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Ba!bakanlık
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Genel Müdürlü"ü
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TÜRK!YE BÜYÜK M!LLET MECL!S! BA#KANLI%INA
Çevre ve #ehircilik Bakanlı$ı’nca hazırlanan ve Ba"kanlı$ınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca

16/12/2011 tarihinde kararla"tırılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönü"türülmesi Hakkında
Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ili"ikte gönderilmi"tir.

Gere$ini arz ederim.

Recep Tayyip Erdo"an
Ba"bakan

GENEL GEREKÇE
Anayasanın 56 ncı maddesi; herkesin sa"lıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede ya!ama hakkına sahip

bulundu"unu hükme ba"lamakta ve Devlete bu hususta görevler yüklemektedir. Yine Anayasanın
23 üncü maddesine göre Devlet, “sosyal ve ekonomik geli!meyi sa"lamak, sa"lıklı ve düzenli
kentle!meyi gerçekle!tirmek” ile görevlidir.

Bilindi"i üzere, Ülkemizin çok mühim bir kısmı, ba!ta deprem olmak üzere tabiî afetlerin riski
altındadır. Buna ra"men, mevcut yapıların büyük bir kısmının muhtemel afetlere kar!ı dayanıklı
olmadıkları ve orta !iddetteki bir depremde bile a"ır derecede hasar görüp yıkıldıkları, bundan dolayı
sosyo-ekonomik problemlerin ya!andı"ı ve Devletin beklenmedik bir anda büyük malî külfetler ile kar!ı
kar!ıya kaldı"ı bilinmektedir. Onbinlerce insanın ölümüne ve çok yüksek malî kayıplara sebebiyet veren
ve 1999 yılında Marmara Bölgesinde vuku bulan büyük deprem felâketleri, müteakip depremler ve en
son olarak 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem ile bu gerçek acı bir !ekilde ortaya çıkmı!tır.
Ülkemizin bazı yerleri ve buralardaki yerle!im merkezleri hâlen çok yüksek deprem riski altındadır.
Örne"in, #stanbul’un yakın bir zaman içinde çok !iddetli bir depremle kar!ı kar!ıya kalaca"ı, bu hususta
ihtisas sahibi bilim adamlarınca ifade edilmektedir. Bazı yerle!im merkezlerinin jeolojik durumu ve
zemin özellikleri ise, buralarda iskânın tehlikeler arz etti"ini ve afet riski altında bulunan bu yerle!im
merkezlerinin bir an önce bulundukları yerlerde dönü!türülerek buralardaki iskânın yeniden
düzenlenmesini ve hatta bunların ba!ka yerlere nakledilmesini zarurî kılmaktadır.

HAVALE ED!LD!%! KOM!SYONLAR
(1/569)                                                                                                                            

ESAS Bayındırlık, #mar, Ula!tırma ve Turizm Komisyonu
                                                                                                                            

TAL! Adalet Komisyonu
#çi!leri Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
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Yürürlükteki 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, afet tehlikesine maruz kalmı! veya kalması muhtemel bölgelerin
tespit edilip “afete maruz bölge” olarak ilân edilmesini öngörmekte ve böylece “afete maruz bölge”
olarak ilân edilen yerlerdeki meskenlerin ve i!yerlerinin afet tehlikesinden masun yerlere nakledilmesi,
bahsedilen Kanundaki usûl ve esaslara göre yürütülmektedir. Deprem afetine ve di"er afetlere maruz
kalabilece"i ilmî ve teknik ara!tırmalar ile sabit olan yerlerdeki iskânın kaldırılması ile ba!ka yerlere
tahliye ve nakli i!leri, etraflı çalı!maları ve büyük harcamaları gerektirmekte, bu masrafların
kar!ılanmasında zorluklar bulunmakta ve 7269 sayılı Kanuna göre belirli bir yerin “afete maruz bölge”
ilân edilmesi, bu bölgede normal hayatın akı!ını aksatmakta, “ola"anüstü” bazı tedbirlerin alınmasını
gerekli kılmakta ve sosyal problemlere de yol açmaktadır. Bu sebeple, afetler bakımından risk ta!ıdı"ı
ilmî ve teknik ara!tırmalar ile belirlenmi! bölge ve yerler için 7269 sayılı Kanuna göre “afete maruz
bölge” kararı alınmasına gerek olmaksızın, buralardaki meskenlerin ve i!yerlerinin öncelikle
“gönüllülük” esasına dayanılarak dönü!türülmesine ve gerekirse ba!ka yerlere nakline imkân sa"layacak
yeni kanunî düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anayasadan kaynaklanan ve yukarıda bahsedilen Devlet görevleri ve ihtiyaçlar gözetilerek
hazırlanan düzenlemelerle, öncelikli olarak 7269 sayılı Kanundaki “kanunî mecburiyet” esası yerine,
afetler kar!ısında riskli bulunan alanların ve buralardaki yapıların mâlikleri ile anla!ma sa"lanarak bu
riskli yapıların yıktırılıp bu alanların dönü!türülmesinde ve yeniden yerle!imin temin edilmesinde
“gönüllülük” esası getirilmekte; ancak, bu esasa uymayanların yapılarının Bakanlık veya #darece
yıktırılması ve riskli yapılar ile alanların tahliyesi suretiyle uygulamada bulunmak da öngörülmektedir.

Riskli alanların dönü!türülmesi, mülkiyet hakkını ve mülkiyetin dı!ındaki sınırlı aynî hakları
etkileyece"inden; Tasarıda bu hususta düzenlemelere yer verilmi!tir. Ayrıca, Tasarının öngördü"ü
dönü!türme uygulamaları için uygun arazilere ihtiyaç olaca"ından, Hazinenin ve di"er kamu kurum ve
kurulu!larının ta!ınmazlarından ihtiyaç duyulanların dönü!üm hizmetleri için tahsis edilebilece"ine
ili!kin düzenlemelere gerek görülmü!tür. 

Di"er taraftan, riskli alanların dönü!türülmesine ili!kin uygulamalar için büyük malî kaynaklara
ihtiyaç bulundu"undan, çe!itli kalemlerden olu!an “Dönü!üm Gelirleri” düzenlenmi! ve dönü!türme
hizmetleri için gerekli görülen di"er hükümlere yer verilmi!tir.

Kanun sayesinde, ba!ta deprem olmak üzere tabiî afetler sebebiyle meydana gelmesi kuvvetle
muhtemel can ve mal kayıpları önlenecek; mülkiyet haklarına saygı, sa"lıklı ve düzenli yerle!me, daha
az maliyet ile en fazla sosyal faydanın temin edilmesi, kaynakların plânlı, sa"lıklı ve verimli kullanılması
ilkelerinin hayata geçirilmesi de mümkün olacaktır. 

Tasarıdaki düzenlemeler, dönü!türme, yeniden yerle!tirme ve yapıla!ma hizmetlerinin Devlet ve ilgili
kamu kurum ve kurulu!ları eliyle belirli bir plân, program ve düzen içinde gerçekle!tirilmesini
öngörmektedir. Bundan dolayı Tasarı, belirli bir yerle!im merkezinin kar!ı kar!ıya oldu"u afet tehlikesinden
haberdar olanların ferdî te!ebbüsleri ile afet tehlikesinden masun oldu"unu dü!ündükleri ancak böyle
olmayabilen bölgelerde yetersiz yapı teknikleri ile in!a edilen yapılara ta!ınmaları suretiyle meydana gelen
ve gelebilecek olan düzensiz yapıla!maların ve böylece yol açılan israfın da önüne geçecektir. 

Özellikle belirtilmelidir ki afet riski altında oldu"u kabûl edilen yerlerde deprem afeti meydana
gelmeden önce buralardaki meskenlerin, i!yerlerinin ve sanayi tesislerinin yeni alanlara nakledilmesi
sayesinde, yerle!me ve yapı emniyeti temin edilecek ve muhtemel can ve mal kayıpları ile iktisadî ve
sosyal di"er zararların en aza indirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, hâlihazırda ya!anabilirlikten uzak,
köhnemi!, can ve mal emniyeti bakımından riskli ve görüntü itibarı ile de çirkin olan yapıla!malar
ortadan kaldırılabilecek, estetik yapılar in!a edilecek ve halkın daha sıhhatli ve emniyetli !artlar altında
ikameti de temin edilecektir.

Tasarı, afet meydana geldikten sonra “yara sarma” de"il de, “yara almama” anlayı!ına dayanmakta;
böylece Anayasadaki “sosyal hukuk devleti” ilkesinin hayata geçirilmesi için önemli ve etkili bir adım
atılmasını temin etmektedir.
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MADDE GEREKÇELER!
Madde 1- Madde ile Kanunun amacı belirtilmektedir.
Madde 2- Madde ile Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmaktadır. 
Madde 3- Maddenin birinci fıkrası ile riskli yapıların tespitinin usûl ve esasları hükme

ba"lanmaktadır. Bir yapının “riskli yapı” ve bulundu"u yerin “riskli alan” oldu"unun belirlenmesi
hâlinde, Kanundaki kısıtlamalar ve sair i!lemler gündeme gelece"inden; riskli yapıların tespitinin
öncelikli olarak mâliklerince yaptırılması öngörülmekte ve mâliklerince tespit yaptırılmayan hâllerde
Bakanlıkça veya #darece tespit yoluna gidilece"i ve buna ili!kin hususlar düzenlenmektedir.

Maddenin takip eden fıkralarında, Kanunun öngördü"ü uygulamaların gerekli kıldı"ı ta!ınmazların
devrine, tahsisine ve bunların tapuda tescil i! ve i!lemlerine dair usûl ve esaslar düzenlenmektedir. Kanun
ile öngörülen dönü!üm uygulamaları için, ihtiyaca göre Hazinenin ve di"er kamu kurum ve
kurulu!larının ta!ınmazlarından tahsis ve devir yapılabilecek olup bunlara dair düzenlemeler de maddede
yer almaktadır.

Maddenin yedinci fıkrasında, Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup
riskli yapı durumunda olmayan yapılardan uygulama bütünlü"ü bakımından Bakanlıkça zarurî görülenler
hakkında da Kanunun uygulanaca"ı hükme ba"lanmaktadır.

Madde 4- Madde ile Kanunun öngördü"ü iyile!tirme, yenileme ve dönü!türme i! ve i!lemleri ile
uygulamaların gerektirdi"i ölçüde, ta!ınmaz mülkiyetine ve tasarrufuna ili!kin haklar bakımından
getirilen kısıtlamalar düzenlenmektedir. 

Ayrıca, öngörülen maksadın gerçekle!tirilmesini temin için, Kanunun uygulanması sırasında
gerekmesi ve talep edilmesi hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara bazı hizmetlerin
verilmeyece"i ve verilenlerin durdurulaca"ı hükme ba"lanmaktadır.

Madde 5- Maddenin birinci fıkrası ile riskli yapıların yıktırılmasının usûl ve esasları hükme
ba"lanmaktadır. Bir yapının “riskli yapı” ve bulundu"u yerin “riskli alan” oldu"u belirlendi"inde,
Kanundaki kısıtlamalar gündeme gelece"inden; yıktırmada öncelikli olarak mâlikler ile anla!ma yolu ve
bunlara yapılacak yardımlar öngörülmekte; ikinci fıkrada ise, uygulamanın gerekli kılması hâlinde,
birinci fıkra kapsamında olmayan ki!iler hakkında da birinci fıkranın uygulanabilece"i hükme
ba"lanmaktadır.

Üçüncü fıkrada, riskli yapıların yıktırılmasında ve tahliyesinde, öncelikli olarak mâliklerce yıktırma
ve tahliye, bu mümkün olmadı"ı takdirde idarî yoldan bu i! ve i!lemleri yaptırma öngörülmekte ve
bunların usûl ve esasları tanzim olunmaktadır. Dördüncü fıkrada, önceki fıkralara göre yıktırma
gerçekle!memi! ise, Bakanlı"ın bu konudaki görev ve yetkileri belirtilmektedir.

Be!inci fıkrada ise, idarî yoldan yıktırma yoluna gidilen hâllerde, yıktırmanın masrafları için ipotek
tesisi öngörülmektedir.

Madde 6- Maddenin birinci fıkrası ile üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen ta!ınmazlara
ili!kin hakların ne suretle devam edece"i, bunların tapu siciline i!lenmesi, satılmaları, rayiç bedeli
ödenmek kaydı ile Hazine adına tescili, Bakanlı"a tahsisi ve Bakanlıkça uygun görülenlerin TOK#’ye
ve #dareye devri ile ilgili düzenlemelere yer verilmi!; uygulamanın özelli"i sebebiyle gerekli oldu"u
gözetilerek, ikinci fıkrada, Bakanlı"a ve #dareye acele kamula!tırma imkânı tanınmı! ve tapu i! ve
i!lemleri konusunda Bakanlı"ın TOK#’nin ve #darenin hak ve yetkileri düzenlenmi!tir.

Üçüncü fıkrada, Kanunun öngördü"ü maksadın daha kolay gerçekle!mesi için te!vik sa"lamak
bakımından, anla!ma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamula!tırılan yapıların mâliklerine ve mâlik
olmasalar bile bu yapılarda en az bir yıldır ikamet etti"i veya bu yapılarda i!yeri bulundu"u tespit
edilenlere konut, i!yeri, arsa veya dönü!üm projeleri özel hesabından kredi ve usûl ve esasları Bakanlıkça
belirlenen ve mülkiyet ve sınırlı aynî hak sa"layan konut sertifikası verilebilece"i öngörülmü!; ayrıca,
775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabûl edilenlere verilecek olan
konut veya i!yerlerinin, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilece"i hükme ba"lanmı!tır. 
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Dördüncü fıkra ile Kanun uyarınca yapımı gerçekle!tirilen konutların ve i! yerlerinin bedellerinin
belirlenmesinde ve ilgililerin borçlandırılmasında, sosyo-ekonomik durumlar, tabiî afetin ortaya çıkardı"ı
neticeler ve sosyal devlet anlayı!ının gerekleri gözetilerek uygulama gerçekle!tirilece"i hükme
ba"lanmaktadır.

Be!inci fıkrada Kanunun uygulanması için de"i!ik usûlleri ve tatbikat alternatifleri öngörülmekte
ve bu hususlarda Bakanlı"ın yetkileri düzenlenmektedir.

Kanun kapsamındaki uygulamaların özelli"i gözetilerek, altıncı fıkrada, riskli alanlardaki ve rezerv
yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; her tür ve ölçekteki plânlama i!lemlerine esas
te!kil edecek standartları belirleme ve gerekti"inde bu standartları plân kararları ile tayin etme veya özel
standartlar ihtiva eden plânlar yapma ve onaylama ve kent tasarımları hazırlama konularında Bakanlı"a
özel bir yetki verilmektedir.

Maddenin yedinci fıkrasında dönü!türmeye tâbi ta!ınmazların de"er tespiti i!lemlerinin yapılması
düzenlenmektedir.

Maddenin sekizinci fıkrasına göre, Kanunun uygulanaca"ı alanlar dı!ında olmakla birlikte Kanunun
güttü"ü maksatlar çerçevesinde güçlendirilebilece"i teknik olarak tespit edilen yapılar için de dönü!üm
projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verme imkânı getirilmektedir.

Dokuzuncu fıkrada, bu Kanun kapsamındaki i! ve i!lemlere kar!ı açılacak davalarla ilgili düzenleme
yapılmaktadır. Kanunun temel amacı, afet riski altındaki alanlarda bulunan, bu sebeple her an yıkılması
ihtimal dâhilinde olup can ve mal kaybına yol açabilecek olan yapıların ve bulundukları alanların
iyile!tirme, yenileme ve dönü!türme suretiyle can ve mal emniyeti için uygun ve ya!anabilir kılınmasını
temin etmektir. Bu yönüyle Kanun, ya!ama hakkı ile do"rudan alâkalıdır. Di"er taraftan, mülkiyet hakkı
ve hak arama hürriyeti, Anayasa ile teminat altına alınmı! olan hak ve hürriyetlerdendir. Ancak, Kanunun
temel amacının “can ve mal emniyetini temin” oldu"u ve bu arada ya!ama hakkı ile sıkı bir
münasebetinin bulundu"u çok açıktır. Ya!ama hakkı ise, di"er temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının
olmazsa olmaz !artıdır. Kanunun öngördü"ü i! ve i!lemlerin plânlanan !ekilde ve zamanında
gerçekle!tirilmesi zarurîdir. Bunlarda herhangi bir sebepten dolayı aksaklık meydana geldi"inde,
Kanunun öngördü"ü amacın gerçekle!mesi engellenmi!, can ve mal emniyetini temin ile ya!ama hakkına
matuf olan hizmetler aksamı! olacak ve insanların ya!ama hakkının afet riski nedeniyle tehlike altında
olması hâli devam edecektir. Bu yüzden, Kanunun temel amacı gözetilerek, uygulamada ve hizmette
aksaklıklara mahal vermemek üzere, bu Kanun uyarınca tesis edilen idarî i!lemler üzerine idarî yargı
yoluna müracaat edilip dava açılabilece"i, fakat bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar
verilemeyece"i hükme ba"lanmı!tır. Anayasanın 125 inci maddesinin altıncı fıkrasında, “Kanun,
ola"anüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve sava! hâlinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel
sa"lık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.” hükmü yer almaktadır.
Can ve mal emniyetini korumayı temel amaç edinen bu Kanuna göre tesis edilen idarî i!lemlere kar!ı
açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayan hüküm, Anayasanın söz konusu
maddesiyle çizilen çerçeveye uygun dü!mektedir.

Onuncu fıkrada, Kanun uyarınca yapılan i! ve i!lemlerin tebligatına ili!kin hususlar
düzenlenmektedir.

Onbirinci fıkrada, Kanunun uygulanmasına ba"lı olarak meydana gelen yeni ta!ınmazların tapuya
tescili düzenlenmekte; son fıkrada ise, Bakanlı"ın uygulama i! ve i!lemlerine ili!kin belirleme ve yetki
devri hususundaki yetkisi hükme ba"lanmaktadır.

Madde 7- Madde ile Kanun uyarınca yapılacak olan i! ve i!lemler ile uygulamalarda kullanılacak
olan dönü!üm gelirlerinin bütçe ile ili!kisi hükme ba"lanmakta ve bu gelirler sayılmakta, Kanunun
uygulanmasında kullanılacak di"er kaynaklar belirtilmekte, dönü!üm projeleri özel hesabı ile ilgili
düzenlemelere yer verilmekte, bu hususta Bakanlı"a idarî düzenleme yetkisi tanınmakta ve vergi, resim
ve harç gibi malî mükellefiyetler için istisnalar getirilmektedir.
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Maddede ayrıca, Kanunun öngördü"ü i!, i!lem ve hizmetlere tahsis edilmi! olan para, mal ve
hakların kamu yararı amacına tahsis edilmi! sayılaca"ı, Kanun maksadı için kullanılmak üzere gerekirse
Bakanlıkça dönü!üm gelirlerinden TOK#’ye ve #dareye kaynak aktarılabilece"i ve bu gelirlerin Kanunun
maksadı dı!ında kullanılamayaca"ı hükme ba"lanmaktadır.

Madde 8- Madde ile Kanunun öngördü"ü her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım i!lerinin
özelli"i ve âciliyeti sebebiyle, 4734 sayılı Kamu #hale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen hâllere dayanan i!lerden sayılaca"ı; bunların ve dönü!üm uygulamalarının, aynı
Kanun kapsamındaki idareler ile akdedilecek olan protokoller çerçevesinde 4734 sayılı Kanuna tâbi
olmaksızın gerçekle!tirilebilece"i öngörülmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, Kanunun gerektirdi"i i! ve i!lemleri engelleyenler ve bu konudaki
görevlerinin gereklerine aykırı davrananlar hakkında uygulanacak cezaî hükümler belirtilmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında Kanun kapsamındaki i! ve i!lemlerin özelli"i gözetilerek, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun ve sair kanunların ilgili hükümlerine ba"lı kalınmaksızın, sözle!meli
personel çalı!tırılabilece"i hükme ba"lanmakta; be!inci fıkrada, ihtiyaç hâlinde di"er kamu kurum ve
kurulu!larının personelinin geçici olarak Bakanlık bünyesinde görevlendirilmesinde 657 sayılı Kanunun
ek 8 inci maddesinde yer alan süre sınırlamasının uygulanmayaca"ı öngörülmektedir. Yapıların
risklili"inin tespiti suretiyle “riskli yapı” statüsüne sokulması, Kanunun uygulanması için çok önemli ve
tamamen “teknik” bir konudur. Bu nedenle, maddenin son fıkrasında, “riskli yapı”nın tespitinde geçerli
olacak teknik kriterler ile sair usûl ve esasların ve Kanunun uygulanmasına dair di"er usûl ve esasların
yönetmelik ile düzenlenmesi konusunda Bakanlı"a yetki verilmektedir.

Madde 9- Madde ile Kanun kapsamındaki i!, i!lem ve uygulamaların özelli"i ve âciliyeti
gözetilerek, Kanun uyarınca yapılacak olan plânların, 3194 sayılı Kanundaki kısıtlamalara ve askı ilân
sürelerine tâbi olmayaca"ı ve aynı sebeple, Kanun kapsamındaki alanlara ili!kin i!, i!lem ve uygulamalar
hakkında, maddede sayılan kanunların bu Kanunu engelleyici hükümleri ile di"er kanunların bu Kanuna
aykırı hükümlerinin uygulanmayaca"ı hükme ba"lanmaktadır.

Madde 10- Madde ile 6831 sayılı Orman Kanununa ek madde eklenerek, afet riski altında bulunan
alanların dönü!türülmesi uygulamalarının ve afete ili!kin hizmetlerin gerekli kılması sebebiyle, !ehrin
içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların afetler öncesinde ve sonrasında kullanılabilmesi
için bu alanlara altyapı hizmetleri verilece"i öngörülmektedir.

Madde 11- Madde ile 775 sayılı Gecekondu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde, gecekondu sahiplerinin ma"duriyetini gidermek üzere de"i!ikli"e gidilmekte ve maddeye
eklenen fıkra ile gerekirse ilgililere nakdî yardım yapılmasına imkân tanınmaktadır.

Madde 12- Madde ile 2942 sayılı Kamula!tırma Kanununun 15 inci maddesinde bilirki!ilerin
sayısının artırılmasını öngören de"i!iklik yapılmaktadır. Afet riski altında bulunan alanların
dönü!türülmesi, oldukça fazla kamula!tırma ve yıktırma i!lemini ve buna ba"lı ihtilâfları gündeme
getirece"inden, ta!ınmaz konusunda mahkemelere bilirki!ilik yapacakların sayılarının artırılması
gerekmektedir. Bu yüzden, bilirki!ilik konusundaki tartı!maların en aza indirilmesini ve bilirki!ilerin
tarafsızlı"ına ili!kin inancın artırılmasını temin bakımından, bilirki!ilerin tayininde tarafların anla!ması
esası getirilmekte ve anla!ma sa"lanamadı"ı takdirde kura usûlü öngörülmektedir. Ayrıca, 2942 sayılı
Kanunun 15 inci maddesine bir fıkra eklenerek, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı de"erleme
uzmanlarının bilirki!ilik yapmaları öngörülmekte ve yeterli de"erleme uzmanı bulunan yerlerde bunlara
öncelik verilece"i hükme ba"lanmaktadır.

Madde 13- Madde ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında
de"i!iklik yapılarak, anılan Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında
gerçekle!tirilen proje ve uygulamalar için ilgili kamu kurum ve kurulu!undan hizmet payı alınması
öngörülmekte ve in!aat i!lerinin Toplu Konut #daresi Ba!kanlı"ınca daha iyi ve çabuk gerçekle!tirilmesine
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
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Madde 14- Madde ile 3194 sayılı #mar Kanununa bir ek madde ve bir geçici madde eklenmektedir.
#mar uygulamalarına ili!kin yönetmeliklerin olması gereken düzenlemeleri ihtiva etmesi ve iyi !ekilde
uygulanması, Ülkemizdeki yapıların can ve mal emniyetini temin ve sair hususlar bakımından çok
önemlidir. Bu nedenle, 3194 sayılı Kanuna bir ek madde ve bir geçici madde eklenerek, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve 3194 sayılı Kanuna göre çıkarılacak olan yönetmeliklerden imar uygulamalarına
ili!kin olanların Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ınca onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlü"e konulaca"ı; evvelce belediyeler tarafından imar uygulamalarına ili!kin olarak çıkarılmı! olan
yönetmeliklerin, eklenen ek 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde en geç bir yıl içinde yeniden
hazırlanıp yürürlü"e konulaca"ı, aksi takdirde, evvelki yönetmeliklerin yürürlükten kalkaca"ı hükme
ba"lanmaktadır.

Madde 15- Madde ile 5366 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında de"i!iklik yapılarak,
yenileme alanı ilânında Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı alınması
öngörülmektedir.

Madde 16- Madde ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinde de"i!iklik yapılarak,
kentsel dönü!üm ve geli!im alanı ilânında Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ının teklif makamı olması
öngörülmektedir.  

Madde 17- Madde ile 5543 sayılı #skân Kanununa bir ek madde eklenerek, afet riski veya fen,
sanat ve sa"lık kurallarına aykırılık sebebiyle veya Bakanlar Kurulunca belirlenen özel proje alanlarında
gerçekle!tirilecek olan yeniden iskân uygulamalarında buralardaki ailelerin daha elveri!li yerlerde iskânı
ile köye dönü! projeleri çerçevesindeki iskânlarının, 5543 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmasının
usûl ve esasları hükme ba"lanmakta ve projeyi yürüten kurulu!un bütçesine ödenek konulması ve ödenek
transferi düzenlenmektedir.

Madde 18- Madde ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre ve $ehircilik Bakanlı"ı ve
Bakanlı"ın bazı birimlerinin görevlerinde de"i!iklikler yapılmaktadır. 

Madde 19- Madde ile afet riski altında bulunan alanların dönü!türülmesi uygulamalarının asıl
sorumlusu olan Bakanlık için yeni daire ba!kanı kadrolarının ihdası sa"lanmaktadır.

Madde 20- Madde ile uygulamanın gerektirmesi sebebiyle 6107 sayılı #ller Bankası Anonim $irketi
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde de"i!iklikler yapılmaktadır. 

Madde 21- Madde ile Atatürk Kültür Merkezi alanına ili!kin güncelli"ini kaybeden ve uygulama
kabiliyeti kalmayan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 22- Madde ile Kanun yürürlü"e girdi"inde, uygulanma kabiliyeti kalmayacak olan
24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.

Geçici Madde 1- Madde ile benzer amaçlarla çıkarılan bâzı kanunlar uyarınca dönü!üm ve
iyile!tirme uygulamaları için tahsis edildi"i hâlde belirli bir süre içinde maksada uygun olarak
kullanılmaya ba!lamayan ta!ınmazların tescili ve Bakanlı"a tahsisi düzenlenmektedir.

Geçici Madde 2- Madde ile Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönü!üm gelirlerinden 2012
yılında gerçekle!enler hakkında uygulanmak üzere bütçeye ili!kin geçici düzenleme ihtiva etmektedir.

Madde 23- Yürürlük maddesidir. 
Madde 24- Yürütme maddesidir.
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Bayındırlık, !mar, Ula"tırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bayındırlık, !mar, Ula"tırma ve Turizm Komisyonu 1.3.2012
Esas No: 1/569
Karar No: 5
TÜRK!YE BÜYÜK M!LLET MECL!S! BA"KANLI#INA

Çevre ve "ehircilik Bakanlı$ınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ba%kanlı$ına sunulan ve Ba%kanlıkça 10/2/2012 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali
komisyon olarak da, Adalet, !çi%leri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen 1/569 esas numaralı
"Afet Riski Altındaki Alanların Dönü%türülmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 22/2/2012
tarihinde yaptı$ı dördüncü ve 23/2/2012 tarihinde yaptı$ı be%inci toplantılarında; Hükümeti temsilen
Çevre ve "ehircilik Bakanı Erdo$an BAYRAKTAR ile Çevre ve "ehircilik, Kültür ve Turizm, Milli
Savunma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, !çi%leri, Maliye, Adalet, Orman ve Su !%leri Bakanlıkları ile
Devlet Personel Ba%kanlı$ı, Hazine Müste%arlı$ı, Sermaye Piyasası Kurulu, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Ba%kanlı$ı, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ba%kanlı$ı, !ller Bankası A.". Genel
Müdürlü$ü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ba%kanlı$ı, Türkiye Belediyeler Birli$i,
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birli$i, Jeofizik Mühendisleri Odası temsilcilerinin
katılımlarıyla incelenip görü%ülmü%tür.

Tasarı ile afet riski altında olan alanlar ile bu alanlar dı%ındaki riskli yapıların bulundu$u arsa ve
arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sa$lıklı ve güvenli ya%ama çevrelerini te%kil etmek
üzere iyile%tirme, tasfiye ve yenilemelere dâhil usul ve esaslar belirlenmektedir. Tasarının gerekçesinde;
Ülkemizin çok büyük bir kısmının ba%ta deprem olmak üzere yüksek oranda tabiî afet riski altında
oldu$u ve bu nedenle risk altında bulunan yerle%im merkezlerinin dönü%türülmesinin zaruri oldu$u, bu
dönü%türme i%lemlerinin yürürlükteki kanunlara göre yürütülmesinin çe%itli sosyal ve ekonomik
problemlere yol açtı$ı, bu nedenlerle de bu sıkıntılara yol açmadan dönü%ümü gerçekle%tirecek yeni bir
kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyuldu$u belirtilmektedir.

Tasarının tümü üzerinde Hükümet adına yapılan sunu% konu%masında Çevre ve "ehircilik Bakanı
Erdo$an BAYRAKTAR; Türkiye’nin % 90’ının birinci, ikinci ve üçüncü derecede deprem bölgesi
içerisinde yer aldı$ını, bu nedenle afet riski altında olan binaların dönü%türülmesi ve yenilenmesinin
büyük önem arz etti$ini, 1960’lı yıllardan itibaren 775, 2981, 2982, 2985 ve 5393 sayılı kanunlarla
Ülkemizde kentsel dönü%üm, %ehirle%me ve konut edinme konularında ciddi adımlar atıldı$ını, ancak
mevcut kanunlarla afet riski altında olan yapıların dönü%türülmesinin mümkün olmadı$ını, bu nedenle
daha kısa ve yaptırım gücü yüksek bir kanun yapma ihtiyacı do$du$unu, Türkiye’nin yüzölçümüne
bakıldı$ında Arap Yarımadasından Türkiye’ye gelen fay hattının yan akslarıyla birlikte toplam 24.500
km& oldu$unu, bu itibarla ba%ta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde afet riski altında bulunan
alanların ve binaların mutlaka ve bir an önce de$i%tirilmesi ve dönü%türülmesi gerekti$ini, Tasarının
kanunla%masıyla birlikte yo$un bir ikincil mevzuat çalı%masının yapılaca$ını ve bu sayede Tasarıda yer
alan hususların daha da açıklı$a kavu%turulaca$ını, Tasarı hazırlanırken sivil toplum kurulu%larının, %ehir
planlamacılarının, in%aat mühendisleri ile mimarların, Adalet Bakanlı$ı ile ilgili tüm kurulu%ların
görü%lerinin alındı$ını, Tasarı tasla$ının tüm siyasi parti gruplarına sunuldu$unu ifade etmi%lerdir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görü%melerde; Türkiye’nin %90’ına yakınının afet riski altında
oldu$u ve bu nedenle toplu bir kentsel dönü%üme ihtiyaç oldu$u, yalnızca deprem de$il, sel, heyelan vb.
do$al ya da endüstriyel olayların yarataca$ı afet riskleri için de önlemler alınmasına gerek oldu$u, afet
riski altında olan alanların dönü%türülmesinin her zaman önem ve öncelik arz etti$i, ancak günümüze
kadar bu konuda finansman sorunu, yetki karma%ası ve yeterli uygulama araçlarının bulunmaması
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sebebiyle geni% kapsamlı adımlar atılamadı$ı, Tasarıyla birlikte bu sorunların büyük ölçekte giderildi$i,
afet riski altında yer alan binalar dönü%türülürken sosyal donatı alanlarının da arttırılmasının uygun
olaca$ı, Tasarıda TOK!’ye çok atıf yapıldı$ı ve bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerekti$i, riskli
yapı tespitlerine kar%ı yapılan itirazları inceleyecek teknik heyetlerin olu%umunda jeoloji ve jeofizik
mühendislerine birlikte yer verilmesi ile Çevre ve "ehircilik Bakanlı$ından katılacak görevli ki%ilerin
sayısının arttırılmasının daha uygun olaca$ı, Tasarıdaki afet teriminden sadece depremlerin
anla%ılmaması gerekti$i, ülkemizin her an afet riskine maruz kalabilece$i, bu nedenle de Tasarının vakit
kaybetmeksizin kanunla%ması gerekti$i, sadece afet riski altında olan alanlarda de$il bu alanlar dı%ında
da kentsel dönü%ümün gerekli oldu$u görü%leri ifade edilmi%tir.

Bazı Komisyon üyelerimizce, Tasarının 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında düzenlenen bu
Kanunun uygulanmasından do$an i%lemlere kar%ı açılacak davalarda yürütmenin durdurulamayaca$ına
ili%kin hükmün Anayasaya aykırı oldu$una ili%kin yapılan itirazlara cevaben, Hükümet temsilcisi Çevre
ve "ehircilik Bakanı Erdo$an BAYRAKTAR, Anayasanın 125 inci maddesinin altıncı fıkrasında hangi
durumlarda yürütmenin durdurulması kararlarının sınırlanabilece$inin düzenlendi$ini ve söz konusu
maddede ve Tasarıda düzenlenen i%lemlerin can ve mal güvenli$i ile ilgili oldu$u bu durumun da kamu
düzeni ile ilgili oldu$undan burada getirilen sınırlamanın Anayasaya uygun oldu$unu ifade etmi%lerdir.

Yapılan görü%melerin ardından Tasarının alt komisyona gönderilmesine ili%kin öneri, hız ve pratiklik
açısından, ülkemizin her an afet riskine maruz kalabilece$i, bu nedenle de Tasarının vakit kaybetmeksizin
kanunla%abilmesi amacıyla ve Komisyonun yeterli donanım ve birikime sahip olması nedeniyle
reddedilmi%tir.

Tasarının tümü üzerindeki görü%melerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmi%tir.
Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının 2 nci maddesi (ç) bendinde yer alan “, TOK!” ibaresinin, riskli alan tespitinin Bakanlık

tarafından yeterli olması gerekçesiyle, çıkartılması suretiyle kabul edilmi%tir.
Tasarının 3 üncü maddesi, birinci fıkranın altıncı cümlesinin riskli yapı tespitlerine itirazları

inceleyecek olan teknik heyete üniversite ö$retim üyelerinden uygun olanların i%tirakini sa$lamak ve
üniversitelerden i%tirak edecek üyeler ile Bakanlıktaki görevlilerden i%tirak ettirilecek olanların sayısının
arttırılması gerekçesiyle de$i%tirilerek ve ikinci fıkradaki “, TOK!” ibaresinin TOK!’nin riskli yapı tespiti
yapamayaca$ı ve bu hususta TapuMüdürlü$üne bildirimde bulunması söz konusu olmadı$ı gerekçesiyle
çıkartılması suretiyle kabul edilmi%tir.

Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının 6 ncı maddesi on ikinci fıkrasındaki “maddede” ibaresinin hükmün kanundaki tüm i% ve

i%lemlere yansıtılması amacıyla “Kanunda” olarak de$i%tirilmesi suretiyle kabul edilmi%tir.
Tasarının 7 nci maddesi on ikinci fıkrasının dönü%üm projeleri özel hesabından Bakanlı$ın ilgili

kurulu%u olan !ller Bankası Anonim "irketine bu Kanunda öngörülen amaçlarda kullanılmak üzere
kaynak aktarılması gerekçesiyle de$i%tirilmesi suretiyle kabul edilmi%tir.

Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının 9 uncu maddesi birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve askı sürelerine”

ibaresinin benzer metnin yer aldı$ı kanunlara ili%kin verilen Anayasa Mahkemesi kararları uyarınca
metinden çıkarılmak, ikinci fıkrasına Bo$aziçi Kanunu kapsamında kalan geri görünüm ve etkilenme
bölgelerinde kalan alanlarda da Kanunun uygulanması amacıyla yeni bir (i) bendi eklenmek ve 2863 ve
5366 sayılı kanunlar kapsamındaki alanlarda uygulama yapılmadan önce sahip oldu$u sit statüsüne göre
ilgili Bakanlık olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlı$ının görü%ünün alınması amacıyla yeni bir
fıkra eklenmek suretiyle kabul edilmi%tir.
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Tasarının çerçeve 10 uncu maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının çerçeve 11 inci maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının çerçeve 12 nci maddesi 2942 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasını

de$i%tiren fıkranın bilirki%i seçiminde genel usul kurallarına uyumun sa$lanması amacıyla çıkarılması
suretiyle kabul edilmi%tir.

Tasarının çerçeve 13 üncü maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının çerçeve 15 inci maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının çerçeve 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere, 5366 sayılı Kanunun dokuzuncu

fıkrasından sonra gelmek üzere, yenileme projelerinin gerektirdi$i uygulamaların yapı maliki tarafından
yerine getirilmesi mümkün ise onun tarafından, bu mümkün de$ilse il özel idaresi veya belediye
tarafından yerine getirilmesi, böylece bu uygulamaların sürüncemede kalmaksızın bir an önce hayata
geçirilmesi; di$er taraftan gerek yapı maliki tarafından, gerekse il özel idaresi veya belediye tarafından
yerine getirilen uygulamalara ili%kin masrafın, yapı maliki tarafından kar%ılanamaması ihtimaline binaen
ödeme kolaylı$ı sa$lanması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla yeni bir fıkra ekleyen, 5366 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin mevcut üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, 5366 sayılı Kanun
kapsamında açılacak kamula%tırma bedelinin tespiti ve ta%ınmaz malın tesciline ili%kin davalarda görev
alacak bilirki%ilere ve bu bilirki%ilerin raporlarını hazırlarken esas alacakları standartlara ili%kin
düzenleme yapmak için yeni bir fıkra ekleyen bir çerçeve madde kabul edilmi%tir.

Tasarının mevcut çerçeve 16 ncı maddesi, belediyelerce alınacak kentsel dönü%üm kararlarının
tamamı için de$il de sadece kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönü%üm
ve geli%im proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna teklifte
bulunma görev ve yetkisinin Çevre ve "ehircilik Bakanlı$ına verilmesi maksadıyla de$i%tirilerek çerçeve
17 nci madde olarak kabul edilmi%tir.

Tasarının mevcut çerçeve 17 nci maddesi, 5543 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek maddenin
ikinci fıkrasının sonuna uygulama ve mali kaynak birli$ini temin etmek amacıyla yeni bir cümle
eklenmek suretiyle çerçeve 18 inci madde olarak kabul edilmi%tir.

Tasarının mevcut çerçeve 18 inci maddesi, birinci fıkrasının (a) bendi ile 644 sayılı KHK’nın 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının de$i%tirilen (f) ve ($) bentlerinde 4708 sayılı Kanun uyarınca Bakanlı$a
verilen görevler ile bu bentte belirtilen di$er yapı denetimi görevlerinin farklı oldu$unu göstermek ve
uygulamaya açıklık kazandırmak üzere ibare de$i%ikli$i yapmak, aynı fıkraya eklenmesi öngörülen (n)
bendinin Atatürk Kültür Merkezi alanını iyile%tirme, güzelle%tirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla
Çevre ve "ehircilik Bakanlı$ına görev vermek amacıyla de$i%tirilmesi suretiyle çerçeve 19 uncu madde
olarak kabul edilmi%tir.

Tasarının mevcut çerçeve 19 uncu maddesi, çerçeve 20 nci madde olarak aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının mevcut çerçeve 20 nci maddesi, çerçeve 21 inci madde olarak aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının mevcut çerçeve 21 inci maddesi, çerçeve 22 nci madde olarak aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının mevcut çerçeve 22 nci maddesi, çerçeve 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının geçici 1 inci maddesi, arsa üretimi ve de$erlendirilmesinin TOK!’nin asli görevi olması

ve maddedeki bir yıllık sürenin yetersiz olması sebebiyle iki yıl yapılarak de$i%tirilmesi suretiyle kabul
edilmi%tir.
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Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının 23 üncü maddesi, 24 üncü madde olarak belediyelerin, söz konusu kanun kapsamındaki

yürüyen i%leri tamamlamaları için süre tanınması amacıyla de$i%tirilerek kabul edilmi%tir.
Tasarının 24 üncü maddesi, 25 inci madde olarak aynen kabul edilmi%tir.
Tasarının tamamı, kanun yapım tekni$i ve yazım kurallarına uygunluk sa$lanması ve Genel Kurulda

yapılan uygulamaya paralellik olu%turmak amacıyla redaksiyona tabi tutulmu%, “Mevzuat Hazırlama
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” do$rultusunda tümüyle gözden geçirilmi%tir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Ba%kanlı$a saygı ile arz olunur.
Ba%kan Kâtip Üye

!dris Güllüce Fatih Han Ünal Ali Halaman
!stanbul Ordu Adana

(Muhalefet %erhim ektedir)
Üye Üye Üye

Mehmet Metiner Tülay Selamo#lu Yıldıray Sapan
Adıyaman Ankara Antalya

(Muhalefet %erhim ektedir)
Üye Üye Üye

Hasan Hami Yıldırım Zülfü Demirba# Muhyettin Aksak
Burdur Elazı$ Erzurum
Üye Üye Üye

Derya Bakbak Hacı Bayram Türko#lu Durmu"ali Torlak
Gaziantep Hatay !stanbul

(Muhalefet %erhim ektedir)
Üye Üye Üye

Haluk Eyido#an Osman Boyraz Oktay Saral
!stanbul !stanbul !stanbul

(Muhalefet %erhim ektedir)
Üye Üye Üye

Aydın $engül Pelin Günde" Bakır !lyas $eker
!zmir Kayseri Kocaeli
Üye Üye Üye

!dris Yıldız Sakine Öz Demir Çelik
Ordu Manisa Mu%

(Muhalefet %erhim ektedir) (Muhalefet %erhim ektedir) (Muhalifim)
Üye Üye

Do#an $afak Ahmet !hsan Kalkavan
Ni$de Samsun

(Muhalefet %erhim ektedir) (Muhalefet %erhim ektedir)
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MUHALEFET !ERH"
Ülkemizde 74 milyon yurtta!"m"z 19 milyonu a!k"n bina stoku içinde ya!amlar"n" sürdürmektedirler.

Y"llard"r sürdürülen yanl"! politikalar ba#lam"nda, ülke nüfusunun önemli bir bölümünün, Anayasa’n"n
56 nc" maddesinde “hak” olarak say"lm"! bulunan sa#l"kl", dengeli ve güvenli bir çevrede ya!ama
olana#"na sahip olmad"#", ayn" !ekilde kentlerimizin, yine Anayasa’n"n 23 üncü maddesinde Devlet’in
görevleri aras"nda say"lan sa#l"kl" ve düzenli kentle!me olgusundan hayli uzak oldu#u bilinmektedir. 

AKP iktidar" Van depremi sonras"nda s"kla!an söylemleriyle, Türkiye’de 25 bin km’lik fay hatt"n"n
bulundu#u, yurtta!"n mal ve can güvenli#i için 19 milyonluk yap" stokunun 9 ila 11 milyonluk k"sm"n"n
yenilenmesi gerekti#ini ifade etmektedirler.

Kentsel toplu yenileme ya da ‘dönü!üm’ çal"!malar", kent planlamas" yan"nda ekonomi, sosyoloji,
toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarl"k, kentsel tasar"m alanlar"n" bulu!turan
bir bilim ve uygulama alan"d"r. Bu alandaki 150 y"ll"k dünya deneyimi bulunmaktad"r. 

Ülkemizde ilk kentsel dönü!üm uygulamalar" sosyal demokrat yerel yönetim anlay"!" içinde
gerçekle!tirilmi!tir. Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçe#i Vadisi örnekleri, Türkiye’deki ilk kentsel dönü!üm
çal"!malar"d"r. Bu çal"!malarda, bölge insan"n"n bar"nma hakk"n" temel sayan, karar alma süreçlerine
proje alan"ndaki herkesi katan bir anlay"! egemen olmu!tur. Bu anlay"!"n bir sonucu olarak, buldozer
– kepçe – jandarma ve polis olmadan, insanlar kendi evlerini kendileri y"km"!lar ve projeler
tamamland"#"nda hep beraber kararla!t"rd"klar" yeni ya!am alanlar"na kavu!mu!lard"r. 

Cumhuriyet Halk Partisi, dün oldu#u gibi bugün de, kentsel toplu yenilemenin yararl", gerekli ve
acil bir çal"!ma alan" oldu#unu her f"rsatta dile getirmektedir. Çünkü (1) Türkiye kentleri a!"r" büyümeler
gösteren yerle!melerdir, (2) Türkiye kentleri a!"r" çirkinlikte, niteliksiz yerle!melerdir, (3) Türkiye
kentleri a!"r" riskli yerle!melerdir, (4) Türkiye kentleri adaletsiz yerle!melerdir, (5) Türkiye kentleri
yönetim aç"klar" olan yerle!melerdir.

Ku!kusuz, yukar"da say"lan olgular" ortaya ç"karan iktisadi, politik, kültürel ve sosyolojik temeller
bulunmaktad"r. Bu ba#lamda, Türkiye’de uygulanacak kentsel toplu yenilemenin, bu sorunlar"n tümüne
yönelik çözümler içermesi gereklidir.

Buna kar!"l"k Tasar", yukar"daki temel çerçeveyi göz ard" etmekte, afet riskini bahane ederek,
yurtta!"n mülkiyet hakk"n" ve bar"nma hakk"n" yok saymaktad"r.  

TBMM’ye sevk edilen ve 22-23 $ubat 2012 tarihlerinde Meclis Bay"nd"rl"k, %mar, Ula!t"rma ve
Turizm Komisyonu’nda görü!ülen “Afet Riski Alt#ndaki Alanlar#n Dönü$türülmesi Hakk#nda
Kanun Tasar#s#”n"n Genel Gerekçesi’nde de, 7269 say"l" Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay"s"yla
Al"nacak Tedbirlerle Yap"lacak Yard"mlara Dair Kanun’a göre afete maruz kalan alanlarda al"nacak
ola#anüstü tedbirlerin sosyal problemlere yol açt"#", buna kar!"l"k kentsel yenilemenin “gönüllülük”
esas"na göre yap"labilmesi için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç oldu#u belirtilmektedir. 

Tasar" gerekçesinde gönderme yap"lan “gönüllülük” ilkesi, Tasar" metninde yaln"zca bir a!ama olarak
say"lmakta, hemen arkas"ndan her türlü zor kullanma yöntemi ayr"nt"lar"yla hükümle!tirilmektedir. Bu
çerçevede Meclise sevk edilen Tasar"’ya bakt"#"m"zda, sözü edilen me!ruiyet çerçevesinin d"!"nda,
demokratik yakla!"mlarla ba#da!mayan bir rant döneminin ba!lat"lmak istenildi#i görülecektir. 

Tasar"n"n i!leyi! mekanizmas"n" görmek, her !eyi özetlemektedir. Buna göre;
& Yurtta! verilen süre içinde riskli yap"lar" masraf" kendinden olmak üzere tespit ettirecektir. Aksi

takdirde Bakanl"k, TOK% veya belediyeler, bu tespitleri yapacakt"r. Tespite itiraz be! ki!ilik bir heyet
taraf"ndan karara ba#lanacakt"r. Bunlardan ikisi Bakanl"kta görevli ki!iler, üçü ise Bakanl"#"n seçti#i
ö#retim üyeleri olacakt"r. 

& Riskli olmad"#" halde, uygulama bütünlü#ü bak"m"ndan Bakanl"kça gerekli görülen yap"lar da
Kanun hükümlerine tabi olacaklard"r. 
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& Riskli tespiti yap"lan yap"lar"n elektrik, su, do#algaz" kesilecek, sat"!" ve kiralanmas"
yasaklanacakt"r. 

& Riskli yap"lar yap"lan tebligattan sonra 30 gün içinde y"k"lacakt"r. Yap" sahibi binas"n" y"kmazsa,
Bakanl"k taraf"ndan y"kt"r"lacakt"r. Y"k"m masraflar" yap" sahibine aittir. 

& Üzerindeki bina y"k"larak arsa haline gelen ta!"nmazlarda yap"lacak uygulamalarda, payda!lar"n
2/3’ünün anla!mas" yeterli olacakt"r. Karara kat"lmayanlar"n arsa paylar" aç"k art"rmayla sat"!a
ç"kar"lacakt"r. Di#er payda!lar almazsa rayiç bedel Bakanl"kça ödenecektir.

& Payda!lar 2/3 ço#unlukla anla!ma sa#layamazlarsa, acele kamula!t"rma yoluna gidilecektir. 
& Anla!ma yoluna gidenlere geçici konut - i!yeri tahsisi ve kira yard"m" yap"labilir. Anla!mayanlar

bu yard"mlar" alamazlar. 
& Ta!"nmaz de#erlemeleri Bakanl"k, TOK% veya belediyeler taraf"ndan yap"l"r. 
& Bu uygulamalara kar!" idari yarg" davalar" aç"labilir, ancak mahkemeler yürütmenin

durdurulmas" kararlar" veremezler. 
& Bu Kanun kapsam"nda yap"lacak i! ve i!lemleri engellemeye çal"!anlar hakk"nda Türk Ceza

Kanunu’nun ilgili hükümleri uyar"nca Cumhuriyet Ba!savc"l"#"’na suç duyurusunda bulunulacakt"r. 
Özetle bu tasar#; 
& Yoksulun bar"nma hakk"n" yok sayan yeni bir sürgün fetvas"d"r. 
& Yurtta!"n mülkiyet hakk"na tecavüzün yasal temeli olu!turulmaktad"r.
& Bütün yetki Çevre ve $ehircilik Bakanl"#" ile TOK%’de toplanmaktad"r. 
& Yerel yönetimlerin yasalar"ndan kaynaklanan yetkileri ortadan kald"r"lmaktad"r. 
& Yurtta! aras"nda ayr"mc" uygulamalar"n temeli at"lmaktad"r. 
& “Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin” anlay"!" dayat"lmaktad"r.
& Uygulama s"ras"nda yap"lacak yard"mlar hak olarak tan"mlanmamakta, lütuf düzeyine

indirgenmektedir.
& Zeytincilik, orman, askeri yasak bölgeler, turizmi te!vik, kültür ve tabiat varl"klar"n" koruma,

k"y", mera kanunlar" gibi do#a-çevre-kültür varl"klar"n" koruyup geli!tirmeyi amaçlayan kanunlar"n, bu
kanunun uygulanmas"n" engelleyici ve bu kanuna ayk"r" hükümlerini uygulamadan kald"r"lmaktad"r.  

Belirtmek gerekir ki, Türkiye’de kentsel dönü$üm acil bir gereksinimdir. Ancak kentsel
dönü!ümün yeni rant alanlar" yarat"p bunlar" iktidar sahiplerinin payla!aca#" ya da da#"taca#" bir
düzlemde de#il, halk"n ihtiyaç, hak ve yararlar" öncelik say"larak gerçekle!tirilmesi gerekir. 

Afet riskini gerekçe göstererek haz"rlanan “Afet Riski Alt#ndaki Alanlar#n Dönü$türülmesi
Hakk#nda Kanun Tasar#s#”, Türkiye’nin de imza atm"! oldu#u günümüz uluslararas" afet politikas"n"n
temel ilkelerini tan"mamaktad"r. Uluslararas" politika, risk azaltma çal"!malar"nda öncelikle kent bütünü
için sak"n"m planlar"n"n haz"rlanmas"na, çal"!malarda toplum kat"l"m"n" sa#lamak üzere ‘kent platformu’
ve ‘yerel platform’lar olu!turulmas"na, dar gelirli kesimlerin risklerinin giderilmesine, yani toplumla
ortak çal"!malara öncelik verir. Türkiye ‘risk azaltma’ ödevlerini yerine getirecek bir kurumla!may" 20
y"ld"r ba!latamam"! durumdad"r. 

Tasar", tehlikelerin ve risklerin bilimsel, objektif ve tart"!"lmaz bir ölçüsünü tan"mlayabilecek bir
yetene#e sahip de#ildir.

Türkiye kentleri günümüzde yaln"zca a!"r" riskli de#il, ayn" zamanda a!"r" çirkin ve niteliksiz,
adaletsiz, denetim bo!luklar", kullan"m ve yönetim yanl"!lar" olan birimlerdir. Risk azaltma hedefinin
yegane arac" kentsel dönü!üm yöntemi olmad"#" gibi, kentsel toplu yenileme giri!imlerinin hizmet etmesi
gereken yegane sorun da risk azaltma de#ildir.
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Tasar", kentsel toplu yenileme konusunu yar"m as"r öncesinin yap-sat mekanizmalar"na dayanarak
yürütmeyi öngörmekte, bu amaçla ‘rezerv alan’lara gereksinme duymakta, konuyu bir rant
mühendisli#ine indirgemektedir. Bu giri!imde kent plan" bütünlü#ü, kentsel standartlar, toplumsal
gereksinmeler ve altyap" yükü ölçütleri yok edilmekte, bu konulardaki 20’yi a!k"n mevcut temel
düzenleme ve köklü yasa çi#nenmektedir.

Kanun tasar"s" toplumda kimi kesimleri yoksun b"rakan ‘ba!kala!t"r"c"’ süreçlere ve hakkaniyetten
uzak sonuçlara yol açacakt"r.

Kanun tasar"s", toplumun kat"l"m"n" sa#lamak yerine cebri yöntemler, kar!" durulmaz yapt"r"mlar
önermektedir. A!"r" yetkiler toplam"! olmakla birlikte, saydaml"ktan ve hesap vermekten uzak
durmaktad"r. 

Tasar", kentsel niteliklerin geli!tirilmesini, estetik de#erlerin ve tasar"m hünerlerinin devreye
girmesini sa#layacak hiçbir i!leyi! öneri ve güvencesi vermemekte, yak"n geçmi!te kamu eliyle yarat"lan
kültür yoksunu çevrelerin imalat"na h"z verilece#i anla!"lmaktad"r.

Tasar", siyasi tutumlar aç"s"ndan da çeli!kileri ile güven telkin etmekten uzak kalmaktad"r. Uzun bir
süredir i!ba!"nda olan bir yönetim depremleri unutturmak, ya da geri plana çekmek gibi bir strateji
izlemekte iken, konuyu birden an"msay"p a!"r" bir etkinlik göstermesini iyimserlikle aç"klamak zordur. 

Ülkenin tüm yeralt", yerüstü kaynaklar"n"n, ‘sürdürülebilirlik’ bir tarafa b"rak"l"p ya#malanmas"na
göz yumulurken, birden devasa bir kentsel rant hacmine yönetim ad"na el koymak tutarl" görülebilir
mi? Dahas", yerellik, ‘yerinden yönetim’, yetkileri yerele aktarmak ilkelerini benimser görünürken, yetki
‘kara deli#i’ bir merkezi otorite ile birey vatanda!" do#rudan kar!" kar!"ya b"rakan bir uygulamaya
yönelmek nas"l yorumlanabilir?

‘Afet Riski Alt"ndaki Alanlar"n Dönü!türülmesi Hakk"nda Kanun Tasar"s"’n"n fiziki riskleri azaltma
olas"l"#" dü!ük, ancak toplumsal ve kültürel riskleri art"rma olas"l"#" çok yüksektir.

Bu çerçevede, Tasar#’n#n maddelerine ili$kin de%erlendirmelerimiz a$a%#daki gibidir; 
Madde 1; Kanun tasar"s"n"n ba!l"#" “Afet Riski Alt#ndaki Alanlar#n Dönü$türülmesi” olmakla

birlikte kanunun amac"n"n “afet riski alt!ndaki alanlar ile bu alanlar d!"!ndaki yap!lar!n bulundu#u arsa
ve arazilerde” denilerek ba!l"k ile amaç aras"nda bir uyumsuzluk olu!turulmaktad"r. E#er kanunun di#er
amaçlar"ndan biri afet riski alt"nda olmamas"na ra#men sa#l"kl" ve güvenli ya!am çevrelerini olu!turmak
için iyile!tirme ve yenileme ise bu durumda kanunun ba!l"#" bunu da ifade edecek bir biçimde
düzenlenmelidir.

Madde 2; Kanunun “Tan"mlar” ba!l"kl" 1 inci maddesinde yer alan tan"mlar kapsam aç"s"ndan
eksik ve yeteri kadar aç"klay"c" de#ildir. “Acil durum görevlileri”, “yerinde yenileme alan"”, “toplu
yenileme”, “sak"n"m plan"”, “kentsel iyile!tirme”, “kentsel yenileme”, “ risk sektörleri” gibi tan"mlar"n
afet risklerinin azalt"lmas"na ve planlamaya yönelik bir kanunun tasar"s"nda mutlaka bulunmas"
gerekmektedir.

Madde 2; (b) f#kras#: Tasar"’n"n “Tan"mlar” ba!l"kl" 2 nci maddesinin (b) f"kras"nda “%dare”
tan"mlan"rken, büyük!ehir belediyesi s"n"rlar" içindeki ilçe belediyeleri, “Bakanl!k taraf!ndan
yetkilendirilmesi halinde” ön cümlesi ile kapsama dahil edilmi!tir. Oysa metropol ilçe belediyelerinin, 5216
ve 5393 say"l" Yasa’dan gelen yetkileri vard"r ve bu yetkiler Bakanl"k’"n takdirine ba#l" de#ildir.  Tasar"n"n
bu !ekliyle yasala!mas", Çevre ve $ehircilik Bakanl"#"’na, B$B s"n"rlar" içindeki ilçe belediyelerinden
diledi#i ile çal"!ma, istemedi#i ile çal"!mama yetkisi vermektedir. Günümüz politik ortam"nda, bu yetkinin
kamu yarar" d"!"na ta!"larak kullan"lma olas"l"#" yüksek bulunmaktad"r. Bu ba#lamda, f"kradaki “Bakanl!k
taraf!ndan yetkilendirilmesi halinde” söz diziminin ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
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Madde 2; (c) f#kras#: Tasar"’n"n “Tan"mlar” ba!l"kl" 2 nci maddesinin (c) f"kras"nda “Rezerv Yap!
Alan!” tan"mlanmaktad"r. Bu bölümde, yeni yerle!im alanlar"n"n “TOK$’nin veya $darenin talebine ba#l!
olarak veya re’sen”, Maliye Bakanl"#"’n"n uygun görü!ü al"narak Bakanl"kça belirlenece#i hükme
ba#lanmaktad"r. Tasar"’n"n bu hükmü, Çevre ve $ehircilik Bakanl"#"’nda bir yetki temerküzü
olu!turmakta, dilerse Bakanl"#"n re’sen yeni yerle!im alan" belirleyebilece#ini ifade etmektedir. Seçilmi!
yerel yönetimlerin yetki alan"na tecavüz eden ve belediyeleri/il özel idarelerini tali konuma iten,
Bakanl"#a ba#l" TOK%’yi seçilmi! yerel yönetimlerle e! ya da üst karar mekanizmas" olarak
de#erlendiren bu yakla!"m"n demokrasi ile ba#da!mad"#" aç"kt"r.    

Bu ba#lamda, f"kran"n !u !ekilde düzeltilmesi gerekmektedir: Rezerv yap" alan": Bu Kanun uyar"nca
gerçekle!tirilecek uygulamalarda, öncelikle “tahliye alan"” olarak kullan"lmak veya “afet görevli tesisler”
olmak üzere riskleri azaltmaya do#rudan katk" sa#layacak yeni yerle!im alan" olarak kullan"lmak üzere,
%dare’nin belirledi#i, Maliye Bakanl"#"’n"n uygun görü!ü al"narak Bakanl"k’ça onaylanan alanlar"  

Madde 2; (ç) f#kras#: Tasar"’n"n “Tan"mlar” ba!l"kl" 2 nci maddesinin (ç) f"kras"nda “Riskli Alan”
tan"mlanmaktad"r. Buna göre riskli alan, “Bakanl!k, TOK$ veya $dare taraf!ndan Afet ve Acil Durum Yönetimi
Ba"kanl!#!’n!n görü"ü al!narak belirlenen ve Bakanl!#!n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararla"t!r!lan
alan” d"r. %dare’nin ilgili teknik birimi olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba!kanl"#"’n"n görü!ü al"nd"ktan
sonra Bakanl"k teklifi ve Bakanlar Kurulu karar" i! ve i!lemleri uzatan bürokrasi do#urmaktad"r. 

Bu ba#lamda, f"kran"n !u !ekilde düzeltilmesi gerekmektedir: Riskli alan: Afet durumu veya
üzerindeki yap"la!ma sebebiyle can ve mal kayb"na yol açma riski ta!"yan, %dare taraf"ndan Afet ve Acil
Durum Yönetimi Ba!kanl"#"’n"n görü!ü al"narak belirlenen alan

Madde 2; (d) f#kras#: Tasar"’n"n “Tan"mlar” ba!l"kl" 2 nci maddesinin (d) f"kras"nda “Riskli Yap"”
tan"mlanmaktad"r. Buna göre riskli yap", “Riskli alan içinde veya d!"!nda olup ekonomik ömrünü
tamamlam!" olan ya da y!k!lma veya a#!r hasar görme riski ta"!d!#! ilmî ve teknik verilere dayan!larak
tespit edilen yap!” olarak tan"mlanm"!t"r. Riskli alan içerisinde kalan ancak daha hafif müdahale
gerektirecek veya müdahale gerektirmeyecek yap"lar"n daha kolay seçilebilmesi için “ekonomik ömrünü
tamamlam"!” ifadesi bir ko!ula ba#lanmal"d"r. 

Bu ba#lamda riskli yap" tan"m"n"n “Riskli alan içerisinde olup bilimsel ve teknik nedenlerle
ekonomik ömrünü tamamlam"! oldu#u veya y"k"lma veya a#"r hasar görme riski ta!"d"#" bilimsel ve
teknik verilere dayan"larak tespit edilen yap"y"” !eklinde düzeltilmesi gerekmektedir. Ayr"ca hangi
nitelikteki yap"lar"n hangi verilere göre s"n"fland"r"laca#" belirtilmelidir.

Madde 3; 1 inci f#kra: Tasar"’n"n “Tespit, ta!"nmaz devri ve tescil” ba!l"kl" 3 üncü maddesinin 1 inci
f"kras"nda, riskli yap" tespitine kar!" yap"lacak itirazlar"n “Bakanl!kça, üniversitelerde görevli in"aat,
jeoloji veya jeofizik mühendisli#i ile hukuk ö#renimi görmü" ö#retim üyeleri aras!ndan seçilecek üç ve
Bakanl!kta görevli iki ki"iden te"kil edilen teknik heyetler taraf!ndan incelenip karara ba#lanaca#!”
ifade edilmektedir. Bu a!amada, idare kar!"s"nda yurtta! haklar"n"n korunabilmesi için, itirazlar"n
ba#"ms"z heyetler taraf"ndan ele al"n"p de#erlendirilmesi do#ru olacakt"r. 

Bu ba#lamda, f"kra kapsam"ndaki ilgili cümlenin !u !ekilde düzeltilmesi gerekmektedir: “Bu
itirazlar Türk Mühendis ve Mimar Odalar" Birli#i’nce, üniversitelerde görevli in!aat, jeoloji ve jeofizik
mühendisli#i ile hukuk ö#renimi görmü! ö#retim üyeleri aras"ndan seçilecek dört ve Bakanl"kta görevli
iki ki!iden te!kil edilen teknik heyetler taraf"ndan incelenip karara ba#lan"r.”

Ayr"ca bu f"krada “Riskli yap"lar"n tespiti, Bakanl"kça haz"rlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde masraflar" kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yap" malikleri veya kanuni
temsilcileri taraf"ndan, Bakanl"kça lisansland"r"lan kurum ve kurulu!lara yapt"r"l"r ve sonuç Bakanl"#a
veya %dareye bildirilir.” denmektedir. Bu cümlenin  “Bakanl"kça lisansland"r"lan kurum ve kurulu!lar”
tarifi ile hangi kurulu!lar söz edildi#i aç"k de#ildir. Ayr"ca, yetkilendirme Bakanl"k taraf"ndan yap"lacak
olan bu kurum ve kurulu!lar"n bir e#itim almas" gereklidir. Bu e#itiminin sivil kurulu!lar olan Meslek
Odalar" veya Üniversiteler taraf"ndan yap"lmas" yasaya eklenmelidir.
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Bu f"kran"n “Riskli yap"lar"n tespiti, Bakanl"kça haz"rlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde masraflar" kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yap" malikleri veya kanuni temsilcileri
taraf"ndan, riskli yap"lar"n tespiti konusunda  Meslek Odalar" veya üniversitelerden taraf"ndan e#itilmi!
ve  Bakanl"kça lisansland"r"lan kurum ve kurulu!lara yapt"r"l"r ve sonuç Bakanl"#a  veya %dareye
bildirilir.” !eklinde de#i!tirilmelidir.

Madde 3; 2 nci f#kra: Tasar"’n"n 2 nci maddesinin 2 nci f"kras"nda “Riskli yap"lar, tapu kütü#ünün
beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on i! günü içinde Bakanl"k, TOK%
veya %dare taraf"ndan ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir. Tapu kütü#üne i!lenen belirtmeler hakk"nda,
ilgili tapu müdürlü#ünce aynî ve !ahsî hak sahiplerine bilgi verilir” denmektedir.

Riskli yap"lar"n tespitten sonraki a!amada tapu kütü#üne bildirilmesi TOK% nin görevleri
aras"nda yoktur. Dolay"s"yla burada bulunan TOK% yasadan ç"kar"lmal"d"r.

Madde 3; 4 üncü f#kra: Tasar"’n"n “Tespit, ta!"nmaz devri ve tescil” ba!l"kl" 3 üncü maddesinin
4 üncü f"kras"n"n son cümlesinde, “Bu Kanuna göre uygulamada bulunan alanlarda yer alan tescil d!"!
alanlar, tapuda Hazine ad!na tescil edildikten sonra Bakanl!#a tahsis edilerek tasarrufuna b!rak!l!r veya
Bakanl!#!n talebi üzerine TOK$’ye ve idareye bedelsiz olarak devredilebilir” denilmektedir. %lgili hüküm,
tescil d"!" alanlar" tescile konu ederek kamunun ve yurtta!"n kadimden beri ortak kulland"#" alanlar"
yap"la!maya açmaktad"r. Bu hüküm aç"kça Anayasa’ya ayk"r"d"r.  

Bu ba#lamda, 3 üncü maddenin 4 üncü f"kras"n"n yukar"da belirtilen son cümlesinin, Tasar"
kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 

Madde 3; 6 nc# f#kra: Tasar"’n"n “Tespit, ta!"nmaz devri ve tescil” ba!l"kl" 3 üncü maddesinin
6 nc" f"kras", “25.2.1998 tarihli ve 4342 say!l! Mera Kanunu kapsam!nda olup riskli alanlarda ve riskli
yap!larda ya"ayanlar!n nakledilmesi için Bakanl!kça ihtiyaç duyulan ta"!nmazlar, 4342 say!l! Kanun’un
14 üncü maddesinin birinci f!kras!n!n (g) bendindeki alanlardan say!larak, tahsis amaçlar! ayn! maddeye
göre de#i"tirilip tapuda Hazine ad!na tescil edilir; bu ta"!nmazlar hakk!nda bu Kanuna göre uygulamada
bulunulur” denilmektedir. 

4342 say"l" Mera Kanunu’nun 14 üncü maddesi, tahsis amac" de#i!tirilmedikçe mera, yaylak ve
k"!laklardan bu Kanunda gösterilenden ba!ka !ekilde yararlan"lmayaca#"na amirdir. Ancak bu Kanuna
veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve k"!lak olarak tahsis edilmi! olan veya kadimden beri
bu amaçla kullan"lan arazilerden do#al afet bölgelerinde yerle!im yeri için ihtiyaç duyulan yerler,
maddenin (g) bendi uyar"nca, tahsis amac" de#i!tirilebilir ve tescilleri Hazine ad"na yapt"r"l"r. 

4342 say"l" Kanunda do#al afet bölgeleri için duyulan yerle!im yeri ihtiyac", bu düzenleme ile
“Bakanl"kça ihtiyaç duyulan” gibi mu#lak bir takdir yetkisi alt"nda tüm mera varl"#"n" tehdit eder hale
getirilmektedir. 

Bu ba#lamda, 3 üncü maddenin 6 nc" f"kras"n"n tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
Madde 3; 7 nci f#kra: Tasar"’n"n “Tespit, ta!"nmaz devri ve tescil” ba!l"kl" 3 üncü maddesinin

7 nci f"kras", Bu Kanun’un uygulanmas! için belirlenen alanlar!n s!n!rlar! içinde olup riskli yap!lar
d!"!nda kalan di#er yap!lardan uygulama bütünlü#ü bak!m!ndan Bakanl!kça gerekli görülenler de bu
Kanun hükümlerine tabi olur denilmektedir. 

Bu maddeyle, riskli olmayan yap"lar da Kanun kapsam"na sokulmakta ve yurtta!"n mülkiyet hakk"
ve mülkiyet d"!"ndaki s"n"rl" ayni haklar"na müdahalenin yasal temeli olu!turulmaktad"r. Bu yetkinin
“Bakanl"kça gerekli görülenler” !eklinde mu#lak bir ifadeye ba#lanm"! olmas" da, hukuk devleti ilkesi
ile ba#da!mamaktad"r. Uygulama bütünlü#ü bak"m"ndan zorunlu hallerde ise, bu yetkinin yürütme
d"!"nda, ba#"ms"z bir otorite taraf"ndan kullan"labilmesi gereklidir.     

Bu ba#lamda, 3 üncü maddenin 7 nci f"kras"n"n !öyle de#i!tirilmesi gerekmektedir: Bu Kanun’un
uygulanmas" için belirlenen alanlar"n s"n"rlar" içinde olup riskli yap"lar d"!"nda kalan di#er yap"lardan
uygulama bütünlü#ü bak"m"ndan TMMOB taraf"ndan saptanacak ve mimar, mühendis ve !ehir
planc"lar"ndan olu!acak üç ki!ilik bir heyet taraf"ndan gerekli görülenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur. 
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Madde 4; 3 üncü f#kra: Tasar"’n"n “Tasarruflar"n k"s"tlanmas"” ba!l"kl" 4 üncü maddesinin 3 üncü
f"kras", uygulama s!ras!nda, Bakanl!k, TOK$ veya $dare taraf!ndan talep edilmesi halinde, riskli
alanlardaki yap!lar ile riskli yap!lara elektrik, su ve do#algaz hizmetleri verilmez ve verilen hizmetler
ilgili kurum ve kurulu"lar taraf!ndan durdurulur hükmünü ta!"maktad"r. 

%nsan haklar"na ayk"r" olan bu düzenlemenin, Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" do#ru olacakt"r. 
Madde 5; 1 inci f#kra: Tasar"’n"n “Tahliye ve Y"kt"rma” ba!l"kl" 5 inci maddesinin 1 inci f"kras",

“Anla"ma ile tahliye edilen yap!lar!n maliklerine veya malik olmasalar bile kirac! veya s!n!rl! ayni hak
sahibi olarak bu yap!larda ikamet edenlere veya bu yap!larda i"yeri bulunanlara geçici konut veya i"yeri
tahsisi ya da kira yard!m! yap!labilir.” hükmünü ta!"maktad"r. Burada hiçbir bilimsel-maddi ölçüt
konulmadan, “yap"labilir” hükmü getirilerek ayr"mc" uygulama yap"labilmesinin yasal temeli
olu!turulmaktad"r. Yurtta!"n hakk", Bakanl"#"n lütfuna indirgenmektedir. Ayn" durumdaki ki!ilere farkl"
muamele uygulama yetkisi veren bu düzenlemenin Anayasa’n"n e!itlik ilkesine ayk"r"l"#" aç"kt"r.  

Bu nedenle madde sonundaki yap!labilir sözcü#ünün yap!l!r sözcü#ü ile de#i!tirilmesi gerekmektedir.
Madde 5; 2 nci f#kra: Tasar"’n"n “Tahliye ve Y"kt"rma” ba!l"kl" 5 inci maddesinin 2 inci f"kras",

Malik, kirac" ya da s"n"rl" ayni hak sahibi s"fatlar" d"!"nda olup da riskli yap"y" kullanmakta olanlara
yönelik bir düzenleme getirmektedir. Bu ki!iler as"l olarak gecekondu sahipleridir. Tasar", bu ki!ilere,
“uygulaman"n gerektirmesi halinde” birinci f"kra hükümlerinin uygulanabilece#ini ve bu ki!iler ile
yap"lacak anla!man"n, bunlara yard"m yap"lmas"n"n ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve esaslar"n"n
Bakanl"#"n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenece#i hükme ba#lanmaktad"r. Bu durum,
Türkiye’nin ekonomik ve sosyolojik yap"s" alt"nda y"llard"r gecekondularda ya!ayan, bu yerleri edinmek
ve bar"n"labilecek duruma getirmek için emek, çaba ve para harcayan yurtta!lar" tali duruma sokmakta,
yard"mlardan yararland"r"labilmesi Bakanl"#"n ucu aç"k takdir yetkisine terk edilmekte, yard"m ve enkaz
bedeli ödenmesi konusu Tasar" düzenlemesinin d"!"nda b"rak"lmaktad"r. Bu düzenlemenin, kentsel
dönü!ümden en çok yararlanmas" gereken yoksullar" d"!lay"c" ve ötekile!tirici bir içerik ta!"d"#" aç"kt"r. 

Bu nedenle 5 inci maddenin 2 nci f"kras"n"n !öyle düzenlenmesi gerekmektedir: Birinci f"krada
belirlenenler d"!"nda olup riskli yap"y" kullanmakta olan ki!ilere de birinci f"kra hükümleri uygulan"r ve
ayr"ca enkaz bedeli ödenir. 

Madde 5; 3, 4 ve 5 inci f#kralar: Tasar"’n"n “Tahliye ve Y"kt"rma” ba!l"kl" 5 inci maddesinin 3, 4
ve 5 inci f"kralar", riskli yap"lar"n yurtta! iradesi d"!"nda y"kt"r"lmas"n" ve y"kt"rma masraflar"n"n yurtta!a
yüklenilmesini düzenlemektedir. Riskli bir yap"da can ve mal güvenli#i tehdit alt"nda olacak biçimde
ya!amakta "srar etmek, s"radan ve ola#an bir davran"! biçimi de#ildir. Bu alandaki "srar"n iki nedeni
olabilir; ya yurtta!"n mevcut hakk" elinden al"narak hak kayb"na u#rat"lmaktad"r ya da uygulama
s"ras"nda yurtta!"n ya!am"n" idame ettirebilece#i düzenlemeler yap"lmam"!t"r. %darenin görevi bu
alanlarda zor kullanmak de#il, iktisadi, sosyolojik, politik ve kültürel tüm gerekleri yerine getirerek
yurtta!"n ya!am"n" iyile!tirmek, k"sacas" kentsel dönü!ümü tüm boyutlar"yla birlikte ya!ama
geçirebilmektir. Bunun aksine olan tutumlar, kentsel dönü!ümü sadece bir in!aat faaliyeti olarak
alg"layan yakla!"mlar olup, içinde -neredeyse her zaman- rant kayg"s"n" da birlikte ta!"r. 

Bu nedenle 5 inci maddenin 3, 4 ve 5 inci f"kralar"n"n tümüyle düzenleme kapsam"ndan ç"kar"lmas"
gerekmektedir. 

Madde 6; 2 nci f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 2 nci f"kras",
üzerindeki bina y"k"lm"! olan arsan"n maliklerine yap"lan tebligat" takip eden 30 gün içinde anla!ma
sa#lanamamas" halinde, acele kamula!t"rma yetkisinin kullan"laca#" hükmünü ta!"maktad"r. Burada da
yurtta! iradesini d"!layan, mülkiyet hakk"n" yok sayan bir düzenleme getirilmi! durumdad"r. Yurtta!" ve
haklar"n" yok sayan bir kentsel dönü!üm, toplumsal bar"!a hizmet etmez. 

Bu nedenle 6 nc" maddenin 2 nci f"kras"n"n tümüyle düzenleme kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
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Madde 6; 3 üncü f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 3 üncü f"kras",
konut sahipleri, kirac"lar, s"n"rl" ayni hak sahipleri ve gecekondu sakinleri için yap"lacak düzenlemeleri
anlatmaktad"r. Burada “konut sertifikas" verilebilir”, “kredi verilebilir”, “borçland"rma suretiyle de
verilebilir” cümleleri kullan"lm"!t"r. Bu yaz"m, Bakanl"#a, ucu aç"k bir takdir yetkisi vermekte ve
yap"labilecek ayr"mc" uygulamalar için zemin yaratmaktad"r.    

Bu nedenle 6 nc" maddenin 3 üncü f"kras"n"n cümle sonlar"n"n “konut sertifikas" verilir”, “kredi
verilir”, “borçland"rma suretiyle verilir” !eklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 

Madde 6; 4 üncü f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 4 üncü f"kras",
dezavantajl" illerde yap"lacak konutlar"n bedellerinin Bakanlar Kurulu taraf"ndan yap"m maliyetlerinin
alt"nda tespit edilebilece#i ve sosyal donat" ve altyap" harcamalar"n"n uygulama maliyetine dahil
edilmeyebilece#i belirtilmektedir. Burada da, somut bir ölçüt konulmadan, Bakanlar Kurulu keyfiyetinde
fiyat farkl"la!t"rmas"na zemin yarat"lmaktad"r. 

Ayr"mc" sonuçlar yaratabilecek bu yaz"m yerine, bölgeler aras" ve bölge içi geli!mi!lik farklar"
somut biçimde ifade edilerek, Bakanlar Kurulu keyfiyetine b"rak"lmadan, bu bölgelerde ya!ayan yoksul
yurtta!lar"m"z için yap"lacak konutlar"n konut bedellerinin, geri kalm"!l"k ölçütüne göre oranlanmak
suretiyle yap"m maliyetinin alt"nda tespit edilece#i ve sosyal donat" ve altyap" harcamalar"n"n uygulama
maliyetine dahil edilmeyece#i madde metnine yaz"lmal"d"r. 

Madde 6; 5 inci f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 5 inci f"kras"nda,
Bakanl"k yetkileri say"lm"!t"r. Burada, Çevre ve $ehircilik Bakanl"#" lehine bir yetki temerküzü söz konusu
olup, seçilmi! yerel yönetimlerin yetkilerinin önemli bir bölümü bypass edilmektedir. Halk"n seçti#i yerel
yöneticiler ve yönetimler d"!lanarak, halk yarar"na bir kentsel dönü!üm sa#lamak mümkün de#ildir. 

Bu nedenle 6 nc" maddenin 5 inci f"kras"nda, “Bakanl"k” sözcü#ünden sonra gelmek üzere, “5216
say"l" Büyük!ehir, 5393 say"l" Belediyeler ve 5302 say"l" %l Özel %dareleri Kanunlar"n"n yerel yönetimlere
tan"d"#" yetkiler sakl" kalmak üzere” cümlesinin madde metnine eklenmesi gerekmektedir. 

Madde 6; 6 nc# f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 6 nc" f"kras"nda,
Bakanl"'a her türlü standart geli!tirme ve planlama yetkisi verilmektedir. Bakanl"#"n planlama standard"
geli!tirme yetkisi do#ald"r, ancak bizzat plan yapmaya giri!erek yerel yönetimleri d"!lamas"n"n
demokrasi kültürü ile ba#da!mad"#" aç"kt"r. 

Bu nedenle 6 nc" maddenin 6 nc" f"kras"nda yer alan, “ve gerek görülmesi halinde bu standartlar"
plan kararlar" ile tayin etmeye ve özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent
tasar"mlar" haz"rlamaya” bölümünün madde metninden ç"kar"lmas" gerekmektedir. 

Madde 6; 7 nci f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 7 nci f"kras"nda,
dönü!türmeye tabi tutulan ta!"nmazlar"n de#er tespitleri ile dönü!üm ile olu!acak ta!"nmazlar"n
de#erlemelerinin Bakanl"k, TOK% veya idarece yap"laca#" ya da yapt"r"laca#" hükme ba#lanmaktad"r.
Burada da “veya” ba#lac" sonras"nda yer verilen yerel yönetimlerin alandan d"!land"#" görülmektedir Bu
durum, yukar"da da de#inildi#i üzere, halk"n güvendi#i ve seçti#i yerel yönetimlerin, yurtta! için en
önemli alan olan de#erleme i!lemlerinden d"!lanmas", bunun yan"nda arzu edilen yerel yönetim birimleri
ile çal"!"larak ayr"mc" uygulamalar"n geli!tirilebilmesi sonucunu do#urmaktad"r.  

Bu nedenle 6 nc" maddenin 7 nci f"kras"nda yer alan, “Bakanl"k, TOK% veya” bölümünün madde
metninden ç"kar"lmas" gerekmektedir. 

Madde 6; 9 uncu f#kra: Tasar"’n"n “Uygulama %!lemleri” ba!l"kl" 6 nc" maddesinin 9 uncu
f"kras"nda, Kanun kapsam"nda tesis edilecek idari i!lemlere kar!" dava aç"labilece#i belirtilmekte, ancak
bu davalarda yürütmenin durdurulmas" karar" verilemeyece#i ifade edilmektedir. Madde gerekçesinde,
Kanunun ya!ama hakk" ile do#rudan alakal" oldu#u, Anayasa’n"n 125 inci maddesinin alt"nc" f"kras"nda
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“Kanun, ola#anüstü hallerde, .. kamu düzeni, genel sa#l!k nedenleri ile yürütmenin durdurulmas! karar!
verilmesini s!n!rlayabilir.” düzenlemesinin yer ald"#", can ve mal emniyetini korumay" temel amaç
edinen bu Kanuna göre tesis edilen idari i!lemlere kar!" aç"lan davalarda yürütmenin durdurulmas" karar"
verilmesini s"n"rlayan hükmün, Anayasa’ya uygun oldu#u ileri sürülmektedir. 

Türkiye’de idari yarg" sisteminin yava! i!leyi!i veri iken, yurtta!"n mülkiyet hakk"n" adeta tan"mayan
bu Yasa kapsam"nda bir de ara karar niteli#indeki yürütmenin durdurulmas" karar" al"nmas" olana#"n"n
ortadan kald"r"lmas", Hukuk Devleti (lkesine taban tabana z"tt"r. 

Bu nedenle 6 "nc" maddenin 9 uncu f"kras"n"n son cümlesi olan “Bu davalarda yürütmenin
durdurulmas"na karar verilemez.” hükmünün madde metninden ç"kar"lmas" gerekmektedir. 

Madde 8; 1 inci ve 2 nci f#kra: Tasar"’n"n “Çe!itli Hükümler” ba!l"kl" 8 inci maddesinin 1 inci
f"kras"nda, “Bu Kanun uyar"nca kamu kayna#" kullan"larak gerçekle!tirilen her türlü mal ve hizmet al"mlar"
ile yap"m i!leri, 4734 say"l" Kanunun 21 inci maddesinin birinci f"kras"n"n (b) bendinde belirtilen hâllere
dayanan i!lerden say"l"r.”; 2 nci f"kras"nda ise “Bakanl!k, TOK$ ve $dare; dan!"manl!k, yaz!l!m, ara"t!rma,
her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamula"t!rma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sak!n!m
plan! çal!"malar!n!, her tür ölçekte plan yap!m! ve imar uygulamas! i"lerini ve dönü"üm uygulamalar!n!,
4734 say!l! Kanun kapsam!ndaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 say!l! Kanuna
tabi olmaks!z!n ortak hizmet uygulamalar! suretiyle de gerçekle"tirebilirler.” denilmektedir. 

Yukar"da yer alan madde hükmünün yasala!mas" halinde Tasar" kapsam"nda yap"lmas" planlanan
ihaleler 4734 say"l" Kamu %hale Kanununun hükümlerine göre yeterlili#i olan tüm firmalar"n
kat"labilece#i aç"k ihale yerine ayn" Kanunun 21/b maddesinde tan"mlanan  “do#al afetler, salg!n
hastal!klar, can veya mal kayb! tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen” hallerde kullan"lmas" öngörülen ilans"z
pazarl"k (davetiye) al"m usulünün esas al"nmas" ihalelere kat"lma yeterlili#ine sahip firmalardan sadece
idare taraf"ndan ihalelere davet edilen firmalar"n bu ihalelere kat"lma hakk" tan"mas" dolay"s"yla
Anayasam"z"n Kanun Önünde E!itlik ba!l"kl" 10 uncu maddesine ayk"r"d"r. 

Maddenin 2 nci f"kras" ise yap"lacak ihalelerin yasal dayana#" olan 4734 say"l" Kamu %hale
Kanununun uygulamas"n" ortadan kald"rmas"na ra#men yeni bir yasal dayanak ortaya koymamaktad"r.
Bu durum (darenin Kanunili#i ve Hukuk Devleti (lkelerine ayk"r"d"r. 

Kamu ihalelerinde etkinlik, verimlilik, ekonomiklik ve çevreye sayg" ilkelerinin uygulanabilmesinin
ilk ko!ulu, ihalelerin tüm süreçlerinin saydam olmas", kat"l"mc" adaylar"n"n ve halk"n zaman"nda ve
eksiksiz bilgilendirilmesi, e!itli#in ve rekabetin sa#lanmas" ve i!lemlerin tarafs"z ve ba#"ms"z
denetimidir. %deal bir sistem için gereken tüm bu ko!ullar Kanunda yap"lan de#i!ikliklerle uygulanmaz
hale getirilmi! ve vergilerle finanse etti#imiz kamu kaynaklar" ihale yolsuzluklar" ile buharla!t"r"lm"!t"r.

%halelerde saydaml"k, ihale öncesi ihtiyac"n tespitinden ba!lamak üzere, !artnamelerin haz"rlanmas",
ihale süreci ve uygulama sonras" kontrol-denetim a!amalar"n"n tümünde dikkat edilmesi gereken bir
ilkedir. Saydaml"#"n en etkin uyguland"#" a!ama ihalenin teklif toplama ve de#erlendirme a!amas" oldu#u
için, uluslararas" düzenlemelerde özellikle ihale öncesi ve sonras" a!amalarda saydaml"#" sa#lay"c"
mekanizmalar üzerinde durulmu!tur.

Kanunda öngörülen saydaml"k ilkesine yönelik hükümlerden kurtulmak amac"yla Türkiye’de birçok
ihale istisnalar kapsam"nda yap"lmakta olup, Kanun kapsam"nda yap"lan ihaleler de ise Kanunda yap"lan
de#i!iklikler sonucunda ihalelerde saydaml"#" sa#lamak mümkün olmam"!t"r. Kamu ihalelerinde
saydaml"#" sa#laman"n en önemli yolu, ihaleler hakk"nda tüm aday firmalar"n ihale yap"laca#"na ili!kin
uygun haberle!me yöntemleri (gazete, elektronik ilan, kamu ihale bülteni) ile ihaleden makul bir süre
önce bilgilendirilmesidir. Bu sayede ihaleye girmeye istekli firmalar ihaleye kat"larak, olu!acak rekabet
ortam"nda en kaliteli mal, hizmet veya yap"m i!i en uygun fiyata al"nm"! olur.
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Kamu ihalelerinin her a!amas"nda !effafl"k ilkesi, kamu yöneticileri için müeyyidesiz ahlaki bir
ö#üt de#il, ayn" zamanda 4734 say"l" Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenen bir zorunluluktur. Kanunun
5 inci maddesinin ba!lang"c"nda “... %dareler, bu Kanuna göre yap"lacak ihalelerde; saydaml"#", rekabeti,
e!it muameleyi, güvenirli#i, gizlili#i, kamuoyu denetimini, ihtiyaçlar"n uygun !artlarla ve zaman"nda
kar!"lanmas"n" ve kaynaklar"n verimli kullan"lmas"n" sa#lamakla sorumludur ...” denilmi!tir. 

Kamu ihalelerinde !effafl"#" sa#layan en önemli ko!ullardan birincisi yap"lacak ihalelerin
kamuoyuna etkin bir biçimde duyurulmas"d"r. Bu sayede ihale konusu i!i yapmaya istekli tüm potansiyel
firmalar"n, ihaleden haberdar olmas" ve ihaleye mümkün oldu#u kadar çok firman"n kat"lmas" sa#lanarak,
rekabet ortam"n"n olu!mas" temel hedeftir. %halelerde serbest rekabet sayesinde, kamunun en ucuz fiyata
en yüksek kaliteyi almas" amaçlan"r.

%hale yolsuzluklar"n"n tamam"n"n ortak özelli#i, kamu görevlileri ile yap"mc" firmalar"n yapt"klar"
gizli anla!malarla gerçekle!tirdikleri ihalelerde, fiyat"n yükseltilmesi ve bu i!lemler sonucunda ortaya
ç"kan rant"n, kamu görevlileri (bürokrat–politikac") ile yap"mc" firmalar aras"nda bölü!ülmesidir.
Yolsuzluk yapan kamu görevlilerinin ortak söylemi ise kamu ihale mevzuat"nda yer alan hükümler
dolay"s"yla h"zl", etkin ve verimli ihale yap"lamad"#"d"r. 

Bu aç"klamalardan da anla!"laca#" üzere, bir ihalede yolsuzluk yap"labilmesinin en kolay yolu,
ihalenin rekabetten uzak gerçekle!tirilmesi, plan"n parças" olmayan ba#"ms"z ve tarafs"z firmalar"n
ihaleye girmeleri engellenerek, e!it muamele ve rekabet ilkesinin ilk a!amada ortadan kald"r"lmas"d"r.
Aksi takdirde, kamu görevlilerinin ihale öncesi anla!t"klar" firmalar"n yan" s"ra ba!ka firmalar da ihaleye
kat"lacak ve yolsuzluk riski azalacakt"r.

Yukar"da anlat"lan yolsuzluk plan"n"n en ideal uygulamas" ilans"z pazarl"k usulü ihale (Madde 21/b)
olup, yayg"n !ekli ise do#rudan temin yöntemidir. Pazarl"k usulü ihalede idare ihaleye kat"lacak firmalar"
kendisi seçmekte ve di#er firmalar ihaleye davet edilmedikleri için bir risk olu!turmamaktad"r. Do#rudan
temin yönteminde idare, i!i yapacak firmay" ve fiyat" do#rudan kendisi belirledi#i için yolsuzluk önünde hiç
bir engel bulunmamaktad"r. Ancak, do#rudan temin yönteminin uygulama alanlar" Kanunla çok
s"n"rland"r"ld"#" için yolsuzluk faillerinin bu uygulama dolay"s"yla yakalanma ve ceza alma riski çok yüksektir.

Yolsuzluk faillerinin do#rudan temin yöntemini kullanmalar" veya pazarl"k usulü ihale yapmalar"
çe!itli sebeplerle riskli veya imkans"z olabilir. Bu durum kar!"s"nda mecburen aç"k ihale yap"ld"#"nda
yolsuzluk daha zor ve karma!"k hale gelmekte, dolay"s"yla rant azal"rken risk yükselmektedir.

Aç"k ihalede yolsuzluk önündeki en önemli engel ihalenin do#as" gere#i !effaf olmas"d"r. Aç"k
ihalede yolsuzlu#un önündeki bu engeli kald"rman"n en önemli arac" ise ihalenin usulüne uygun olarak
duyurulmamas"d"r. $eklen yap"lan duyurularda ise ihalenin içeri#ine ili!kin bilgi verilmemesi, ilan ile
ihale aras"na çok k"sa zaman dilimi konulmas", ilanda yan"lt"c" bilgiler verilmesi, !artnamenin kar"!"k ve
uzun olmas", yap"lan i!le ilgili olmayan !artlar koyulmas", yüksek teminat istenmesi, idarenin s"n"rs"z
takdir yetkisi, firma veya mal tarifi aç"k ihale usulünde yolsuzluk uygulamalar"n"n önemli tekniklerdir.

Kurumsal yolsuzluk içerisinde yer alan idarelerin bir di#er özelli#i ise faaliyetleri ile ilgili bilgileri
kamuoyuna duyurmamak veya eksik/geç duyurmakt"r. Bu sayede; kamu kaynaklar"n"n hangi !irketlere
aktar"ld"#" ve bu aktar"mlar yap"l"rken hangi hukuksuzluklar"n i!lendi#i halktan gizlenmektedir. 

Kamu ihalelerini gerçekle!tiren kamu görevlileri, ihaleye kat"lan adaylara e!it davranmak ve hiçbir
firmay" kay"rmamak zorundad"r. E!itlik ilkesinin en önemli gerekliliklerinden birisi bilgi e!itli#i olup,
hiç bir firmaya di#er firmalar"n teklifleri, ihalelerin yakla!"k maliyetleri ve ekspertiz raporlar" gibi gizli
bilgiler s"zd"r"lmamal"d"r. Bu bilgilerin s"zd"r"ld"#" ihalelerde, firmalar"n teklifleri genelde birbirine yak"n
olmakta ve bu teklifler idare taraf"ndan haz"rlanan asgari maliyetin çok az üstünde olmaktad"r. 

%halenin hemen öncesinde, ihale s"ras"nda veya ihale sonras"nda ihaleye esas !artlar"n de#i!tirilmesi
de bir ba!ka ihale yolsuzlu#u yöntemidir. %halelerde her aday firma, tekliflerini ihale öncesinde duyurulan
ko!ullar" veri alarak haz"rlar. E#er bir ihalenin !artlar"nda firmalar lehine iyile!tirmeler yap"lacaksa, bu
iyile!tirmeler ihaleden makul bir süre önce zeyilnamelerle yap"lmas" ve bu de#i!ikliklerin tüm firmalara
duyurulmas" gerekmektedir. Aksi takdirde rekabet ortam" bozulmakta ve kamunun kaynaklar" önceden
belirlenmi! firmalara haks"z biçimde aktar"lm"! olmaktad"r. 
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Kamu ihalelerinde, önceki bölümlerde sözünü etti#imiz temel ilkelerin tam anlam"yla
uygulanabilece#i ihale yöntemi aç"k ihaledir. Bu sebeple aç"k ihale usulü 4734 say"l" Kanunda temel ihale
usulü olarak kabul edilmi! olup, sadece istisnai hallerde belli istekliler aras"nda ihale veya pazarl"k usulü
ihale yöntemi kullan"lmas" öngörülmü!tür. Zorunlu hallerde kullan"lmak üzere, bir ihale usulü olmamak
kayd"yla do#rudan temin usulü de bir sat"n alma usulü olarak benimsenmi!tir.

$effaf kamu ihalelerinin temel simgesi aç"k ihale usulüdür. Buna kar!"n nas"l yüksek ate!, ba! a#r"s"
ve halsizlik hastal"k belirtisi ise, aç"k usulle yap"lmas" gereken bir ihalenin Kanunun iyi niyetli idareler
için öngördü#ü bo!luklar" kötüye kullanarak pazarl"k usulü ihale yap"lmas" da yolsuzluk belirtisidir.

4734 Say"l" Kanunun “Temel %lkeler” ba!l"kl" 5 inci maddesi 4 üncü f"kras" “... Bu Kanuna göre
yap!lacak ihalelerde aç!k ihale usulü ve belli istekliler aras!nda ihale usulü temel usullerdir. Di#er ihale
usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullan!labilir ...” hükmünü ta!"maktad"r. Yukar"da yer alan
madde hükmüne ayk"r" olarak aç"k ihale usulü yerine pazarl"k usulü ihale yap"larak idarece seçilmi!
firmalar d"!"nda di#er aday firmalar"n ihaleye teklif vermesine engel olunmas" Türk Ceza Kanununun
235 inci maddesinde ihaleye fesat kar"!t"rma fiillerinden biri olarak tan"mlanan “... $haleye kat!lma
yeterli#ine veya ko"ullar!na sahip olan ki"ilerin ihaleye veya ihale sürecindeki i"lemlere kat!lmalar!n!
engellemek ...” suçunu olu!turmaktad"r.

Türkiye’de kamu ihalelerinde suiistimale en aç"k düzenleme 4734 say"l" Kanunun 21/b maddesinde
öngörülen istisnai al"m yöntemidir. Bu maddeye göre; do#al afetler, salg"n hastal"klar, can veya mal
kayb" tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare taraf"ndan önceden öngörülemeyen olaylar"n ortaya
ç"kmas" üzerine ihalenin ivedi olarak yap"lmas"n"n zorunlu olmas" halinde idarenin davet edece#i en az
üç firma ile ilans"z ihale olarak yap"lmas" öngörülmü!tür. Maddede “do#al afetler, salg"n hastal"klar,
can veya mal kayb" tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen” haller net olarak tan"mland"#"ndan bu hükmün
kötüye kullan"lmas" son derece zordur. 

21/b maddesinde as"l kötüye kullan"lan “idare taraf"ndan önceden öngörülemeyen olaylar” hükmü
alt"nda gizlidir. Kamu kurumlar"n"n birço#u, rekabetten uzak yapmak istedikleri ihalelerin büyük bir
k"sm"n" bu hükme istinaden gerçekle!tirmi!lerdir. Söz konusu ihaleler !irket ve sözle!me baz"nda detayl"
incelendi#inde bu ihalelerin genelde ayn" !irketlere verildi#i anla!"lmaktad"r.

Yukar"da anlat"lan gerekçelerle, 8’inci maddenin 1 inci ve 2 nci f"kralar"n"n tümüyle Tasar"
kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir.

Madde 8; 3 üncü f#kra: Tasar"n"n “Çe!itli Hükümler” ba!l"kl" 8 inci maddesinin 3 üncü f"kras"nda,
“riski yap" tespit, tahliye, y"kt"rma, de#erleme i! ve i!lemlerini engelleyenler hakk"nda TCK
kapsam"nda Cumhuriyet Ba!savc"l"#"na suç duyurusunda bulunulaca#", görevlerini yerine getirmeyen
kamu görevlileri hakk"nda ceza ve disiplin hükümleri uygulanaca#" hükme ba#lanmaktad"r. Kentsel
dönü!üm yerine rantsal dönü!ümün uyguland"#" birçok alanda yurtta!"n hakk"n" koruma alan"nda ortaya
koyaca#" tutumlar" ba!tan suç sayan ve tehditkar bir tutum geli!tiren düzenlemenin kabulü mümkün
de#ildir. Kamu görevlileri hakk"ndaki düzenleme ise genel hüküm niteli#indedir ve burada ayr"ca
belirtilmesine gerek yoktur. 

Bu nedenle 8 inci maddenin 3 üncü f"kras"n"n tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
Madde 9: Tasar"’n"n “Uygulanmayacak Mevzuat” ba!l"kl" 9 uncu maddesi; Zeytincilik, Orman,

Askeri Yasak Bölgeler, Turizmi Te!vik, Kültür ve Tabiat Varl"klar"n" Koruma, K"y", Mera, Toprak
Koruma ve Arazi Kullan"m Kanunu gibi toplam 11 kanunun, bu Kanunun uygulanmas"n" engelleyici
hükümlerinin uygulanmayaca#"n" hükme ba#lamaktad"r. Bu say"m ve say"m"n ard"ndan getirilen ve
“di#er kanunlar!n bu Kanuna ayk!r! hükümleri” !eklinde ifade edilen torba anlay"!, Kanun kapsam"ndaki
uygulamalar"n yarataca#" çevre tahribat"n"n !imdiden habercisi niteli#indedir. Afet risklerinin
azalt"lmas"na yönelik kentsel dönü!üm gerekli ve yararl"d"r, ancak Bat"’da 1960’l" y"llarda uygulanan
“buldozer” anlay"!" ile yap"lacak bir dönü!üm ya!am alanlar"m"zdaki tahribat" art"rmaktan ba!ka bir
sonuç do#urmayacakt"r. 
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Bu nedenle 9 uncu maddenin tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
Madde 12: Tasar"’n"n 12 nci maddesi; 2942 Say"l" Kanunda yer alan bilirki!ilik sistemini

de#i!tirmektedir. Halen yasayla kurulmu!, yöneticileri seçimle i!ba!"na gelen, kamu kurumu
niteli#indeki Türk Mühendis ve Mimar Odalar" Birli#i üyeleri taraf"ndan yürütülen bilirki!ilik hizmetleri,
tan"m" gere#i tarafs"z ve yans"z bir !ekilde çal"!maktad"r. Bu yap"da zaman zaman görülen eksiklikleri
gidermek yerine, sistemi bypass etmeye yönelik bir yakla!"m"n, adil sonuçlar üretmeyece#i
de#erlendirilmektedir. 

Bu nedenle 12 nci maddenin tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
Madde 14: Tasar"’n"n 14 üncü maddesi 3194 say"l" Kanunu de#i!tirmekte ve 5393 say"l" Kanun

kapsam"nda Belediyelerin imarla ilgili Yönetmeliklerinin ancak Çevre ve $ehircilik Bakanl"#" onay"ndan
sonra Resmi Gazetede yay"mlanabilece#ini, daha önceki Yönetmeliklerin bir y"l içinde bu usule göre
yürürlü#e girecek olanlarla de#i!tirilmedikleri takdirde yürürlükten kalkacaklar"n" düzenlemektedir.
Çok a#"r bir vesayet düzeni yaratan bu düzenlemenin “uygulamaya standart getirmek” me!ruiyet temeli
ile aç"klanamayaca#" ortadad"r. Bakanl"k belirli standartlar getirerek Yönetmeliklerin buna uygun
yap"lmas"n" isteyebilir, uygun olmad"#"n" dü!ündükleri konusunda yarg"ya ba!vurarak iptallerini
sa#layabilir; ancak isti!ari dahi olmayan do#rudan onay mekanizmas"n"n demokrasiyle ba#da!mad"#"
aç"kt"r.     

Bu nedenle 14 üncü maddenin tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
Madde 16: Tasar"n"n 16 nc" maddesi 5393 say"l" Belediyeler Kanununda, a!a#"da belirtilen

düzenlemeleri yapmaktad"r. 
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1.f"kra,     2. Mevcut düzenleme Tasarı düzenlemesi
Cümle

1.f"kra,     3. 
Cümle

3.f"kra,     1. 
Cümle

Bir alan"n kentsel dönü!üm ve geli!im alan"
olarak ilan edilebilmesi için yukar"da say"lan
hususlardan birinin veya birkaç"n"n
gerçekle!mesi ve bu alan"n belediye veya
mücavir alan s"n"rlar" içerisinde bulunmas"
!artt"r.

Ancak kamunun mülkiyetinde veya kullan"-
m"nda olan yerlerde kentsel dönü!üm ve
geli!im proje alan" ilan edilebilmesi ve
uygulama yap"labilmesi Bakanlar Kurulu
karar"na ba#l"d"r.

Büyük!ehir Belediye ve mücavir alan s"n"rlar"
içinde kentsel dönü!üm ve geli!im projesi
alan" ilan etmeye büyük!ehir belediyeleri
yetkilidir. Büyük!ehir belediye meclisince
uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri
kendi s"n"rlar" içinde kentsel dönü!üm ve
geli!im projeleri uygulayabilir. 

Bir alan"n kentsel dönü!üm ve geli!im alan"
olarak ilan edilebilmesi; yukar"da say"lan
hususlardan birinin veya birkaç"n"n
gerçekle!mesine, bu alan"n belediye veya
mücavir alan s"n"rlar" içerisinde bulunmas"na
ve belediyenin talebi ve Çevre ve $ehircilik
Bakanl"#"’n"n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu’nca bu yönde karar al"nmas"na ba#l"d"r.

Yürürlükten kald"r"l"yor.

Yürürlükten kald"r"l"yor.



Görüldü#ü gibi mevcut düzenleme Büyük!ehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönü!üm projesi
uygulama yetkisi vermekte ve ancak kamunun mülkiyetinde veya kullan"m"nda bulunan yerlerdeki
uygulamay" Bakanlar Kurulu karar"na ba#lamaktad"r. Tasar"n"n getirdi#i düzenlemede ise Çevre ve
$ehircilik Bakanl"#"n"n teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar" olmadan kentsel dönü!üm projesi
uygulanmas" olanaks"z hale getirilmektedir. Mevcut durumda konuyla ilgili Ankara B$B’nin birkaç
haftada edindi#i BK kararlar" için %zmir ve Eski!ehir B$B’leri bir y"l" a!k"n sürelerce bekletilmekte ve
sonuç alamamaktad"rlar.  

Bu nedenle 16 nc" maddenin tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 
Madde 18; n bendi: Tasar"n"n 18 inci maddesinin n bendinde, “23.9.1980 tarihli ve 2302 say!l!

Atatürk’ün Do#umunun 100 üncü Y!l!n!n Kutlanmas! ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulmas! Hakk!nda
Kanunla Belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alan! ile bu alanda bulunan tesis ve binalarla ilgili her türlü
tasarrufta bulunmak” Çevre ve $ehircilik Bakanl"#"n"n görevleri aras"nda say"lmaktad"r.  Çevre ve
$ehircilik Bakanl"#" ve afet risklerinin azalt"lmas" uygulamalar" ile bir ilgisi olmayan konunun Bakanl"k
görev alan"na terk edilmesinde kamu yarar"n"n bulunmad"#" aç"kt"r.  

Bu nedenle 18 inci maddenin n bendinin tümüyle Tasar" kapsam"ndan ç"kar"lmas" gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bay"nd"rl"k, %mar, Ula!t"rma ve Turizm Komisyonunun Cumhuriyet
Halk Partili üyeleri olan ve a!a#"da imzas" bulunan milletvekilleri olarak, “Afet Riski Alt#ndaki
Alanlar#n Dönü$türülmesi Hakk#nda Kanun Tasar#s#” na ili!kin genel ve madde baz"nda muhalefet
!erhlerimizin yukar"daki gibi oldu#unu belirtiriz. 

1 Mart 2012

Prof. Dr. Haluk Eyido%an Y!ld!ray Sapan Sakine Öz
%stanbul Antalya Manisa

Ahmet $hsan Kalkavan $dris Yıldız Do#an &afak
Samsun Ordu Ni#de
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MUHALEFET !ERH"

1/569 esas numaral" Afet Riski Alt"ndaki Alanlar"n Dönü!türülmesi Hakk"nda Kanun Tasar"s"nda;
riskli yap"lar"n bakanl"#a veya ilgili idareye devri sonunda bu yap"lar"n yerine ne yap"laca#"
belirtilmemi!tir. Kanun tasar"s"nda “risk ta$#mayan alanlar#n da gerek görülürse riskli alan gibi
kabul edilece%i” de#erlendirilerek kamu arazilerinin risk ta!"yor yaftas" ile suistimale aç"k hale getirilme
riski bulunmaktad"r. 

Hazinenin malik oldu#u ta!"nmazlar"n bedelsiz olarak Bakanl"#a veya idareye tahsis edilmesi do#ru
de#ildir. Zira kamu mal" dahi olsa bir ba!ka idare taraf"ndan kullan"lacak ise, bunun kamu mallar"na
özgü kamula!t"rma esaslar"na göre olmas" gerekir. 

Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç y"l içerisinde ve gerekli görülen hallerde Bakanl"#"n talebi
üzerine “maksad#na” uygun olarak kullan"lmayan ta!"nmazlar"n geri iade i!leminde “maksad#na uygun
kullan#lmad#%#” n"n nas"l anla!"laca#" hususunda aç"klay"c" ve net bir ifade bulunmamaktad"r.

Kanun tasar"s"nda belirlenen alanlar"n içerisinde kal"p da riskli yap"lar d"!"nda kalan yap"lar"n
bakanl"kça uygun görülenlerin bu yasa kapsam" içerisine al"nmas",  sa#lam yap"lar"n da y"k"lmas"na
karar verilmesi nedeniyle mülk sahibinin elindeki sa#lam yap"s"n" bir anda kaybetme riski bulunmakta
olup, y"kt"r"ld"#" takdirde kat kar!"l"#" yeniden yapt"r"ld"#"nda mülkünün yakla!"k yar"s"n" kaybetme
riski bulunmaktad"r. Anla!mazl"k halinde ise tüm haklar"n" 2/3 ço#unlu#a veya hazineye devretmek
zorunda b"rak"lmaktad"r.

Bu nedenle mülkiyet hakk" ile kat mülkiyeti ve irtifak haklar"na ayk"r" olarak mülkiyet sahiplerinin
anla!maya varmad" diyerek yerlerinin rayiç bedel kar!"l"#" sat"lmas" ya da maliyece el konulmas" ile
sa#lam yap"ya riskli bölgede kald"#" için plan içerisine al"nmas" ve Maliye ye veya %dareye el koyma
yetkisinin verilmesi, birçok haks"zl"klar" beraberinde getirecek uygulamalara neden olabilecek mahiyet
ta!"maktad"r.

Anla!ma ile tahliye edilen, y"kt"r"lan veya kamula!t"r"lan yap"lar"n maliklerine, malik olmasalar
bile bu yap"larda kirac" veya s"n"rl" ayni hak sahiplerine konut ve i!yeri için kira yard"m"n"n veya yer
tahsisinin k"staslar" kesin bir ifade ile tasar"da belirtilmemi! olmas", uygulaman"n tamamen inisiyatife
b"rak"ld"#" izlenimini vermektedir. Dolay"s"yla maliklerden birine kira, yard"m veya yer tahsisi yap"l"rken
di#erine yap"lmamas" ihtimal dahilindedir. Bu uygulama ikili#e neden olabilece#i gibi siyasi rant gibi
olumsuz uygulamalar" da beraberinde getirecektir. 

Ayr"ca uygulama i!lemlerinde yap"lan düzenlemede, yerini ucuza vermek istemeyen ya da ba!ka
nedenlerle anla!maya varmayan hissedarlar"n özgür iradesi hiçe say"lmaktad"r. Bu durumda devletin
elini güçlü tutarak Bakanl"#a, Maliyeye veya %dareye görünürde rayiç bedel ad" alt"nda ucuz fiyatlara arsa
aktar"m" yap"laca#" görülmektedir. 

Di#er taraftan tasar"da haks"z uygulamalara ve kararlara kar!" yap"lacak itirazlarda yürütmenin
durdurulamayaca#" belirtilerek, “%dari Yarg"lama Usulü Kanununun 27. maddesinde” belirtilen
hükümlere ters dü!en bir uygulama ile birçok sorunlar" ve karga!ay" içinde bar"nd"ran bir süreç
getirilmektedir. 

Getirilen düzenleme ile köye dönü! projesi kapsam"nda yeni yerle!im alanlar" açarken, aç"lan
alanlar"n s"n"fland"r"larak amaç ve niteli#ini kaybetmi! ya da kaybetmekte olan yerler seçilmeli ve orman,
mera ve hazine arsa ve arazileri ile devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin kullan"lmas"nda s"n"rlar
iyi belirlenmeliyken buna riayet edilmemi!tir. 
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Ayr"ca, k"y" !eridine ya da büyük !ehirlere yak"n yeni rant kap"lar"n"n aç"lmas"na ve yöre halk"n"n
kendi köy s"n"rlar" içerisinden ç"kar"larak bölgesel göçlere neden olacak, yerle!im yerlerinin olu!mas"na
neden olacak belirsizlikleri içinde bar"nd"ran hükümler bulunmaktad"r.

Di#er taraftan yukar"da aç"klanan i! ve i!lemlere dair tüm uygulamalara yönelik olarak;
- $ehircilik ilke ve esaslar" ile yeni mesken alanlar" ve imar planlar" uygulamas" bak"m"ndan

Mimarlar Odas"n"n,
- Her ölçekte imar planlar" için $ehir Planc"lar" Odas"n"n,
- %mar alanlar"n"n zemin durumlar" için Jeoloji ve Jeofizik Odalar"n"n,
- Mevcut yap"lar"n ve yap"lacak yap"lar"n statik durumlar" için %n!aat Mühendisleri Odas"n"n,
- Kat mülkiyeti, irtifak haklar", ifraz, tevhid ile kat mülkiyeti bak"m"ndan Harita Mühendisleri

Odas"nın,
- Hukuka uygunluk ve e!itlik ilkesinin tesisi aç"s"ndan Barolar Birli#i Ba!kanl"#"n"n, 

görü! ve önerileri al"nmadan haz"rlanan ve komisyonumuzda görü!ülen 1/569 esas numaral" “Afet Riski
Alt"ndaki Alanlar"n Dönü!türülmesi Hakk"nda Kanun Tasar"s"”’n"n ileride telafisi mümkün olmayan
durumlar meydana getirecek mahiyette olmas" nedeniyle bu !ekline kar!"y"z. 

Ali Halaman Durmu"ali Torlak
Adana %stanbul
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HÜKÜMET!N TEKL!F ETT!$!MET!N

AFET R"SK" ALTINDAK" ALANLARIN DÖNÜ!TÜRÜLMES"
HAKKINDA KANUN TASARISI

B"R"NC" BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dı"ındaki riskli

yapıların bulundu#u arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sa#lıklı ve güvenli
ya"ama çevrelerini te"kil etmek üzere, iyile"tirme, tasfiye ve yenilemelere dair usûl ve esasları
belirlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ını,
b) !dare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dı"ında il özel idarelerini,

büyük"ehirlerde büyük"ehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyük"ehir
belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekle"tirilecek uygulamalarda yeni yerle"im alanı
olarak kullanılmak üzere, TOK!’nin veya !darenin talebine ba#lı olarak veya re’sen, Maliye Bakanlı#ının
uygun görü"ü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapıla"ma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski ta"ıyan, Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba"kanlı#ının görü"ü
de alınarak belirlenen ve Bakanlı#ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararla"tırılan alanı,

d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dı"ında olup ekonomik ömrünü tamamlamı" olan ya da
yıkılma veya a#ır hasar görme riski ta"ıdı#ı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

e) TOK!: Toplu Konut !daresi Ba"kanlı#ını,
ifade eder.

"K"NC" BÖLÜM
Uygulama

Tespit, ta#ınmaz devri ve tescil
MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve

esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı mâlikleri veya kanunî
temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kurulu"lara yaptırılır ve sonuç Bakanlı#a
veya !dareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek mâliklerden veya kanunî
temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadı#ı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya !darece
yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirledi#i alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek !dareden de
isteyebilir. Bakanlıkça veya !darece yaptırılan riskli yapı tespitlerine kar"ı mâliklerce veya kanunî
temsilcilerince onbe" gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli in"aat,
jeoloji veya jeofizik mühendisli#i ile hukuk ö#renimi görmü" ö#retim üyeleri arasından seçilecek üç ve
Bakanlıkta görevli iki ki"iden te"kil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara ba#lanır. Bakanlık
veya !dare tarafından yapılan tespit i"leminin masrafı ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir. Tapu müdürlü#ü,
binanın payda"larının müteselsil sorumlu olmalarını sa#lamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine,
masraf tutarında mü"terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlı#a veya !dareye ve binanın aynî ve
"ahsî hak sahiplerine bilgi verir.
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BAYINDIRLIK, !MAR, ULA%TIRMA VE TUR!ZM KOM!SYONUNUN
KABUL ETT!$!MET!N

AFET R"SK" ALTINDAK" ALANLARIN DÖNÜ!TÜRÜLMES"
HAKKINDA KANUN TASARISI

B"R"NC" BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dı"ındaki riskli

yapıların bulundu#u arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sa#lıklı ve güvenli
ya"ama çevrelerini te"kil etmek üzere, iyile"tirme, tasfiye ve yenilemelere dair usûl ve esasları
belirlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ını,
b) !dare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dı"ında il özel idarelerini,

büyük"ehirlerde büyük"ehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyük"ehir
belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekle"tirilecek uygulamalarda yeni yerle"im alanı
olarak kullanılmak üzere, TOK!’nin veya !darenin talebine ba#lı olarak veya re’sen, Maliye Bakanlı#ının
uygun görü"ü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapıla"ma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski ta"ıyan, Bakanlık veya !dare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba"kanlı#ının görü"ü de
alınarak belirlenen ve Bakanlı#ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararla"tırılan alanı,

d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dı"ında olup ekonomik ömrünü tamamlamı" olan ya da
yıkılma veya a#ır hasar görme riski ta"ıdı#ı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

e) TOK!: Toplu Konut !daresi Ba"kanlı#ını,
ifade eder.

"K"NC" BÖLÜM
Uygulama

Tespit, ta#ınmaz devri ve tescil
MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve

esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı mâlikleri veya kanunî
temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kurulu"lara yaptırılır ve sonuç Bakanlı#a
veya !dareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek mâliklerden veya kanunî
temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadı#ı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya !darece
yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirledi#i alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek !dareden de
isteyebilir. Bakanlıkça veya !darece yaptırılan riskli yapı tespitlerine kar"ı mâliklerce veya kanunî
temsilcilerince onbe" gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar; Bakanlı#ın talebi üzerine üniversitelerce,
ilgili meslek disiplini ö#retim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli
üç ki"inin i"tiraki ile te"kil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara ba#lanır. Bakanlık veya
!dare tarafından yapılan tespit i"leminin masrafı ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir. Tapu müdürlü#ü,
binanın payda"larının müteselsil sorumlu olmalarını sa#lamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine,
masraf tutarında mü"terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlı#a veya !dareye ve binanın aynî ve
"ahsî hak sahiplerine bilgi verir.
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(2) Riskli yapılar, tapu kütü#ünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren
en geç on i" günü içinde Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir. Tapu
kütü#üne i"lenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlü#ünce aynî ve "ahsî hak sahiplerine bilgi
verilir.

(3) Bakanlı#ın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlı#ı !skân
!htiyaçları !çin Sarfiyat !crası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların
Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda
ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ta"ınmazlardan,

a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görü"ü alınarak, 189 ve 2565 sayılı
kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlı#ının uygun görü"ü alınarak, Maliye
Bakanlı#ının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla,

b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görü"ü alınarak Maliye Bakanlı#ınca,
Bakanlı#a tahsis edilir veya Bakanlı#ın talebi üzerine TOK!’ye ve !dareye bedelsiz olarak

devredilebilir.
(4) Hazine dı"ındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan ta"ınmazlar, bu Kanunun amaçları

çerçevesinde kullanılmak üzere mâliki olan kamu idarelerinin görü"ü alınarak Bakanlı#ın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlı#a tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlı#ın talebi üzerine
TOK!’ye ve !dareye bedelsiz olarak devredilebilir. Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan alanlarda yer
alan tescil dı"ı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Bakanlı#a tahsis edilerek tasarrufuna
bırakılır veya Bakanlı#ın talebi üzerine TOK!’ye ve !dareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde Bakanlı#ın talebi
üzerine Maliye Bakanlı#ınca uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadı#ı Bakanlıkça
tespit edilen ta"ınmazlar, bedelsiz olarak ve re’sen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki mâliki
olan kamu idaresine devredilir.

(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alanlarda ve riskli
yapılarda ya"ayanların nakledilmesi için Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ta"ınmazlar, 4342 sayılı Kanunun
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye
göre de#i"tirilip tapuda Hazine adına tescil edilir; bu ta"ınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygulamada
bulunulur.

(7) Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dı"ında
kalan di#er yapılardan uygulama bütünlü#ü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun
hükümlerine tâbi olur.

Tasarrufların kısıtlanması
MADDE 4- (1) Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOK! veya !dare, riskli alanlarda,

riskli yapıların bulundu#u ta"ınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve
uygulamalar süresince her türlü imar ve yapıla"ma i"lemlerini geçici olarak durdurabilir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ta"ınmazlar, tahsis ve devir i"lemleri
sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlı#ınca satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez, ön izne
veya irtifak hakkına konu edilemez.

(3) Uygulama sırasında, Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli
alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve do#algaz hizmetleri verilmez ve verilen hizmetler
ilgili kurum ve kurulu"lar tarafından durdurulur.
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(2) Riskli yapılar, tapu kütü#ünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren
en geç on i" günü içinde Bakanlık veya !dare tarafından ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir. Tapu kütü#üne
i"lenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlü#ünce aynî ve "ahsî hak sahiplerine bilgi verilir.

(3) Bakanlı#ın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlı#ı !skân
!htiyaçları !çin Sarfiyat !crası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların
Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda
ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ta"ınmazlardan,

a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görü"ü alınarak, 189 ve 2565 sayılı
kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlı#ının uygun görü"ü alınarak, Maliye
Bakanlı#ının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla,

b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görü"ü alınarak Maliye Bakanlı#ınca,
Bakanlı#a tahsis edilir veya Bakanlı#ın talebi üzerine TOK!’ye ve !dareye bedelsiz olarak

devredilebilir.
(4) Hazine dı"ındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan ta"ınmazlar, bu Kanunun amaçları

çerçevesinde kullanılmak üzere mâliki olan kamu idarelerinin görü"ü alınarak Bakanlı#ın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlı#a tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlı#ın talebi üzerine
TOK!’ye ve !dareye bedelsiz olarak devredilebilir. Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan alanlarda yer
alan tescil dı"ı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Bakanlı#a tahsis edilerek tasarrufuna
bırakılır veya Bakanlı#ın talebi üzerine TOK!’ye ve !dareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde Bakanlı#ın talebi
üzerine Maliye Bakanlı#ınca uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadı#ı Bakanlıkça
tespit edilen ta"ınmazlar, bedelsiz olarak ve re’sen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki mâliki
olan kamu idaresine devredilir.

(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alanlarda ve riskli
yapılarda ya"ayanların nakledilmesi için Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ta"ınmazlar, 4342 sayılı Kanunun
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye
göre de#i"tirilip tapuda Hazine adına tescil edilir; bu ta"ınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygulamada
bulunulur.

(7) Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dı"ında
kalan di#er yapılardan uygulama bütünlü#ü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun
hükümlerine tâbi olur.

Tasarrufların kısıtlanması
MADDE 4- (1) Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOK! veya !dare, riskli alanlarda,

riskli yapıların bulundu#u ta"ınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve
uygulamalar süresince her türlü imar ve yapıla"ma i"lemlerini geçici olarak durdurabilir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ta"ınmazlar, tahsis ve devir i"lemleri
sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlı#ınca satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez, ön izne
veya irtifak hakkına konu edilemez.

(3) Uygulama sırasında, Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli
alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve do#algaz hizmetleri verilmez ve verilen hizmetler
ilgili kurum ve kurulu"lar tarafından durdurulur.
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Tahliye ve yıktırma
MADDE 5- (1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulundu#u alanlar ile riskli alanlar ve

rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak mâlikler ile anla"ma yoluna gidilmesi esastır.
Anla"ma ile tahliye edilen yapıların mâliklerine veya mâlik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynî hak
sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda i"yeri bulunanlara geçici konut veya i"yeri
tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

(2) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dı"ında olup riskli yapıyı
kullanmakta olan ki"ilere de birinci fıkra hükümleri uygulanabilir. Bu ki"iler ile yapılacak olan
anla"manın, bunlara yardım yapılmasının ve enkaz bedeli ödenmesinin usûl ve esasları Bakanlı#ın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(3) Uygulamaya ba"lanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların mâliklerine otuz
günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, mâlik tarafından yıktırılmadı#ı takdirde,
yapının idarî makamlarca yıktırılaca#ı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. Verilen
bu süre içinde de mâliklerince yıktırma yoluna gidilmedi#i takdirde, bu yapıların insandan ve e"yadan
tahliyesi ve yıktırma i"lemleri, yıktırma masrafı ile gereken di#er yardım ve krediler öncelikle dönü"üm
projeleri özel hesabından kar"ılanmak üzere, mahallî idarelerin de i"tiraki ile mülkî âmirler tarafından
yapılır veya yaptırılır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usûllere göre süresinde yıktırılmadı#ı tespit edilen
riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak !dareye bildirilir. Buna ra#men yıktırılmadı#ı tespit
edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, Bakanlık, yukarıdaki
fıkralarda belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma i" ve i"lemlerini bizzat da yapabilir.

(5) Bakanlık veya !dare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir.
Tapu müdürlü#ü, yıkılan binanın payda"larının müteselsil sorumlu olmalarını sa#lamak üzere tapu
kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında mü"terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlı#a
veya !dareye ve binanın aynî ve "ahsî hak sahiplerine bilgi verir.

Uygulama i#lemleri
MADDE 6- (1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen ta"ınmazlarda daha önce kurulmu" olan

kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlı#ın talebi üzerine ilgili
tapu müdürlü#ünce re’sen terkin edilerek, önceki vasfı ile de#erlemede bulunularak veya mâlik ile
yapılan anla"manın "artları tapu kütü#ünde belirtilerek mâlikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu
ta"ınmazların sicilinde bulunan aynî ve "ahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her
türlü "erh, hisseler üzerinde devam eder. Bu "ekilde belirlenen uygulama alanında cins de#i"ikli#i, tevhit
ve ifraz i"lemleri Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından re’sen yapılır veya yaptırılır. Parsellerin tevhit
edilmesine, münferit veya birle"tirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina
yaptırılmasına, payların satı"ına, kat kar"ılı#ı veya hâsılat payla"ımı ve di#er usûller ile yeniden
de#erlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında payda"ların en az üçte iki ço#unlu#u ile karar
verilir. Bu karara katılmayanların ba#ımsız bölümlerine ili"kin arsa payları, Bakanlıkça rayiç de#eri
tespit ettirilerek bu de#erden az olmamak üzere anla"ma sa#layan di#er payda"lara açık artırma usûlü
ile satılır. Bu suretle payda"lara satı" gerçekle"tirilemedi#i takdirde, bu paylar, Bakanlı#ın talebi üzerine,
tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re’sen tescil edilir ve
yapılan anla"ma çerçevesinde de#erlendirilmek üzere Bakanlı#a tahsis edilmi" sayılır veya Bakanlıkça
uygun görülenler TOK!’ye veya !dareye devredilir. Bu durumda, payda"ların kararı ile yapılan
anla"maya uyularak i"lem yapılır.
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Tahliye ve yıktırma
MADDE 5- (1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulundu#u alanlar ile riskli alanlar ve

rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak mâlikler ile anla"ma yoluna gidilmesi esastır.
Anla"ma ile tahliye edilen yapıların mâliklerine veya mâlik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynî hak
sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda i"yeri bulunanlara geçici konut veya i"yeri
tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

(2) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dı"ında olup riskli yapıyı
kullanmakta olan ki"ilere de birinci fıkra hükümleri uygulanabilir. Bu ki"iler ile yapılacak olan
anla"manın, bunlara yardım yapılmasının ve enkaz bedeli ödenmesinin usûl ve esasları Bakanlı#ın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(3) Uygulamaya ba"lanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların mâliklerine otuz
günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, mâlik tarafından yıktırılmadı#ı takdirde,
yapının idarî makamlarca yıktırılaca#ı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. Verilen
bu süre içinde de mâliklerince yıktırma yoluna gidilmedi#i takdirde, bu yapıların insandan ve e"yadan
tahliyesi ve yıktırma i"lemleri, yıktırma masrafı ile gereken di#er yardım ve krediler öncelikle dönü"üm
projeleri özel hesabından kar"ılanmak üzere, mahallî idarelerin de i"tiraki ile mülkî âmirler tarafından
yapılır veya yaptırılır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usûllere göre süresinde yıktırılmadı#ı tespit edilen
riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak !dareye bildirilir. Buna ra#men yıktırılmadı#ı tespit
edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, Bakanlık, yukarıdaki
fıkralarda belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma i" ve i"lemlerini bizzat da yapabilir.

(5) Bakanlık veya !dare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlü#üne bildirilir.
Tapu müdürlü#ü, yıkılan binanın payda"larının müteselsil sorumlu olmalarını sa#lamak üzere tapu
kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında mü"terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlı#a
veya !dareye ve binanın aynî ve "ahsî hak sahiplerine bilgi verir.

Uygulama i#lemleri
MADDE 6- (1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen ta"ınmazlarda daha önce kurulmu" olan

kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlı#ın talebi üzerine ilgili
tapu müdürlü#ünce re’sen terkin edilerek, önceki vasfı ile de#erlemede bulunularak veya mâlik ile
yapılan anla"manın "artları tapu kütü#ünde belirtilerek mâlikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu
ta"ınmazların sicilinde bulunan aynî ve "ahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her
türlü "erh, hisseler üzerinde devam eder. Bu "ekilde belirlenen uygulama alanında cins de#i"ikli#i, tevhit
ve ifraz i"lemleri Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından re’sen yapılır veya yaptırılır. Parsellerin tevhit
edilmesine, münferit veya birle"tirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina
yaptırılmasına, payların satı"ına, kat kar"ılı#ı veya hâsılat payla"ımı ve di#er usûller ile yeniden
de#erlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında payda"ların en az üçte iki ço#unlu#u ile karar
verilir. Bu karara katılmayanların ba#ımsız bölümlerine ili"kin arsa payları, Bakanlıkça rayiç de#eri
tespit ettirilerek bu de#erden az olmamak üzere anla"ma sa#layan di#er payda"lara açık artırma usûlü
ile satılır. Bu suretle payda"lara satı" gerçekle"tirilemedi#i takdirde, bu paylar, Bakanlı#ın talebi üzerine,
tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re’sen tescil edilir ve
yapılan anla"ma çerçevesinde de#erlendirilmek üzere Bakanlı#a tahsis edilmi" sayılır veya Bakanlıkça
uygun görülenler TOK!’ye veya !dareye devredilir. Bu durumda, payda"ların kararı ile yapılan
anla"maya uyularak i"lem yapılır.
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(2) Üzerindeki bina yıkılmı" olan arsanın mâliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde
en az üçte iki ço#unluk ile anla"ma sa#lanamaması hâlinde, gerçek ki"ilerin veya özel hukuk tüzel
ki"ilerinin mülkiyetindeki ta"ınmazlar için Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından acele kamula"tırma
yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamula"tırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942
sayılı Kamula"tırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin
gerçekle"tirilmesi amaçlı kamula"tırma sayılır ve ilk taksit ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen
tutarların be"te biri oranında yapılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan ta"ınmazlar ile mirasçısı belirli
olmayan, kayyım tâyin edilmi", ihtilaflı veya üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmi" olan ta"ınmazların
kamula"tırma i"lemleri aynı madde hükümlerine tâbidir. Bakanlık, TOK! veya !dare; kamula"tırma
i"lemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı
son mâlike göre i"lem yapmaya yetkilidir. Tapuda kayıtlı mâlikin ölmü" olması hâlinde, Bakanlık, TOK!
veya !dare, kamula"tırma i"lemi için mirasçılık belgesi çıkartabilece#i gibi, gerekiyorsa tapu sicilinde
idarî müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamula"tırma için anla"ma sa#lanması
hâlinde, Bakanlık, TOK! veya !dare ile ilgililer arasında ta"ınmazın tescil veya terkinine ili"kin fera# ve
muvafakati de ihtiva eden sözle"me ve uzla"ma tutana#ı tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlü#üne
gönderilerek kamula"tırmanın re’sen tapu siciline i"lenmesi sa#lanır.

(3) Anla"ma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamula"tırılan yapıların mâliklerine ve mâlik
olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet etti#i veya
bunlarda i"yeri bulundu#u tespit edilenlere konut, i"yeri, arsa veya dönü"üm projeleri özel hesabından
kredi veya mülkiyet ya da sınırlı aynî hak sa#layan ve usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut
sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve i"yerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek
isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul veya
dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya i"yerleri; Bakanlık, TOK! veya !dare
tarafından, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usûl ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle
de verilebilir.

(4) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulundu#u ta"ınmazlar üzerinde
yapımı gerçekle"tirilen konutların bedelleri, gerekli görüldü#ünde, proje uygulamalarının yapıldı#ı
illerdeki mevcut ekonomik durum, tabiî afetin ortaya çıkardı#ı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri
ile uygulama alanındaki ki"ilerin mal varlı#ı ve geliri gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulu kararı
ile yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama
maliyetine dâhil edilmeyebilir.

(5) Bakanlık;
a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulundu#u ta"ınmazlara ili"kin her tür

harita, plân, proje, arazi ve arsa düzenleme i"lemleri ile toplula"tırma yapmaya,
b) Bu alanlarda bulunan ta"ınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, ba#ımsız bölümler

de dâhil olmak üzere ta"ınmazları trampaya, ta"ınmaz mülkiyetini veya imar haklarını ba"ka bir alana
aktarmaya,

c) Aynı alanlara ili"kin ta"ınmaz mülkiyetini anla"ma sa#lanmak kaydı ile menkul de#ere
dönü"türmeye,

ç) Kamu ve özel sektör i"birli#ine dayanan usûller uygulamaya, kat veya hâsılat kar"ılı#ı usûlleri
de dâhil olmak üzere in"aat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,
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(2) Üzerindeki bina yıkılmı" olan arsanın mâliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde
en az üçte iki ço#unluk ile anla"ma sa#lanamaması hâlinde, gerçek ki"ilerin veya özel hukuk tüzel
ki"ilerinin mülkiyetindeki ta"ınmazlar için Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından acele kamula"tırma
yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamula"tırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı
Kamula"tırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekle"tirilmesi
amaçlı kamula"tırma sayılır ve ilk taksit ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların be"te biri
oranında yapılır. Tapuda mülkiyet hânesi açık olan ta"ınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tâyin
edilmi", ihtilâflı veya üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmi" olan ta"ınmazların kamula"tırma i"lemleri aynı
madde hükümlerine tâbidir. Bakanlık, TOK! veya !dare; kamula"tırma i"lemlerinin yürütülmesi için
mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son mâlike göre i"lem yapmaya
yetkilidir. Tapuda kayıtlı mâlikin ölmü" olması hâlinde, Bakanlık, TOK! veya !dare, kamula"tırma i"lemi
için mirasçılık belgesi çıkartabilece#i gibi, gerekiyorsa tapu sicilinde idarî müracaat veya dava yolu ile
kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamula"tırma için anla"ma sa#lanması hâlinde, Bakanlık, TOK! veya !dare
ile ilgililer arasında ta"ınmazın tescil veya terkinine ili"kin fera# ve muvafakati de ihtiva eden sözle"me
ve uzla"ma tutana#ı tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlü#üne gönderilerek kamula"tırmanın re’sen tapu
siciline i"lenmesi sa#lanır.

(3) Anla"ma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamula"tırılan yapıların mâliklerine ve mâlik olmasalar
bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet etti#i veya bunlarda
i"yeri bulundu#u tespit edilenlere konut, i"yeri, arsa veya dönü"üm projeleri özel hesabından kredi veya
mülkiyet ya da sınırlı aynî hak sa#layan ve usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut sertifikası
verilebilir. Bunlardan konutunu ve i"yerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi
verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul
edilenlere verilecek olan konut veya i"yerleri; Bakanlık, TOK! veya !dare tarafından, 15/5/1959 tarihli ve
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunda belirtilen usûl ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir.

(4) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulundu#u ta"ınmazlar üzerinde
yapımı gerçekle"tirilen konutların bedelleri, gerekli görüldü#ünde, proje uygulamalarının yapıldı#ı
illerdeki mevcut ekonomik durum, tabiî afetin ortaya çıkardı#ı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri
ile uygulama alanındaki ki"ilerin mal varlı#ı ve geliri gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulu kararı
ile yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama
maliyetine dâhil edilmeyebilir.

(5) Bakanlık;
a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulundu#u ta"ınmazlara ili"kin her tür

harita, plân, proje, arazi ve arsa düzenleme i"lemleri ile toplula"tırma yapmaya,
b) Bu alanlarda bulunan ta"ınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, ba#ımsız bölümler

de dâhil olmak üzere ta"ınmazları trampaya, ta"ınmaz mülkiyetini veya imar haklarını ba"ka bir alana
aktarmaya,

c) Aynı alanlara ili"kin ta"ınmazmülkiyetini anla"ma sa#lanmak kaydı ilemenkul de#ere dönü"türmeye,
ç) Kamu ve özel sektör i"birli#ine dayanan usûller uygulamaya, kat veya hâsılat kar"ılı#ı usûlleri

de dâhil olmak üzere in"aat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,
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d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre payla"tırmaya, payları
ayırmaya veya birle"tirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı
aynî hak tesis etmeye,

yetkilidir, (ç) bendinde belirtilen uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu !hale Kanununa
tâbi idareler ile i"birli#i içinde veya gerçek ve özel hukuk tüzel ki"ileri ile özel hukuka tâbi anla"malar
çerçevesinde de yapılabilir.

(6) Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere;
özel kanunlar ile öngörülen alanlara ili"kin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki plânlama i"lemlerine
esas te"kil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plân kararları ile
tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden plânlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları
hazırlamaya yetkilidir.

(7) Bu Kanun çerçevesinde dönü"türmeye tâbi tutulan ta"ınmazların, üzerindeki köhnemi" yapılar
da dâhil olmak üzere, muhdesâtı ile birlikte de#er tespiti i"lemleri ve dönü"üm ile olu"acak ta"ınmazların
de#erlemeleri, Bakanlık, TOK! veya !darece yapılır veya yaptırılır.

(8) Riskli alan ve rezerv yapı alanı dı"ında olup da bu Kanunun öngördü#ü amaçlar bakımından
güçlendirilebilece#i teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlar Kurulunca belirlenen usûl ve esaslar
çerçevesinde Bakanlıkça dönü"üm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir.

(9) Bu Kanun uyarınca tesis edilen idarî i"lemlere kar"ı tebli# tarihinden itibaren otuz gün içinde
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı !dari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda
yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

(10) Bu Kanun uyarınca yapılan i" ve i"lemlere ili"kin olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde
belirtilen adreslere yapılan tebligat, muhataplarına yapılmı" sayılır.

(11) Bu Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlı#ınca Bakanlı#a tahsis edilerek tasarrufuna
bırakılan veya Bakanlı#ın talebi üzerine TOK!’ye veya !dareye devredilen ta"ınmazlar üzerinde bu
Kanun kapsamındaki uygulamalara ba#lı olarak meydana gelen yeni ta"ınmazlar, Bakanlı#ın, TOK!’nin
veya !darenin iste#i üzerine, kendileri ile anla"ma sa#lanan gerçek ki"iler veya mirasçıları ile tüzel ki"iler
adına tapuya tescil olunur.

(12) Bakanlık, bu maddede belirtilen i" ve i"lemlere ili"kin olarak TOK!’ye veya !dareye yetki devrine
ve bu i" ve i"lemlerden hangilerinin TOK! veya !dare tarafından yapılaca#ını belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönü#üm Gelirleri ve Di$er Hükümler

Dönü#üm gelirleri
MADDE 7- (1) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere a"a#ıda sayılan gelirler,

dönü"üm gelirleri olarak ilgili yıl genel bütçesinin (B) i"aretli cetvelinde özel gelir olarak öngörülür ve
gelir gerçekle"mesine ba#lı olarak gelir kaydedilir.

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gere#ince, çevre katkı payı ve idarî para cezası
olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi.

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendine göre Hazine adına orman dı"ına çıkarılan yerlerin satı"ından elde edilen gelirlerin yüzde
doksanını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen orana tekabül eden tutar.

c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görü"ünün alınması kaydıyla, !ller Bankası
Anonim %irketinin vergi ve di#er kanunî yükümlülükler dü"üldükten sonra, sermaye için pay ayrılmadan
önceki yıllık safî kâr tutarının yüzde kırk dokuzu.
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d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre payla"tırmaya, payları
ayırmaya veya birle"tirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı
aynî hak tesis etmeye,

yetkilidir. (ç) bendinde belirtilen uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu !hale Kanununa
tâbi idareler ile i"birli#i içinde veya gerçek ve özel hukuk tüzel ki"ileri ile özel hukuka tâbi anla"malar
çerçevesinde de yapılabilir.

(6) Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere;
özel kanunlar ile öngörülen alanlara ili"kin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki plânlama i"lemlerine
esas te"kil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plân kararları ile
tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden plânlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları
hazırlamaya yetkilidir.

(7) Bu Kanun çerçevesinde dönü"türmeye tâbi tutulan ta"ınmazların, üzerindeki köhnemi" yapılar
da dâhil olmak üzere, muhdesâtı ile birlikte de#er tespiti i"lemleri ve dönü"üm ile olu"acak ta"ınmazların
de#erlemeleri, Bakanlık, TOK! veya !darece yapılır veya yaptırılır.

(8) Riskli alan ve rezerv yapı alanı dı"ında olup da bu Kanunun öngördü#ü amaçlar bakımından
güçlendirilebilece#i teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlar Kurulunca belirlenen usûl ve esaslar
çerçevesinde Bakanlıkça dönü"üm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir.

(9) Bu Kanun uyarınca tesis edilen idarî i"lemlere kar"ı tebli# tarihinden itibaren otuz gün içinde
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı !dari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda
yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

(10) Bu Kanun uyarınca yapılan i" ve i"lemlere ili"kin olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde
belirtilen adreslere yapılan tebligat, muhataplarına yapılmı" sayılır.

(11) Bu Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlı#ınca Bakanlı#a tahsis edilerek tasarrufuna
bırakılan veya Bakanlı#ın talebi üzerine TOK!’ye veya !dareye devredilen ta"ınmazlar üzerinde bu
Kanun kapsamındaki uygulamalara ba#lı olarak meydana gelen yeni ta"ınmazlar, Bakanlı#ın, TOK!’nin
veya !darenin iste#i üzerine, kendileri ile anla"ma sa#lanan gerçek ki"iler veya mirasçıları ile tüzel ki"iler
adına tapuya tescil olunur.

(12) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen i" ve i"lemlere ili"kin olarak TOK!’ye veya !dareye yetki devrine
ve bu i" ve i"lemlerden hangilerinin TOK! veya !dare tarafından yapılaca#ını belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönü#üm Gelirleri ve Di$er Hükümler

Dönü#üm gelirleri
MADDE 7- (1) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere a"a#ıda sayılan gelirler,

dönü"üm gelirleri olarak ilgili yıl genel bütçesinin (B) i"aretli cetvelinde özel gelir olarak öngörülür ve
gelir gerçekle"mesine ba#lı olarak gelir kaydedilir.

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gere#ince, çevre katkı payı ve idarî para cezası
olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi.

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendine göre Hazine adına orman dı"ına çıkarılan yerlerin satı"ından elde edilen gelirlerin yüzde
doksanını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen orana tekabül eden tutar.

c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görü"ünün alınması kaydıyla, !ller Bankası
Anonim %irketinin vergi ve di#er kanunî yükümlülükler dü"üldükten sonra, sermaye için pay ayrılmadan
önceki yıllık safî kâr tutarının yüzde kırk dokuzu.
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(2) !lgili yıl genel bütçesinin (B) i"aretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen dönü"üm gelirleri
kar"ılı#ı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını a"an gelir
gerçekle"meleri kar"ılı#ında ödenek eklemeye Çevre ve %ehircilik Bakanı yetkilidir. Özel gelir ve ödenek
kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

(3) Gerekti#inde dönü"üm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde özel ödenek
dı"ındaki mevcut veya yeni açılacak tertiplere, genel bütçenin di#er tertiplerinden ödenek aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu tertiplerde yılı içinde kullanılmayan tutarlar, ertesi yıla devredilemez.

(4) Bu madde kapsamındaki ödenekler, Bakanlı#ın merkez muhasebe birimi adına açılacak
dönü"üm projeleri özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Bakanlı#ın dönü"üm faaliyetlerine ili"kin
giderleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile di#er kanunların sözle"meli
personel çalı"tırılmasına dair hükümlerine ba#lı kalınmaksızın çalı"tırılacak sözle"meli personel giderleri
de dâhil olmak üzere, dönü"üm projeleri özel hesabından kar"ılanır. Bu madde kapsamındaki ödenekler
ile dönü"üm projeleri özel hesabından yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ili"kilendirilmez.

(5) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere;
a) Bu Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde edilecek her türlü gelir ve hâsılat,
b) Bakanlı#a tahsis veya devredilen ta"ınmazlardan imar uygulamasına tâbi tutulması sonucunda

tapuda Hazine adına tescil edilenlerin satı"ından elde edilecek gelirler,
c) Dönü"üm projeleri özel hesabından kullandırılan krediler kapsamında ilgili ki"i veya kurulu"larca

yapılan geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen gecikme zamları,
ç) Bakanlı#ın talebi üzerine, birinci fıkranın (c) bendi dı"ında !ller Bankası Anonim %irketince

kendi kaynaklarından aktarılacak di#er tutarlar,
d) Her türlü "artlı veya "artsız ba#ı" ve yardımlar ile sair gelirler,
dönü"üm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir, (ç) bendinde belirtilen tutarlar talebin

gerçekle"ti#i ayı izleyen ay sonuna kadar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen tutar ise hesap dönemini
takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlı#ın merkez muhasebe birimine aktarılır. Bu Kanun
kapsamındaki uygulamalara yönelik olarak Bakanlık tarafından sa#lanacak kredilerin vadesi geçti#i
hâlde geri ödenmeyen kısımları ile !ller Bankası Anonim %irketince bu fıkraya ve birinci fıkranın (c)
bendine göre süresi içinde aktarılmayan tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

(6) Bu Kanun kapsamında sa#lanması öngörülen krediler ile dönü"üm faaliyetleri kapsamında
yapılacak konutlara ili"kin hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere dönü"üm projeleri özel
hesabından kar"ılanmak üzere faiz deste#i verilebilir. Bu i"lemlere ve verilecek deste#e ili"kin usûl ve
esaslar Hazine Müste"arlı#ının ba#lı bulundu#u Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(7) Bakanlık, dönü"üm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili ve takibi ile bu hesaba
bütçeden aktarılan tutarların dönü"üm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme
programlarında kullanımı, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ili"kin taahhütlere giri"ilmesi,
giderle"tirilmesi, muhasebele"tirilmesi, denetimi ve özel hesabın i"leyi"ine ili"kin di#er usûl ve esasları,
Maliye Bakanlı#ının uygun görü"ünü alarak belirlemeye yetkilidir.

(8) Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ili"kin yıllık bütçelerinin
yüzde be"i ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca
tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır.
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(2) !lgili yıl genel bütçesinin (B) i"aretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen dönü"üm gelirleri
kar"ılı#ı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını a"an gelir gerçekle"meleri
kar"ılı#ında ödenek eklemeye Çevre ve %ehircilik Bakanı yetkilidir. Özel gelir ve ödenek kaydedilen
tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.

(3) Gerekti#inde dönü"üm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde özel ödenek
dı"ındaki mevcut veya yeni açılacak tertiplere, genel bütçenin di#er tertiplerinden ödenek aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu tertiplerde yılı içinde kullanılmayan tutarlar, ertesi yıla devredilemez.

(4) Bu madde kapsamındaki ödenekler, Bakanlı#ın merkez muhasebe birimi adına açılacak
dönü"üm projeleri özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Bakanlı#ın dönü"üm faaliyetlerine ili"kin
giderleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile di#er kanunların sözle"meli
personel çalı"tırılmasına dair hükümlerine ba#lı kalınmaksızın çalı"tırılacak sözle"meli personel giderleri
de dâhil olmak üzere, dönü"üm projeleri özel hesabından kar"ılanır. Bu madde kapsamındaki ödenekler
ile dönü"üm projeleri özel hesabından yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ili"kilendirilmez.

(5) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere;
a) Bu Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde edilecek her türlü gelir ve hâsılat,
b) Bakanlı#a tahsis veya devredilen ta"ınmazlardan imar uygulamasına tâbi tutulması sonucunda

tapuda Hazine adına tescil edilenlerin satı"ından elde edilecek gelirler,
c) Dönü"üm projeleri özel hesabından kullandırılan krediler kapsamında ilgili ki"i veya kurulu"larca

yapılan geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen gecikme zamları,
ç) Bakanlı#ın talebi üzerine, birinci fıkranın (c) bendi dı"ında !ller Bankası Anonim %irketince

kendi kaynaklarından aktarılacak di#er tutarlar,
d) Her türlü "artlı veya "artsız ba#ı" ve yardımlar ile sair gelirler,
dönü"üm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. (ç) bendinde belirtilen tutarlar talebin

gerçekle"ti#i ayı izleyen ay sonuna kadar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen tutar ise hesap dönemini
takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlı#ın merkez muhasebe birimine aktarılır. Bu Kanun
kapsamındaki uygulamalara yönelik olarak Bakanlık tarafından sa#lanacak kredilerin vadesi geçti#i
hâlde geri ödenmeyen kısımları ile !ller Bankası Anonim %irketince bu fıkraya ve birinci fıkranın (c)
bendine göre süresi içinde aktarılmayan tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

(6) Bu Kanun kapsamında sa#lanması öngörülen krediler ile dönü"üm faaliyetleri kapsamında
yapılacak konutlara ili"kin hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere dönü"üm projeleri özel
hesabından kar"ılanmak üzere faiz deste#i verilebilir. Bu i"lemlere ve verilecek deste#e ili"kin usûl ve
esaslar Hazine Müste"arlı#ının ba#lı bulundu#u Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(7) Bakanlık, dönü"üm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili ve takibi ile bu hesaba
bütçeden aktarılan tutarların dönü"üm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme
programlarında kullanımı, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ili"kin taahhütlere giri"ilmesi,
giderle"tirilmesi, muhasebele"tirilmesi, denetimi ve özel hesabın i"leyi"ine ili"kin di#er usûl ve esasları,
Maliye Bakanlı#ının uygun görü"ünü alarak belirlemeye yetkilidir.

(8) Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ili"kin yıllık bütçelerinin
yüzde be"i ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca
tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır.
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(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan i"lem, sözle"me, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter
harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye
ücreti ve di#er ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta
muameleleri vergisinden müstesnadır.

(10) Gerçek ki"ilerce ve özel hukuk tüzel ki"ilerince uygulamada bulunulan riskli alanlardaki
yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilâve olarak, sadece
kullanım maksadı de#i"iklikleri ile yapı alanındaki artı"lar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.

(11) Bu Kanunda belirtilen i", i"lem ve hizmetlere tahsis edilmi" olan ta"ınır ve ta"ınmazlar ile her
türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak, kamu yararı amacına tahsis edilmi"
sayılır ve bunlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamaz.

(12) Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönü"üm projeleri özel
hesabından TOK!’ye ve !dareye kaynak aktarabilir.

(13) Bu maddede öngörülen gelirler, bu Kanunun amaçları dı"ında kullanılamaz.

Çe#itli hükümler
MADDE 8- (1) Bu Kanun uyarınca kamu kayna#ı kullanılarak gerçekle"tirilen her türlü mal ve

hizmet alımları ile yapım i"leri, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen hâllere dayanan i"lerden sayılır.

(2) Bakanlık, TOK! ve !dare; danı"manlık, yazılım, ara"tırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje,
kadastro, kamula"tırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım plânı çalı"malarını, her tür ve ölçekte
plân yapımı ve imar uygulaması i"lerini ve dönü"üm uygulamalarını, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki
idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın ortak hizmet
uygulamaları suretiyle de gerçekle"tirebilirler.

(3) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma i" ve i"lemleri ile de#erleme i"lemlerini
engelleyenler hakkında, i"lenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet ba"savcılı#ına suç duyurusunda bulunulur. Riskli
yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması i" ve i"lemlerine dair görevlerinin gereklerini
yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, TOK! ve !dare; bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygulama süresini a"mamak
kaydı ile 657 sayılı Kanun ile di#er kanunların sözle"meli personel çalı"tırılmasına dair hükümlerine
ba#lı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözle"meli personel çalı"tırabilir. Bu suretle
çalı"tırılacakların unvanı, sayısı, ücretleri ile di#er hususlar, Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki i"ler ile ilgili olarak valilikler, belediyeler ve di#er kamu kurumları
personelinden Bakanlık emrinde geçici olarak görevlendirilenler hakkında 657 sayılı Kanunun ek 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan süre sınırlaması uygulanmaz.

(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anla"maların usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
(7) Riskli yapıların tespit edilmesine veya ettirilmesine dair usûl ve esaslar, risklilik kriterleri, riskli

yapıların tespitinde ve itirazların de#erlendirilmesinde görev alacak teknik heyet ve di#er komisyonlar
ile bu Kanunun uygulanmasına dair di#er usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikler ile
düzenlenir.
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(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan i"lem, sözle"me, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter
harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye
ücreti ve di#er ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta
muameleleri vergisinden müstesnadır.

(10) Gerçek ki"ilerce ve özel hukuk tüzel ki"ilerince uygulamada bulunulan riskli alanlardaki
yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilâve olarak, sadece
kullanım maksadı de#i"iklikleri ile yapı alanındaki artı"lar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.

(11) Bu Kanunda belirtilen i", i"lem ve hizmetlere tahsis edilmi" olan ta"ınır ve ta"ınmazlar ile her
türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak, kamu yararı amacına tahsis edilmi"
sayılır ve bunlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamaz.

(12) Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönü"üm projeleri özel
hesabından TOK!, !dare ve !ller Bankası Anonim %irketine kaynak aktarabilir. !ller Bankası Anonim
%irketine aktarılan kaynak, Bankanın gelir ve gider hesapları ile ili"kilendirilmeksizin Dönü"üm Projeleri
Özel Hesabının i"leyi"ine ili"kin usul ve esaslar çerçevesinde kullanılır.

(13) Bu maddede öngörülen gelirler, bu Kanunun amaçları dı"ında kullanılamaz.
Çe#itli hükümler
MADDE 8- (1) Bu Kanun uyarınca kamu kayna#ı kullanılarak gerçekle"tirilen her türlü mal ve

hizmet alımları ile yapım i"leri, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen hâllere dayanan i"lerden sayılır.

(2) Bakanlık, TOK! ve !dare; danı"manlık, yazılım, ara"tırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje,
kadastro, kamula"tırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım plânı çalı"malarını, her tür ve ölçekte
plân yapımı ve imar uygulaması i"lerini ve dönü"üm uygulamalarını, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki
idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın ortak hizmet
uygulamaları suretiyle de gerçekle"tirebilirler.

(3) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma i" ve i"lemleri ile de#erleme i"lemlerini
engelleyenler hakkında, i"lenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet ba"savcılı#ına suç duyurusunda bulunulur. Riskli
yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması i" ve i"lemlerine dair görevlerinin gereklerini
yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, TOK! ve !dare; bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygulama süresini a"mamak
kaydı ile 657 sayılı Kanun ile di#er kanunların sözle"meli personel çalı"tırılmasına dair hükümlerine
ba#lı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözle"meli personel çalı"tırabilir. Bu suretle
çalı"tırılacakların unvanı, sayısı, ücretleri ile di#er hususlar, Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki i"ler ile ilgili olarak valilikler, belediyeler ve di#er kamu kurumları
personelinden Bakanlık emrinde geçici olarak görevlendirilenler hakkında 657 sayılı Kanunun ek 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan süre sınırlaması uygulanmaz.

(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anla"maların usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
(7) Riskli yapıların tespit edilmesine veya ettirilmesine dair usûl ve esaslar, risklilik kriterleri, riskli

yapıların tespitinde ve itirazların de#erlendirilmesinde görev alacak teknik heyet ve di#er komisyonlar
ile bu Kanunun uygulanmasına dair di#er usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikler ile
düzenlenir.
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Uygulanmayacak mevzuat
MADDE 9- (1) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan plânlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı !mar

Kanununda ve imara ili"kin hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere di#er mevzuatta
belirtilen kısıtlamalara ve askı ilân sürelerine tâbi de#ildir. Bu Kanuna tâbi riskli yapılar, riskli alanlar
ve rezerv yapı alanları hakkında 7269 sayılı Kanunun uygulanıyor olması bu Kanunun uygulanmasına
engel te"kil etmez.

(2) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda bu Kanunun öngördü#ü uygulamaların zarurî kılması hâlinde,
bu uygulamaların gerektirdi#i i" ve i"lemler hakkında;

a) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytincili#in Islahı ve Yabanilerinin A"ılattırılması Hakkında
Kanunun,

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun,
c) Afete maruz bölgeye ili"kin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun,
ç) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlı#ı !skân !htiyaçları !çin Sarfiyat !crası ve

Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi
Hakkında Kanunun,

d) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun,
e) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Te"vik Kanununun,
f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun,
g) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun,
#) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun,
h) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Ta"ınmaz Varlıkların Yenilenerek

Korunması ve Ya"atılarak Kullanılması Hakkında Kanunun,
ı) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun,
bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve di#er kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri

uygulanmaz. Ancak, bu Kanunun öngördü#ü uygulamalar sırasında, bahsedilen kanunların amaçları ayrıca
gözetilir. Uygulamalar için 6831 sayılı Kanuna tâbi alanların kullanılması zarurî oldu#u takdirde, ba"ka
yerlerde en az bu alanlar kadar alanın a#açlandırılması, 3573 sayılı Kanuna tâbi alanların kullanılması
zarurî oldu#u takdirde de, ba"ka yerlerde en az bu alanlar kadar alanın zeytinlik alan hâline getirilmesi
mecburîdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Di$er Mevzuatta Yapılan De$i#iklikler ve Son Hükümler

MADDE 10- 6831 sayılı Kanuna a"a#ıdaki madde eklenmi"tir.
“EK MADDE 13- %ehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların afetler öncesinde

piknik alanı, mesire yeri ve afet sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılması için, Orman Genel
Müdürlü#ünce veya bu Genel Müdürlü#ün uygun görmesi hâlinde talepte bulunan idarelerce altyapı
hizmetleri verilir.”

MADDE 11- 775 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi a"a#ıdaki "ekilde
de#i"tirilmi", aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere a"a#ıdaki fıkra eklenmi" ve sonraki
fıkralar buna göre teselsül ettirilmi"tir.
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Uygulanmayacak mevzuat
MADDE 9- (1) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan plânlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı !mar

Kanununda ve imara ili"kin hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere di#er mevzuatta
belirtilen kısıtlamalara tâbi de#ildir. Bu Kanuna tâbi riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanları
hakkında 7269 sayılı Kanunun uygulanıyor olması bu Kanunun uygulanmasına engel te"kil etmez.

(2) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda bu Kanunun öngördü#ü uygulamaların zarurî kılması hâlinde,
bu uygulamaların gerektirdi#i i" ve i"lemler hakkında;

a) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytincili#in Islahı ve Yabanilerinin A"ılattırılması Hakkında
Kanunun,

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun,
c) Afete maruz bölgeye ili"kin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun,
ç) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlı#ı !skân !htiyaçları !çin Sarfiyat !crası ve

Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi
Hakkında Kanunun,

d) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun,
e) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Te"vik Kanununun,
f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun,
g) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun,
#) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun,
h) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Ta"ınmaz Varlıkların Yenilenerek

Korunması ve Ya"atılarak Kullanılması Hakkında Kanunun,
ı) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun,
i) Geri görünüm ve etkilenme bölgeleri bakımından 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Bo#aziçi

Kanununun,
bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve di#er kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri

uygulanmaz. Ancak, bu Kanunun öngördü#ü uygulamalar sırasında, bahsedilen kanunların amaçları
ayrıca gözetilir. Uygulamalar için 6831 sayılı Kanuna tâbi alanların kullanılması zarurî oldu#u takdirde,
ba"ka yerlerde en az bu alanlar kadar alanın a#açlandırılması, 3573 sayılı Kanuna tâbi alanların
kullanılması zarurî oldu#u takdirde de, ba"ka yerlerde en az bu alanlar kadar alanın zeytinlik alan hâline
getirilmesi mecburîdir.

(3) 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması
halinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlı#ının görü"ü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Di$er Mevzuatta Yapılan De$i#iklikler ve Son Hükümler

MADDE 10- 6831 sayılı Kanuna a"a#ıdaki madde eklenmi"tir.
“EK MADDE 13- %ehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların afetler öncesinde

piknik alanı, mesire yeri ve afet sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılması için, Orman Genel
Müdürlü#ünce veya bu Genel Müdürlü#ün uygun görmesi hâlinde talepte bulunan idarelerce altyapı
hizmetleri verilir.”

MADDE 11- 775 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi a"a#ıdaki "ekilde
de#i"tirilmi", aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere a"a#ıdaki fıkra eklenmi" ve sonraki
fıkralar buna göre teselsül ettirilmi"tir.
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“a) Gecekondunun sahibi ise, gecekondusuna kar"ılık gelecek "ekilde, borçlanma suretiyle veya
sair "ekillerde konut verilinceye veya nakde dönü"türülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa
tahsis edilip lüzumu halinde kredisi sa#lanmak suretiyle, 27 nci maddedeki süre ve "artlara uygun olarak
konutunu yapıncaya kadar,”

“Birinci fıkra kapsamındaki uygulamalarda, yönetmelik ile belirlenen "artlara göre nakdî yardım
yapılabilir.”

MADDE 12- 2942 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı
maddenin sekizinci fıkrası a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi" ve maddeye onbirinci fıkradan sonra gelmek
üzere a"a#ıdaki fıkra eklenmi"tir.
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli#ine ba#lı meslek odalarının her biri tarafından, üyelerinin
oturdukları yer gözönünde bulundurularak; illerden nüfusu be"yüzbinin altında olanlar için yirmibe" ilâ
elli, nüfusu be"yüzbin ilâ birmilyon arasında olanlar için elli ilâ yüz, nüfusu birmilyon ilâ üçmilyon
arasında olanlar için yüz ilâ yüzelli, nüfusu üçmilyonun üzerinde olanlar için yüzelli ilâ üçyüzelli bilirki"i
ve ayrıca il merkezleri için il idare kurulları ve ilçeler için ilçe idare kurulları tarafından, bu bölgelerde
oturan ve mühendis veya mimar olan ta"ınmaz mal sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa göre
belirlenen bilirki"i sayılarının en az üçte biri kadar bilirki"i, her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek
isim ve adreslerini belirten listeler valiliklere verilir.”

“Taraflar, mahkemelere bildirilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler
arasından bilirki"i seçmekte anla"amadıkları takdirde; bilirki"iler, hâkimin kararı ile tayin edilen gün ve
saatte, valilikçe, tarafların huzurunda ve gelmeyenin gıyabında kura yolu ile seçilir. Valilik, kuranın âdil
olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Kuraya ili"kin itirazlar, davanın görüldü#ü mahkemece
karara ba#lanır.”

“Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı de#erleme kurulu"larının isim
ve adreslerini belirten listeler, her yıl Ocak ayı içinde, ikinci fıkradaki mahkemelere bildirilmek üzere
Sermaye Piyasası Kurulunca valiliklere gönderilir. Yeterli sayıda de#erleme uzmanı bulunan yerlerde,
10 uncu maddede öngörülen de#er tespitleri, bilirki"i sıfatıyla öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan
lisanslı de#erleme uzmanlarına, ta"ınmaz geli"tirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmı" olan
uzmanlara veya idarenin belirleyece#i uzmanlara yaptırılır.”

MADDE 13- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere a"a#ıdaki bent eklenmi" ve mevcut (g) bendi (h) bendi olarak
teselsül ettirilmi"tir.

“g) Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların
!darece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle belirlenen in"aat bedelinin yüzde
üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, ilgili kurum ve kurulu"lardan alınacak olan idare
hizmet payı tutarlarından,”

MADDE 14- 3194 sayılı Kanuna a"a#ıdaki maddeler eklenmi"tir.
“EK MADDE 5- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılacak

yönetmeliklerden imar uygulamalarına ili"kin olanlar, bu Kanun ile bu Kanun uyarınca yürürlü#e
konulan yönetmelikler ve beldenin "artları da gözetilerek, Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ı tarafından
onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e girer.”

“GEÇ!C! MADDE 14- Bu maddenin yürürlü#e girdi#i tarihten önce belediyelerce imar
uygulamalarına ili"kin olarak çıkarılmı" olan yönetmelikler, ek 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak anılan maddedeki usûle göre
yürürlü#e konulacak yönetmeliklerle de#i"tirilir. Aksi takdirde, anılan yönetmelikler bir yıllık sürenin
bitti#i tarih itibarıyla yürürlükten kalkar.”
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“a) Gecekondunun sahibi ise, gecekondusuna kar"ılık gelecek "ekilde, borçlanma suretiyle veya
sair "ekillerde konut verilinceye veya nakde dönü"türülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa
tahsis edilip lüzumu halinde kredisi sa#lanmak suretiyle, 27 nci maddedeki süre ve "artlara uygun olarak
konutunu yapıncaya kadar,”

“Birinci fıkra kapsamındaki uygulamalarda, yönetmelik ile belirlenen "artlara göre nakdî yardım
yapılabilir.”

MADDE 12- 2942 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi a"a#ıdaki
"ekilde de#i"tirilmi" ve maddeye onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere a"a#ıdaki fıkra eklenmi"tir.
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli#ine ba#lı meslek odalarının her biri tarafından, üyelerinin
oturdukları yer gözönünde bulundurularak; illerden nüfusu be"yüzbinin altında olanlar için yirmibe" ilâ
elli, nüfusu be"yüzbin ilâ birmilyon arasında olanlar için elli ilâ yüz, nüfusu birmilyon ilâ üçmilyon
arasında olanlar için yüz ilâ yüzelli, nüfusu üçmilyonun üzerinde olanlar için yüzelli ilâ üçyüzelli bilirki"i
ve ayrıca il merkezleri için il idare kurulları ve ilçeler için ilçe idare kurulları tarafından, bu bölgelerde
oturan ve mühendis veya mimar olan ta"ınmaz mal sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa göre
belirlenen bilirki"i sayılarının en az üçte biri kadar bilirki"i, her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek
isim ve adreslerini belirten listeler valiliklere verilir.”

“Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı de#erleme kurulu"larının isim
ve adreslerini belirten listeler, her yıl Ocak ayı içinde, ikinci fıkradaki mahkemelere bildirilmek üzere
Sermaye Piyasası Kurulunca valiliklere gönderilir. Yeterli sayıda de#erleme uzmanı bulunan yerlerde,
10 uncu maddede öngörülen de#er tespitleri, bilirki"i sıfatıyla öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan
lisanslı de#erleme uzmanlarına, ta"ınmaz geli"tirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmı" olan
uzmanlara veya idarenin belirleyece#i uzmanlara yaptırılır.”

MADDE 13- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere a"a#ıdaki bent eklenmi" ve mevcut (g) bendi (h) bendi olarak
teselsül ettirilmi"tir.

“g) Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında; talep edilen proje ve uygulamaların
!darece yapılması veya yaptırılması için imzalanan protokollerle belirlenen in"aat bedelinin yüzde
üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, ilgili kurum ve kurulu"lardan alınacak olan idare
hizmet payı tutarlarından,”

MADDE 14- 3194 sayılı Kanuna a"a#ıdaki maddeler eklenmi"tir.
“EK MADDE 5- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılacak

yönetmeliklerden imar uygulamalarına ili"kin olanlar, bu Kanun ile bu Kanun uyarınca yürürlü#e
konulan yönetmelikler ve beldenin "artları da gözetilerek, Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ı tarafından
onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e girer.”

“GEÇ!C!MADDE 14- Bumaddenin yürürlü#e girdi#i tarihten önce belediyelerce imar uygulamalarına
ili"kin olarak çıkarılmı" olan yönetmelikler, ek 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak anılan maddedeki usûle göre yürürlü#e konulacak
yönetmeliklerle de#i"tirilir. Aksi takdirde, anılan yönetmelikler bir yıllık sürenin bitti#i tarih itibarıyla
yürürlükten kalkar.”
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MADDE 15- 5366 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü
cümleleri a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi", aynı Kanunun 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere a"a#ıdaki fıkra eklenmi" ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmi"tir.
“Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel meclisinin ve belediyelerde belediye meclisinin üye tam
sayısının salt ço#unlu#unun kararı ile belirlenir. !l özel idaresinde il genel meclisince ve büyük"ehirler
dı"ındaki belediyelerde belediye meclisince bu konuda alınan kararlar, Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının
teklifi ile Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyük"ehirlerde ise ilçe belediye meclislerince alınan kararlar,
büyük"ehir belediye meclisince onaylanması üzerine Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının teklifi ile Bakanlar
Kuruluna sunulur.”

“Kamu hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere, yenileme alanı sınırları içinde toplu yapı
olarak sınırları imar ve parselasyon plânlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar
parsellerine belediye veya il özel idaresi ve di#er ilgili kurullar tarafından tasdik edilen mimarî projelere
uygun olarak 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun toplu yapıya ili"kin hükümlerine
göre toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilir. Belediyeler ve il özel idareleri; bu alanlar
içindeki parsel mâliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere
ili"kin alanları kullanma ve yararlanma "artları ile masraflarına katılma usûllerine ili"kin i"letme projeleri
hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtmelerini isteyebilece#i gibi, hazırlanmı" olan
restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesisi veya parselasyon plânları yapılmak
suretiyle 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen belgelerin toplu yapı ili"kisini gösterir "ekilde
hazırlanıp 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilân edilmesinden ve
kesinle"mesinden sonra kat mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkilidir.”

MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesi a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi", üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmı" ve aynı
maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmı"tır.
“Bir alanın kentsel dönü"üm ve geli"im alanı olarak ilân edilebilmesi; yukarıda sayılan hususlardan birinin
veya birkaçının gerçekle"mesine, bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunmasına
ve belediyenin talebi ve Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde
karar alınmasına ba#lıdır.”

MADDE 17- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı !skân Kanununa a"a#ıdaki ek madde eklenmi"tir.
“EKMADDE 1- (1) Afet riski veya fen, sanat ve sa#lık kurallarına aykırılık sebebiyle veya Bakanlar

Kurulunca belirlenen özel proje alanlarında gerçekle"tirilecek olan yeniden iskân uygulamalarında,
buralardaki yerle"im merkezlerinde ya"ayan ailelerin daha elveri"li yerlerde iskânları ile köye dönü"
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MADDE 15- 5366 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü
cümleleri a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi", aynı Kanunun 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere a"a#ıdaki fıkra eklenmi" ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmi"tir.

“Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel meclisinin ve belediyelerde belediye meclisinin üye
tam sayısının salt ço#unlu#unun kararı ile belirlenir. !l özel idaresinde il genel meclisince ve
büyük"ehirler dı"ındaki belediyelerde belediye meclisince bu konuda alınan kararlar, Çevre ve %ehircilik
Bakanlı#ının teklifi ile Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyük"ehirlerde ise ilçe belediye meclislerince alınan
kararlar, büyük"ehir belediye meclisince onaylanması üzerine Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının teklifi
ile Bakanlar Kuruluna sunulur.”

“Kamu hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere, yenileme alanı sınırları içinde toplu yapı olarak
sınırları imar ve parselasyon plânlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar parsellerine
belediye veya il özel idaresi ve di#er ilgili kurullar tarafından tasdik edilen mimarî projelere uygun olarak
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun toplu yapıya ili"kin hükümlerine göre toplu yapı
olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilir. Belediyeler ve il özel idareleri; bu alanlar içindeki parsel
mâliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ili"kin alanları
kullanma ve yararlanma "artları ile masraflarına katılma usûllerine ili"kin i"letme projeleri hazırlayarak tapu
sicilinin beyanlar hanesinde belirtmelerini isteyebilece#i gibi, hazırlanmı" olan restorasyon ve restitüsyon
projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesisi veya parselasyon plânları yapılmak suretiyle 634 sayılı Kanunun
12 nci maddesinde belirtilen belgelerin toplu yapı ili"kisini gösterir "ekilde hazırlanıp 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilân edilmesinden ve kesinle"mesinden sonra kat mülkiyeti
ve kat irtifakını re’sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkilidir.”

MADDE 16- 5366 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasından ve 4 üncü maddesinin
mevcut üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere a"a#ıdaki fıkralar eklenmi"tir.

“Yenileme projelerinin gerektirdi#i uygulamalar, verilen süre içinde yapı malikince yapılmadı#ı
takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilir. !l özel
idaresi veya belediye tarafından, yapı malikinin uygulama masraflarını ödemesini kolayla"tırıcı tedbirler
alınabilir. Bu tedbirlere ili"kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

“Bu Kanun kapsamında açılacak kamula"tırma bedelinin tespiti ve ta"ınmaz malın tesciline ili"kin
davalarda görev alacak bilirki"iler, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi
olarak faaliyet gösteren de#erleme uzmanları arasından seçilir. Bu uzmanlar, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından olu"turulan de#erleme standartlarını esas alarak raporlarını düzenler.”

MADDE 17- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin birinci
fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına ba#lıdır.” ibaresi
“yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca bu yönde karar alınması "arttır.” "eklinde de#i"tirilmi"tir.

MADDE 18- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı !skân Kanununa a"a#ıdaki ek madde eklenmi"tir.
“EKMADDE 1- (1) Afet riski veya fen, sanat ve sa#lık kurallarına aykırılık sebebiyle veya Bakanlar

Kurulunca belirlenen özel proje alanlarında gerçekle"tirilecek olan yeniden iskân uygulamalarında,
buralardaki yerle"im merkezlerinde ya"ayan ailelerin daha elveri"li yerlerde iskânları ile köye dönü"

Nuri 180 KAR!ILIK DEMET 82

– 47 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180)

(Bayındırlık, !mar, Ula"tırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Etti#i Metin)



projeleri çerçevesindeki iskân çalı"maları; ilgili proje için alınan Bakanlar Kurulu kararında belirtilen
hak sahipli#i ve borçlandırma usûl ve esaslarına göre, Bakanlar Kurulunca tespit edilen orman veya mera
vasıflı alanlardan ve Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
ta"ınmazlardan uygun görülen yeni yerle"im yerlerinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu madde kapsamındaki uygulamalara ili"kin talebin di#er kamu kurum veya kurulu"larından
gelmesi hâlinde, alt yapı hizmetleri de dâhil olmak üzere yeniden yerle"im için gerekli görülen her türlü
ödenek, Bakanlı#ın görü"ü alınarak ana projeyi yürüten kurulu"un bütçesine konulur ve ihtiyaç duyulan
ödenek, Bakanlık bütçesine ilgili kurulu" tarafından transfer edilir.”

MADDE 18- 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının Te"kilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (#) bentleri a"a#ıdaki "ekilde, (h) bendinde yer alan
“dört ay içerisinde” ibaresi “iki ay içinde” "eklinde de#i"tirilmi", anılan fıkraya (m) bendinden sonra
gelmek üzere a"a#ıdaki bent eklenmi" ve mevcut (n) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmi"tir.

“e) Bakanlı#ın görev alanına giren konularda her türlü etüt, plan, proje, maliyet hesaplarını ve
yapım i"lerini yapmak veya yaptırmak.

f) Yapı denetimi sistemini olu"turarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanun ile Bakanlı#a verilen görevleri yapmak, kamu kurum ve kurulu"ları tarafından yapılan veya
yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekni#ine uygunluk
bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini
istemek ve sa#lamak; yapılarda enerji verimlili#ini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ili"kin
faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk de#erlendirmesine ili"kin
i" ve i"lemleri yapmak.”

“#) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteli#inin bozulması nedeniyle orman ve mera dı"ına
çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerle"melerde yapılacak iyile"tirme, yenileme ve dönü"üm
uygulamalarında idarelerce uyulacak usûl ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret
merkezleri, fuar ve sergi alanları, e#lence merkezleri, "ehirlerin ana giri" düzenlemeleri gibi "ehirlerin
marka de#erini artırmaya ve "ehrin geli"mesine katkı sa#layacak özel proje alanları ve özel yapım
gerektiren yapıla"malara dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini
yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamula"tırma ve ruhsat i"lerinin gerçekle"tirilmesini sa#lamak, yapı
kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu
Konut !daresi Ba"kanlı#ı tarafından yapılan uygulamalara ili"kin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve
parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat i"lerini gerçekle"tirmek, yapı kullanma
izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sa#lamak.”

“n) 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Do#umunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve
“Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunla belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanı ile bu
alanda bulunan tesis ve binalarla ilgili her türlü tasarrufta bulunmak.”

b) 6 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ve eki (I) sayılı Cetvelde yer alan “Altyapı
Hizmetleri” ibareleri “Altyapı ve Kentsel Dönü"üm Hizmetleri” "eklinde de#i"tirilmi"tir.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi"tir.
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projeleri çerçevesindeki iskân çalı"maları; ilgili proje için alınan Bakanlar Kurulu kararında belirtilen
hak sahipli#i ve borçlandırma usûl ve esaslarına göre, Bakanlar Kurulunca tespit edilen orman veya mera
vasıflı alanlardan ve Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
ta"ınmazlardan uygun görülen yeni yerle"im yerlerinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu madde kapsamındaki uygulamalara ili"kin talebin di#er kamu kurum veya kurulu"larından
gelmesi hâlinde, alt yapı hizmetleri de dâhil olmak üzere yeniden yerle"im için gerekli görülen her türlü
ödenek, Bakanlı#ın görü"ü alınarak ana projeyi yürüten kurulu"un bütçesine konulur ve ihtiyaç duyulan
ödenek, Bakanlık bütçesine ilgili kurulu" tarafından transfer edilir. Afet riski altındaki alanların
dönü"türülmesi hizmetleri için kanun ile öngörülen dönü"üm projeleri özel hesabından bu madde
kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere kaynak aktarılabilir.”

MADDE 19- 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ının Te"kilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (#) bentleri a"a#ıdaki "ekilde, (h) bendinde yer alan
“dört ay içerisinde” ibaresi “iki ay içinde” "eklinde de#i"tirilmi", anılan fıkraya (m) bendinden sonra
gelmek üzere a"a#ıdaki bent eklenmi" ve mevcut (n) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmi"tir.

“e) Bakanlı#ın görev alanına giren konularda her türlü etüt, plan, proje, maliyet hesaplarını ve
yapım i"lerini yapmak veya yaptırmak.

f) Yapı denetimi sistemini olu"turarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
ile Bakanlı#a verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kurulu"ları tarafından yapılan veya yaptırılanlar
da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekni#ine uygunluk bakımından
denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve
sa#lamak; yapılarda enerji verimlili#ini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ili"kin faaliyetleri yönetmek
ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk de#erlendirmesine ili"kin i" ve i"lemleri yapmak.”

“#) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteli#inin bozulması nedeniyle orman ve mera dı"ına
çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerle"melerde yapılacak iyile"tirme, yenileme ve dönü"üm
uygulamalarında idarelerce uyulacak usûl ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret
merkezleri, fuar ve sergi alanları, e#lence merkezleri, "ehirlerin ana giri" düzenlemeleri gibi "ehirlerin
marka de#erini artırmaya ve "ehrin geli"mesine katkı sa#layacak özel proje alanları ve özel yapım
gerektiren yapıla"malara dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini
yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamula"tırma, ruhsat ve yapım i"lerinin gerçekle"tirilmesini sa#lamak,
yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli
ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca
Toplu Konut !daresi Ba"kanlı#ı tarafından yapılan uygulamalara ili"kin her tür ve ölçekte etüt, harita,
plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat i"lerini gerçekle"tirmek, yapı
kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sa#lamak.”

“n) 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Do#umunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk
Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunla belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyile"tirme,
güzelle"tirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve TurizmBakanlı#ının da görü"ü alınarak, bu alan
için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,
kamula"tırma ve ruhsatlandırma i"lemleri ile di#er i" ve i"lemlerin gerçekle"tirilmesini sa#lamak.”

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ve eki (I) sayılı Cetvelde yer alan “Altyapı
Hizmetleri” ibareleri “Altyapı ve Kentsel Dönü"üm Hizmetleri” "eklinde de#i"tirilmi"tir.
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“e) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak her ölçekteki
imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.”

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi", (ç) bendi ile aynı
maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmı"tır.

“c) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile Bakanlı#a verilen görevleri yürütmek.
d) 11 inci maddesi ba"lı#ı ile birlikte a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi"tir.
“Altyapı ve Kentsel Dönü"üm Hizmetleri Genel Müdürlü#ü
MADDE 11- (1) Altyapı ve Kentsel Dönü"üm Hizmetleri Genel Müdürlü#ünün görevleri "unlardır:
a) Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite,

projelendirme, i"letme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal
strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve
yapılmasına ili"kin usûl ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma
iznine ili"kin usûl ve esasları belirlemek.

b) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında
i"birli#i ve koordinasyonu sa#lamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ili"kin envanteri
tutmak.

c) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (#) bendi kapsamındaki uygulamalara ili"kin her türlü altyapı,
katlı ve köprülü kav"ak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk
sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ili"kin düzenlemeler yapmak.

ç) Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dı"ına çıkarılan alanlara
ili"kin iyile"tirme, yenileme ve dönü"üm uygulamaları ile afet riski altındaki alanların dönü"türülmesine
ili"kin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönü"üm ve iyile"tirme bölgelerinin tespitine,
ilanına, program ve öncelik sırasına dair usûl ve esasları belirlemek.

d) Dönü"üm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönü"üm alanı ilân edilen alanlardaki
yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve de#erleme i" ve i"lemlerinin yapılmasını sa#lamak;
dönü"üm uygulamalarında hak sahipli#i, uzla"ma, gerekti#inde acele kamula"tırma, paylı mülkiyete
ayırma, birle"tirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, dönü"üm alanları içindeki gayrimenkullerin
de#er tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile
anla"malar sa#lama, gerekti#inde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili
ve imar hakkı transferi ile ilgili i" ve i"lemleri yürütmek.

e) 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ili"kin dönü"üm
alanı ilânı ile ilgili i" ve i"lemleri yürütmek.

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”
e) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmı"tır.
MADDE 19- Ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ına ait
bölümüne eklenmi"tir.

MADDE 20- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı !ller Bankası Anonim %irketi Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine “yapım i"lerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “kendi
kaynaklarını kullanarak” ibaresi eklenmi" ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “kullanır” ibaresi “kullanabilir” "eklinde de#i"tirilmi"tir.

MADDE 21- 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Do#umunun 100 üncü Yılının Kutlanması
ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve eki kroki ile 11/8/1983
tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesi
yürürlükten kaldırılmı"tır.
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c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi"tir.
“e) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak her ölçekteki

imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.”
ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi", (ç) bendi ile aynı

maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmı"tır.
“c) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile Bakanlı#a verilen görevleri yürütmek.
d) 11 inci maddesi ba"lı#ı ile birlikte a"a#ıdaki "ekilde de#i"tirilmi"tir.
“Altyapı ve Kentsel Dönü"üm Hizmetleri Genel Müdürlü#ü
MADDE 11- (1) Altyapı ve Kentsel Dönü"üm Hizmetleri Genel Müdürlü#ünün görevleri "unlardır:
a)Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme,

i"letme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji planları ile
çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ili"kin usûl
ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ili"kin usûl ve
esasları belirlemek.

b) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında i"birli#i
ve koordinasyonu sa#lamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ili"kin envanteri tutmak.

c) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (#) bendi kapsamındaki uygulamalara ili"kin her türlü altyapı,
katlı ve köprülü kav"ak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden
altyapı katılım bedellerinin tahsiline ili"kin düzenlemeler yapmak.

ç) Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dı"ına çıkarılan alanlara
ili"kin iyile"tirme, yenileme ve dönü"üm uygulamaları ile afet riski altındaki alanların dönü"türülmesine
ili"kin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönü"üm ve iyile"tirme bölgelerinin tespitine,
ilanına, program ve öncelik sırasına dair usûl ve esasları belirlemek.

d) Dönü"üm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönü"üm alanı ilân edilen alanlardaki
yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve de#erleme i" ve i"lemlerinin yapılmasını sa#lamak;
dönü"üm uygulamalarında hak sahipli#i, uzla"ma, gerekti#inde acele kamula"tırma, paylı mülkiyete
ayırma, birle"tirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, dönü"üm alanları içindeki gayrimenkullerin
de#er tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile
anla"malar sa#lama, gerekti#inde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili
ve imar hakkı transferi ile ilgili i" ve i"lemleri yürütmek.

e) 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ili"kin dönü"üm
alanı ilânı ile ilgili i" ve i"lemleri yürütmek.

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”
e) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmı"tır.
MADDE 20- Ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ına ait
bölümüne eklenmi"tir.

MADDE 21- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı !ller Bankası Anonim %irketi Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine “yapım i"lerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “kendi
kaynaklarını kullanarak” ibaresi eklenmi" ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “kullanır” ibaresi “kullanabilir” "eklinde de#i"tirilmi"tir.

MADDE 22- 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Do#umunun 100 üncü Yılının Kutlanması
ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve eki kroki ile 11/8/1983
tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesi
yürürlükten kaldırılmı"tır.
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MADDE 22- 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı !mar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı !"lemler ve 6785 Sayılı !mar Kanununun Bir Maddesinin De#i"tirilmesi Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmı"tır.

Devir ve tahsislerin iptali
GEÇ"C" MADDE 1- (1) 775, 5366 ve 5393 sayılı kanunlar ile 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı

Arsa Üretimi ve De#erlendirilmesi Hakkında Kanun, 2985 sayılı Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı
Hazineye Ait Ta"ınmaz Malların De#erlendirilmesi ve Katma De#er Vergisi Kanununda De#i"iklik
Yapılması Hakkında Kanun ve di#er kanunlar kapsamındaki dönü"üm ve iyile"tirme uygulamaları için
TOK!’ye, !dareye ve di#er kamu idarelerine tahsis ve devredilmi" olup da tahsisin yapıldı#ı veya
mülkiyetin devredildi#i tarihten itibaren bir yıl içinde dönü"üm ve iyile"tirme uygulaması ba"latılmayan
ta"ınmazların tahsisleri re’sen kaldırılır ve devir i"lemi de iptal edilmi" sayılarak, tapuda re’sen Hazine
adına tescil ve Bakanlı#ın talebi üzerine bu Kanunun öngördü#ü amaçlar için kullanılmak üzere Maliye
Bakanlı#ınca Bakanlı#a tahsis edilir.

Gerçekle#en dönü#üm gelirleri
GEÇ"C"MADDE 2- (1) 7 nci maddede belirtilen dönü"üm gelirlerinden 2012 yılında gerçekle"en

tutarlar, genel bütçenin (B) i"aretli cetveline özel gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar
kar"ılı#ında Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydetmeye Çevre ve %ehircilik Bakanı yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü#e girer.

Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip Erdo!an
Ba&bakan

Ba"bakan Yardımcısı Ba"bakan Yardımcısı V. Ba"bakan Yardımcısı
B. Arınç M. "im#ek B. Atalay

Ba"bakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozda$ S. Ergin F. "ahin

Avrupa Birli#i Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Ba$ı# N. Ergün F. Çelik

Çevre ve %ehircilik Bakanı Dı"i"leri Bakanı Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar A. Davuto$lu M. Z. Ça$layan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı !çi"leri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı %. N. "ahin C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli E#itim Bakanı
E. Günay M. "im#ek Ö. Dinçer

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su !"leri Bakanı Sa#lık Bakanı
%. Yılmaz V. Ero$lu R. Akda$

Ula"tırma, Denizcilik ve Haberle"me Bakanı
B. Yıldırım
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MADDE 23- 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı !mar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı !"lemler ve 6785 sayılı !mar Kanununun Bir Maddesinin De#i"tirilmesi Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmı"tır.

Devir ve tahsislerin iptali
GEÇ"C" MADDE 1- (1) 775, 5366 ve 5393 sayılı kanunlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı

Hazineye Ait Ta"ınmaz Malların De#erlendirilmesi ve Katma De#er Vergisi Kanununda De#i"iklik
Yapılması Hakkında Kanun ve di#er kanunlar kapsamındaki dönü"üm ve iyile"tirme uygulamaları için
TOK!’ye, !dareye ve di#er kamu idarelerine tahsis ve devredilmi" olup da tahsisin yapıldı#ı veya
mülkiyetin devredildi#i tarihten itibaren iki yıl içinde dönü"üm ve iyile"tirme uygulaması ba"latılmayan
ta"ınmazların tahsisleri re’sen kaldırılır ve devir i"lemi de iptal edilmi" sayılarak, tapuda re’sen Hazine
adına tescil ve Bakanlı#ın talebi üzerine bu Kanunun öngördü#ü amaçlar için kullanılmak üzere Maliye
Bakanlı#ınca Bakanlı#a tahsis edilir.

Gerçekle#en dönü#üm gelirleri
GEÇ"C"MADDE 2- (1) 7 nci maddede belirtilen dönü"üm gelirlerinden 2012 yılında gerçekle"en

tutarlar, genel bütçenin (B) i"aretli cetveline özel gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar kar"ılı#ında
Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydetmeye Çevre ve %ehircilik Bakanı yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Kanunun;
a) 23 üncü maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra,
b) Di#er hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlü#e girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(1) SAYILI L"STE

KURUMU : ÇEVRE VE %EH!RC!L!K BAKANLI$I
TE!K"LÂTI : MERKEZ

"HDAS ED"LEN KADROLARIN

Serbest
Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Toplam
G!H Daire Ba"kanı 1 10 10

TOPLAM 10 10

DEMET 82
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(1) SAYILI L"STE

KURUMU : ÇEVRE VE %EH!RC!L!K BAKANLI$I
TE!K"LÂTI : MERKEZ

"HDAS ED"LEN KADROLARIN

Serbest
Kadro

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Toplam
G!H Daire Ba"kanı 1 10 10

TOPLAM 10 10

Nuri 180 KAR!ILIK DEMET 82

– 55 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180)

BAYINDIRLIK, !MAR, ULA%TIRMA VE TUR!ZM KOM!SYONUNUN
KABUL ETT!$!METNE EKL! L!STE


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf

