve dı# borç stok tutarı, en son kesinle#mi# bütçe gelirleri 
toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden de"erleme oranıyla 
artırılan miktarını a#amaz. Bu miktar büyük#ehir belediyesi bulunan illerin özel idareleri 
için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

e) !l özel idaresi ve ba"lı kurulu#ları ile bunların sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip 
oldukları #irketlerin, en son kesinle#en bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda belirlenen yeniden de"erleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam 
%10'unu geçmeyen iç borçlanmayı il genel meclisinin kararı; %10'u geçen miktarlar için 
meclis üye tam sayısının salt ço"unlu"unun kararı ve !çi#leri Bakanlı"ının onayı ile 
yapabilir. 

f) !l özel idarelerinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı 
yatırımlarında Devlet Plânlama Te#kilatı Müste#arlı"ının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dı# kaynak gerektiren projelerde Hazine 
Müste#arlı"ının görü#ü alınır. 

(De"i#ik madde: 23/01/2008-5728 S.K./565.mad) Yukarıda belirtilen usul ve esaslara 
aykırı olarak borçlanan il özel idaresi sorumluları hakkında, fiilleri daha a"ır bir cezayı 
gerektiren bir suç olu#turmadı"ı takdirde, Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi 
hükümleri uygulanır. 

!l özel idaresi, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir #ekilde yer aldı"ı malî tablolarını 
üçer aylık dönemler halinde !çi#leri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Plânlama Te#kilatı 
ve Hazine müste#arlıklarına gönderir. 
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%!RKET KURULMASI 

Madde 52. - !l özel idaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 
belirtilen usullere göre sermaye #irketleri kurabilir.  

!%LETME TES!S! 

Madde 53. - !l özel idaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini !çi#leri Bakanlı"ının 
izniyle bütçe içi i#letme kurarak yapabilir. 

Bu i#letmeler il özel idaresinin tâbi oldu"u usule göre denetlenir. 

BORÇ VE ALACAKLARIN TAKAS VE MAHSUBU 

Madde 54. - 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere, il 
özel idaresinin, genel bütçeli kurulu#lardan, sosyal güvenlik kurulu#larından, mahalli 
idarelerden ve di"er kamu kurum ve kurulu#larından olan özel hukuk ve kamu hukukuna 
tâbi alacak ve borçları takas ve mahsup edilir. Bu kurum ve kurulu#ların bütçelerine 
yeterli ve gerekli ödenek konulur.  

Bu madde gere"ince takas ve mahsup i#lemlerine ili#kin esas ve usuller, !çi#leri 
Bakanlı"ının olumlu görü#ü alınarak, Maliye Bakanlı"ı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:CEZALAR 

!DARÎ YAPTIRIMLAR 

Madde 55. - (De"i#ik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./566.mad) !l özel idaresinin görev ve 
yetki alanına giren konularda, kanunların verdi"i yetkiye dayanarak il genel meclisi 
tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davrananlara; 
fiilleri suç olu#turmadı"ı takdirde, üçyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin bir 
tüzel ki#inin faaliyeti çerçevesinde i#lenmesi halinde, bu tüzel ki#iye verilecek idarî para 
cezası bir kat artırılır. 

(De"i#ik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./566.mad) Birinci fıkrada belirtilen fiillerin yeme, 
içme, e"lenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizlenme gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, 
sanat ve meslekleri yapanlar tarafından i#lenmesi durumunda, ayrıca üç günden yedi güne 
kadar i#yerinin kapatılmasına karar verilir. 

!l özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında bulunan tesislere herhangi bir zarar 
verilmesi durumunda, il özel idaresince eski duruma getirilerek yapılan masraflar %30 
fazlasıyla zarar verenden tahsil edilir. 

!DAR! YAPTIRIM KARARI VERME YETK!S! 

Madde 56- (De"i#ik madde: 23/01/2008-5728 S.K./567.mad) 
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55 inci maddede öngörülen idarî yaptırımlara il encümeni tarafından karar verilir. Ancak 
vali veya kaymakam, fiilin i#lendi"ini tespit ettirdi"inde, yüz Türk Lirası idarî para 
cezasına ve üç güne kadar i#yerinin kapatılmasına karar verebilir. 

TUTANAK DÜZENLENMES! 

Madde 57. - Cezayı gerektiren i#lem ve eylemleri yapanlar hakkında il özel idaresinin 
yetkili personeli tarafından tespit tutana"ı düzenlenir. Tutanakta yasa"a aykırı olarak 
yapılan i#lem ve eylemin yeri, zamanı, niteli"i ve aykırı oldu"u mevzuat hükmü 
gösterilir. Tutanak, i#lem ve eylemin yapıldı"ı yerde düzenlenir ve taraflarca imzalanarak 
bir örne"i ilgiliye, di"er örne"i on gün içinde il özel idaresine verilir. !lgilinin tutana"ı 
imzalamaktan veya almaktan kaçınması hâlinde, durum tutana"a yazılır ve bu halde 
tutanak ilgili muhtarlı"a verilmek suretiyle kendisine tebli" edilmi# sayılır. 

TUTANA$A !T!RAZ VE KARARA BA$LAMA 

Madde 58. - Haklarında tespit tutana"ı düzenlenenler tebli" tarihinden itibaren onbe# gün 
içinde il özel idaresine itiraz edebilir. !tiraz, ilçelerde kaymakamlıklar kanalıyla 
yapılabilir. Kaymakamlıklara yapılan itirazlar yedi gün içinde il özel idaresine gönderilir. 

!tiraz edilen veya edilmeyen tespit tutanakları onbe# gün içinde il encümeni tarafından 
karara ba"lanır. 

KARARLARIN TEBL!$! VE !T!RAZ 

Madde 59. - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad) 

!%YER! KAPATMA YAPTIRIMININ UYGULANMASI 

Madde 60- (De"i#ik madde: 23/01/2008-5728 S.K./568.mad) 

!#yeri kapatma yaptırımı, yaptırım süresince i#yerinin mühürlenmesi suretiyle uygulanır. 

TOPLATMA VE YOK ETME 

Madde 61. - 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, il 
özel idaresi tarafından satı#ı ve kullanılması yasaklanmı# bulunan maddeler toplattırılır. 
Yapılan inceleme ve tahlil sonucunda, sa"lı"a zararlı olanlar imha edilir. Di"erleri 
sahibine teslim edilir. Otuz gün içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan mallar, il 
özel idaresi tarafından uygun biçimde de"erlendirilir. 
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ALTINCI KISIM:ÇE%!TL! VE SON HÜKÜMLER 

B!R!NC! BÖLÜM:ÇE%!TL! HÜKÜMLER 

YURT DI%I !L!%K!LER! 

Madde 62. - !l özel idaresi, il genel meclisinin kararına ba"lı olarak görev alanıyla ilgili 
konularda faaliyet gösteren uluslararası te#ekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya 
üye olabilir. 

!l özel idaresi, bu te#ekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri 
gerçekle#tirebilir. 

Birinci ve ikinci fıkra gere"ince yapılacak faaliyetlerin, dı# politikaya ve uluslararası 
anla#malara uygun olarak yürütülmesi ve önceden !çi#leri Bakanlı"ının izninin alınması 
zorunludur. 

GÖREV VE EK ÖDENEK 

Madde 63 - Vali yardımcıları ve Kaymakamlar, valinin verdi"i il özel idaresinin 
görevlerini yapmakla yükümlü ve bu görevlerin yapılmasından valiye kar#ı sorumludur. 
Vali yardımcılarına ve Kaymakamlara yaptıkları görevler kar#ılı"ında 12000 gösterge 
rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda aylık ödenek verilir. 

Bu madde ile 28 inci maddede belirtilen ödeneklerin ödenmesinde, 4505 sayılı Sosyal 
Güvenlikle !lgili Bazı Kanunlarda De"i#iklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Memurlar ve Di"er Kamu 
Görevlilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De"i#iklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümleri uygulanmaz. 

D!$ER KURULU%LARLA !L!%K!LER 

Madde 64. - !l özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapaca"ı anla#maya uygun 
olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a) Di"er kamu kurum ve kurulu#larına ait yapım, bakım, onarım ve ta#ıma i#lerini bedelli 
veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kurulu#lar ile ortak hizmet projeleri gerçekle#tirebilir 
ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde i#, i#in yapımını 
üstlenen kurulu#un tâbi oldu"u mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina 
ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları kar#ılayabilir, geçici olarak araç ve personel 
görevlendirebilir. 
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c) Kamu kurumu niteli"indeki meslek kurulu#ları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf 
ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 
gerçekle#tirebilir.  

d) Kendilerine ait ta#ınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 
yirmibe# yılı geçmemek üzere di"er kamu kurum ve kurulu#larına tahsis edebilir. Bu 
ta#ınmazların, tahsis amacı dı#ında kullanılması durumunda, tahsis i#lemi iptal edilir. 
Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu ta#ınmazlar aynı 
kurulu#lara kiraya da verilebilir. 

(b) ve (d) bentleri uyarınca kamu kurum ve kurulu#larına il özel idarelerince kar#ılanan 
veya tahsis edilen ta#ınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

!L ÖZEL !DARES! H!ZMETLER!NE GÖNÜLLÜ KATILIM 

Madde 65. - !l özel idaresi sa"lık, e"itim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle 
ya#lılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve dü#künlere yönelik hizmetlerin 
yapılmasında ilde dayanı#ma ve katılımı sa"lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 
verimlili"i artırmak amacıyla gönüllü ki#ilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalı#tırılmalarına ili#kin usul ve esaslar !çi#leri Bakanlı"ı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

YAZI%MA 

Madde 66. - !l özel idaresi kamu kurum ve kurulu#larıyla do"rudan yazı#abilir. 

AVUKATLIK ÜCRET!N!N DA$ITIMI 

Madde 67. - !l özel idaresi lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme 
ba"lanarak kar#ı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin, kadroya ba"lı olarak çalı#an 
avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara da"ıtımı hakkında 2.2.1929 
tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını !ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti 
Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.  

YEN!DEN DE$ERLEME ORANININ UYGULANMASI 

Madde 68. - Bu Kanunda belirtilen ücret, huzur hakkı ve ikramiye ödemeleri hariç di"er 
parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 
de"erleme oranına göre artırılır. 

AC!L DURUM PLÂNLAMASI 

Madde 69. - !l özel idaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve di"er do"al afetlerden 
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak 
gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 
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Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçe"indeki di"er acil durum plânlarıyla 
da koordinasyon sa"lanır ve ilgili bakanlık, kamu kurulu#ları, meslek te#ekkülleriyle 
üniversitelerin ve di"er mahallî idarelerin görü#leri alınır.  

Plânlar do"rultusunda halkın e"itimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan 
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. 

!l özel idaresi, il dı#ında yangın ve do"al afetler meydana gelmesi durumunda, bu 
bölgelere gerekli yardım ve destek sa"layabilir. 

UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 

Madde 70. - Bu Kanunla, il özel idaresinin sorumlu ve yetkili kılındı"ı görev ve 
hizmetlerle ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 
4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 
5442 sayılı !l !daresi Kanunu, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 14.7.1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı !mar 
Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı !#yeri Açma ve Çalı#ma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin De"i#tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.7.2003 
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Ta#ıma Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık 
bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 

Madde 71. - 13 Mart 1329 tarihli !l Özel !daresi Kanunu ile bu Kanunun ek ve 
de"i#iklikleri yürürlükten kaldırılmı#tır. 

Geçici Madde 1. - Bu Kanunun 11 inci maddesi gere"ince yapılacak meclis ba#kanlık 
divanı seçimi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.  

Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne uygun il encümeni olu#uncaya kadar mevcut 
encümen görevine devam eder. 

Geçici Madde 2. - Memur kadrolarının, il özel idareleri ve ba"lı kurulu#ları ile mahalli 
idare birliklerinde norm kadro uygulamasına geçilinceye kadarki ihdas ve iptalleri ile bo# 
kadro de"i#iklikleri, Maliye Bakanlı"ı ve Devlet Personel Ba#kanlı"ının görü#ü ve 
!çi#leri Bakanlı"ının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. Sürekli i#çi 
kadroları ile geçici i# pozisyonları, bu dönem içerisinde !çi#leri Bakanlı"ının vizesine 
tâbidir. 

Geçici Madde 3. - Bu Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen stratejik plânların 
hazırlanmasına dair altı aylık süre Kanunun yürürlü"ünü müteakip hazırlanması gereken 
ilk stratejik plânlar için bir yıl olarak uygulanır. 

Geçici Madde - ( Ek madde: 25/06/2009-5917 S.K./36.mad) 
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4 Bu Kanunun 28 inci ve 63 üncü maddeleri gere"ince, 4/3/2005 tarihinden bu maddenin 
yürürlü"e girdi"i tarihe kadar ilgililere yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılmaz, 
çıkarılmı# olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi i#lemine son verilir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 72. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü"e girer. 

YÜRÜTME 

Madde 73. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 
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Kanun Numarası :  4708 

Kanun Kabul Tarihi  :  29/06/2001 

Resmi Gazete   : 13.07.2001 - 24461 

 

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenli"ini teminen, imar planına, fen, sanat 
ve sa"lık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı 
denetimini sa"lamak ve yapı denetimine ili#kin usul ve esasları düzenlemektir. 

(De"i#ik fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./24. md.) Bu Kanun;  

a) 3194 sayılı !mar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler 
ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar, 

b) Bodrum katı dı#ında en çok iki katlı ve yapı in#aat alanı toplam 200 metrekareyi 
geçmeyen müstakil yapılar, 

c) Entegre tesis niteli"inde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, 

d) Köy yerle#ik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dı#ı 
alanlarda ve nüfusu 5000'in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde bodrum katı ve çatı arası dı#ında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın 
in#aat alanı hesaba katılmaksızın toplam in#aat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut 
yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi mü#temilatı, 

hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dı#ında kalan yerlerde 
yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi 
olmayan yapılarda denetime yönelik fenni mesuliyet 3194 sayılı !mar Kanununun 26 ncı 
ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil 
yapının bulundu"u parsellerde, bütün yapıların toplam yapı in#aat alanının 200 
metrekareyi geçmesi halinde de bu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın in#aat 
alanı hesaba katılmaksızın toplam in#aat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda 
geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı #antiye #efi 
bulundurmak, yapı müteahhitli"ine ili#kin bütün sorumlulukları üstlenmek #artıyla parsel 
maliki kendi yapısını in#a edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı 
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#antiye #efi bulundurulması zorunludur. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin 
mimar veya mühendis olması halinde ayrıca #antiye #efi aranmaz. 

Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Bayındırlık ve !skan Bakanlı"ını, 

b) !lgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyük#ehir 
belediyeleri ile di"er belediyeleri, bu alanlar dı#ında kalan alanlarda valilikleri, yapı 
ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip di"er idareleri, 

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel ki#ileri, 

d) Yapım süresi: Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldı"ı tarih ile yapı kullanma iznini aldı"ı 
tarih arasındaki dönemi, 

e) Yapı in#aat alanı: I#ıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan 
mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının in#a edilen tüm katlarının alanını, 

f) Yapı yakla#ık maliyeti: Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve 
mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yakla#ık birim maliyetlerine ili#kin 
ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı in#aat alanının çarpımından elde edilen 
bedeli; binalarda yapılacak de"i#tirme, güçlendirme ve esaslı onarım i#lerinin ve bina 
dı#ında kalan yapılarda ise yapının ke#if bedelini, 

g) Ta#ıyıcı sistem: Yapıların; temel, betonarme, ah#ap, çelik karkas, duvar, dö#eme ve 
çatı gibi yük ta#ıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını, 

h) Yapı hasarı: Kullanımdan do"an hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, 
eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının 
kullanımını engelleyen veya yapıda de"er kaybı olu#turan her türlü hasarı, 

ı) Yapı denetim kurulu#u: Bakanlıktan aldı"ı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi 
görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden olu#an tüzel ki#iyi, 

j) Yapı müteahhidi: Yapım i#ini, yapı sahibine kar#ı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da 
kendisi için #ahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, 
gerçek ve tüzel ki#iyi, 

k) Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini i#tigal konusu olarak 
seçmi#, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel ki#iyi, 

l) Denetçi mimar ve mühendis: !lgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeli"i devam 
eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmi# mühendis ve mimarları, 

m) Laboratuvar: !n#aat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde 
üzerinde ilgili standartlarına veya teknik #artnamelerine göre ölçüm, muayene, 
kalibrasyon yapabilen ve di"er özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almı# tesisi, 
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!fade eder. 

YAPI DENET!M KURULU%LARI VE GÖREVLER! 

Madde 2 - Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldı"ı izin belgesi ile 
çalı#an ve münhasıran yapı denetimi ile u"ra#an tüzel ki#ili"e sahip yapı denetim 
kurulu#larının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kurulu#u ile yapı 
sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözle#mesi hükümlerine göre yürütülür. 
Yapı sahibi, yapım i#i için anla#ma yaptı"ı yapı müteahhidini vekil tayin edemez. 

Yapı denetim kurulu#larının nama yazılı ödenmi# sermayelerinin tamamının, mimar veya 
mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kurulu#ları; denetçi mimar ve 
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder. 

(Mülga fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./25. md.) 

Yapı denetim kurulu#ları a#a"ıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının in#a edilece"i arsa veya arazinin zemin ve 
temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje 
müelliflerince hazırlanarak do"rudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve 
hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dı#ında ba#ka bir kurum veya kurulu#un vize 
veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görü#ünü bildirmek. 

b) Yapı denetimini üstlendi"ine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının 
ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ili#kin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden 
itibaren yedi gün içinde Bakanlı"a bildirmek. 

c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. 

d) Yapım i#lerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik #artname ve 
standartlara uygunlu"unu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve 
imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. 

e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ili#kin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, 
denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik #artname ve 
standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve 
il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. 

f) !# yerinde, i# güvenli"i ve i#çi sa"lı"ı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı 
müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadı"ı takdirde durumu ilgili bölge 
çalı#ma müdürlü"üne bildirmek. 

g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç i# günü içinde ilgili 
idareye bildirmek. 

h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildi"ine dair 
ilgili idareye rapor vermek. 
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ı) Zemin, malzeme ve imalata ili#kin deneyleri, #artname ve standartlara uygun olarak 
laboratuvarlarda yaptırmak. 

SORUMLULUKLAR VE YAPILAMAYACAK !%LER 

Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kurulu#ları imar mevzuatı 
uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye kar#ı üstlenir. 

Yapı denetim kurulu#ları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar 
görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa"lık 
kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmı# olması nedeniyle ortaya çıkan yapı 
hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye kar#ı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu 
sorumlulu"un süresi; yapı kullanma izninin alındı"ı tarihten itibaren, yapının ta#ıyıcı 
sisteminden dolayı on be# yıl, ta#ıyıcı olmayan di"er kısımlarda ise iki yıldır. 

Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak 
esaslı tadilattan do"acak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim 
kurulu#u; yazılı ihtarına ra"men yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dı#ında 
meydana gelen ve yapıda hasar olu#turan yer kayması, çı" dü#mesi, kaya dü#mesi ve sel 
baskınından do"an hasarlardan sorumlu de"ildir. 

Yapı denetim kurulu#larının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile 
proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi; bu Kanunun 
uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. 

Yapı denetim kurulu#u denetim faaliyeti dı#ında ba#ka ticari faaliyette bulunamaz. Bu 
kurulu#un denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince ba#kaca mesleki 
ve in#aat i#leri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. 

YAPI DENET!M KOM!SYONU VE GÖREVLER! 

Madde 4 - (De"i#ik madde: 08/08/2011-648 s.K.H.K./26. md.) 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili Bakanlık i# ve i#lemlerinin yürütülmesini sa"lamak 
üzere, Bakanlık merkezinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve illerde !l Yapı 
Denetim Komisyonları kurulur. !l Yapı Denetim Komisyonları, yapı denetim 
kurulu#larına izin belgesi verilmesi hariç Kanunda belirtilen di"er görevleri yapar. 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu, konu ile ilgili Bakanlık personeli arasından, biri 
ba#kan olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek toplam yedi üyeden olu#ur ve 
Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür. Bakanlık; gerek 
görülen konular hakkında çalı#mada bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve kurulu#ları ile 
meslek ve sivil toplum kurulu#larının temsilcilerini Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Komisyonda görevlendirebilir. 
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!l Yapı Denetim Komisyonu, Çevre ve $ehircilik !l Müdürlü"ünün teklifi üzerine, biri 
ba#kan olmak üzere Merkez Yapı Denetim Komisyonunca görevlendirilecek toplam be# 
üyeden olu#ur. 

YAPI DENET!M! H!ZMET SÖZLE%MELER! 

Madde 5 - Yapı denetimi hizmet sözle#meleri yapı sahibi ile yapı denetim kurulu#u 
arasında akdedilir. Bu sözle#menin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir. 

Bu sözle#mede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, in#aat alanı, süresi, varsa yapı 
sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözle#mede yer alan yapının fiziki 
özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel 
listesi ve di"er yükümlülükler yer alır. 

!lgili idare; yapı denetimi hizmet sözle#mesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin 
uymaması halinde yapı tatil tutana"ı düzenleyerek in#aatı durdurur, yapı denetim 
kurulu#unun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur. 

(Mülga fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./27. md.) 

(De"i#ik fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./27. md.) Yapı denetimi hizmeti için yapı 
denetim kurulu#una ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözle#mesinde 
belirtilir. Bu bedel, yapı yakla#ık maliyetinin % 1,5'inden az olamaz. Hizmet bedeli oranı, 
yapım süresi iki yılı a#an i# için yıllık % 5 artırılır ve yapım süresi iki yıldan daha az olan 
i#ler için yıllık % 5 azaltılır. Bu bedele, katma de"er vergisi ile yapı denetim kurulu#u 
tarafından talep edilen ve ta#ıyıcı sisteme ili#kin olmayan malzeme ve imalâtlar 
konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil 
de"ildir. Yapı denetim kurulu#u, yapı sahibinden ba#ka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel 
talebinde bulunamaz. 

(De"i#ik fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./27. md.) Yapı denetim hizmet bedeli, yapı 
denetim kurulu#larının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı 
sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan 
tutarların % 3'ü * ruhsatı veren idarenin, % 3'ü * Bakanlık bünyesinde bulunan döner 
sermaye i#letmesinin hesabına aktarılır. 

(Mülga fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./27. md.) 

YAPI DENET!M KURULU%U !LE M!MAR VE MÜHEND!SLER!N!N YAPI !LE 
!L!%K!S!N!N KES!LMES! 

Madde 6 - Yapı denetim kurulu#unun görevden ayrılması veya mimar ve/veya 
mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ili#kisinin kesilmesi halinde yapı 
denetim kurulu#u durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç altı * i# günü içinde yazılı olarak 
Bakanlı"a ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanuni sorumluluktan kurtulamaz. 
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Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kurulu#u görevlendirilmedikçe veya 
yapı denetim kurulu#unca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi i#e 
ba#latılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez. 

S!C!LLER!N TUTULMASI VE YAPILARA SERT!F!KA VER!LMES! 

Madde 7 - (Mülga madde: 08/08/2011-648 s.K.H.K./25. md.) 

DENET!M FAAL!YET!N!N DURDURULMASI VE !Z!N BELGES!N!N !PTAL! 

Madde 8 - Yapı denetim kurulu#larından, bu Kanunda öngörülen esaslara göre denetim 
görevini yerine getirmedikleri anla#ılanların veya son üç yıl içerisinde üç defa olumsuz 
sicil alanların veyahut 3 üncü maddenin son fıkrası ile 6 ncı maddenin birinci fıkrası 
hükümlerine aykırı hareket etti"i belirlenenlerin denetim faaliyeti, yapı denetim 
komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geçici 
olarak geri alınır. Durdurma kararı, Resmi Gazetede ilan edilir ve sicillerine i#lenir. 
Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kurulu#unun 
mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde ba#ka ad altında dahi olsa hiçbir denetim 
faaliyetinde bulunamaz. Geçici durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler 
Bakanlıkça ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odaları, bu ki#iler hakkında kendi 
mevzuatına göre i#lem yapar. 

Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kurulu#unun denetim faaliyetine son verilir ve 
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. 

!zin belgesi iptal edilen yapı denetim kurulu#unun, kusurları mahkeme kararı ile 
kesinle#en mimar ve mühendisleri ba#ka bir yapı denetim kurulu#unda görev almaları 
halinde, görev aldıkları bu kurulu#a izin belgesi verilmez, verilmi#se iptal edilir. 

Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim 
kurulu#u hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendi"i yapıların 
devamına izin verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı 
sahibince ba#ka bir yapı denetim kurulu#unun görevlendirilmesi zorunludur. 

CEZA HÜKÜMLER! 
Madde 9- (De"i#ik madde: 23/01/2008-5728 S.K./496.mad) 

Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kurulu#unun icraî veya 
ihmalî davranı#la görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, 
yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek ki#iler ile laboratuvar görevlileri, altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Yapı denetim kurulu#unun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile laboratuvar 
görevlileri bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları 
hâlde yapmı# gibi veya yapmalarına ra"men gerçe"e aykırı olarak belge düzenlemeleri 
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hâlinde Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ili#kin hükümlerine göre 
cezalandırılır.  

Yapı denetim kurulu#unun izin belgesi alma a#amasında gerçe"e aykırı belge 
düzenlendi"inin izin belgesi verildikten sonra anla#ılması hâlinde, izin belgesi derhal 
iptal edilir. 

Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinle#mi# mahkeme kararları, 
Cumhuriyet ba#savcılıklarınca Bakanlı"a ve mimar ve mühendislerin ba"lı oldu"u 
meslek odalarına bildirilir. 

Yapı denetim kurulu#u ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve i#lemlerinden 3194 
sayılı !mar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler. 

BAKANLI$IN DENET!M YETK!S! 

Madde 10 - Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kurulu#larının i#lem ve 
faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir. 

KANUNUN UYGULANACA$I !LLER 

Madde 11 - Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Adana, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eski#ehir, Gaziantep, Hatay, 
!stanbul, !zmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirda" ve Yalova illerinde ba#lanır. 

Pilot illerin geni#letilmesi ve daraltılmasına, Bakanlı"ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

D!$ER HÜKÜMLER VE YÖNETMEL!KLER 

Madde 12 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı !mar Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. 

(De"i#ik fıkra: 08/08/2011-648 s.K.H.K./28. md.) !lgili idarelerin bu Kanunda belirtilen 
hususlara ili#kin görevleri ile çalı#ma usul ve esasları; yapı denetim kurulu#ları ve 
#ubelerinin sınıflandırılması, kurulu#lar arasında adaletli i# da"ılımını temin etmek üzere 
bir ilde faaliyet gösterebilecek olan yapı denetim kurulu#u sayısının belirlenmesi ile 
kurulu# safhasında sahip olunması gereken asgarî nitelikler; yapı denetim kurulu#ları ve 
laboratuvar kurulu#larının görevleri ile çalı#ma usul ve esasları; denetçi belgesi 
verilmesine ili#kin usul ve esaslar ile yapı denetim ve laboratuvar kurulu#larında görev 
alacak personelde aranacak nitelik, tecrübe ve bunların istihdam #artları ile görev ve 
sorumlulukları; di"er yapı sorumlularının nitelikleri, görevleri ile çalı#ma usul ve esasları; 
Merkez ve !l Yapı Denetim Komisyonunun görevleri ile çalı#ma usul ve esasları; yapı 
denetimi hizmet sözle#mesinin esasları, asgarî hizmet bedelinin belirlenmesi ve hizmet 
bedelinin ödenmesi, bu Kanun uyarınca denetlenerek in#a edilen yapılara sertifika 
verilmesi ve düzenlenecek meslek içi e"itimlere ili#kin usul ve esaslar Bakanlıkça 
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 
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YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE DE$!%T!R!LEN HÜKÜMLER 

Madde 13 - a) 03/02/2000 tarihli ve 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmı#tır. 

b) 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli"i Kanununun 
ek 5, ek 6, ek 7 nci maddeleri ile geçici 6 ve geçici 7 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmı#tır. 

c) 17/06/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 7 nci 
maddesi a#a"ıdaki #ekilde de"i#tirilmi#tir. 

Madde 7 - 1 inci maddede belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz 
olmayanlar Türkiye'de mühendis veya mimar unvanı ile istihdam olunamazlar, imzalarla 
sanat icra edemezler, bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar. 

GEÇ!C! MADDELER 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlü"e girdi"i tarihten önce Bakanlıkça yapı denetim 
kurulu#larına verilmi# olan yapı denetimi izin belgeleri, bu Kanunun yürürlü"e girdi"i 
tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak yenilenmeyen yapı denetim izin belgeleri geçersiz sayılır. 

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlü"e girdi"i tarihten önce 3194 sayılı !mar Kanunu 
ile 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
alınan yapı ruhsatları geçerlidir. 

Geçici Madde 3 - 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca yapı denetim kurulu#larınca tahsil edilmi# olan mali sorumluluk sigorta primleri 
yapı sahiplerine iade edilir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlü"e girer. 

YÜRÜTME 

Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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