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Çevre ve ehircilik Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile baz  kanun
ve kanun hükmünde kararnamelerde de iklik yap lmas ; 6/4/2011 tarihli ve 6223 say  Kanunun verdi i yetkiye
dayan larak, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararla lm r.

MADDE 1 – 29/6/2011 tarihli ve 644 say  Çevre ve ehircilik Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci f kras n (b) ve (ç) bentleri a daki ekilde de tirilmi ,
(e) bendinde yer alan “özel ihtisas i leri hariç” ibaresinden sonra gelmek üzere “talepleri halinde” ibaresi eklenmi , ( )
bendinden sonra gelmek üzere a daki bentler eklenmi  ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmi tir.

“b) Çevrenin korunmas , iyile tirilmesi ile çevre kirlili inin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit
etmek, standart ve ölçütler geli tirmek, programlar haz rlamak; bu çerçevede e itim, ara rma, projelendirme, eylem
planlar  ve kirlilik haritalar  olu turmak, bunlar n uygulama esaslar  tespit etmek ve izlemek, iklim de ikli i ile
ilgili i  ve i lemleri yürütmek.”

“ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunlar n uygulanmas na yönelik temel ilke, strateji ve standartlar
belirlemek ve bunlar n uygulanmas  sa lamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin
yetkisi içindeki kamu yat mlar , mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yap lacak her türlü yap , milli
güvenli e dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel s nak alanlar , özel güvenlik bölgeleri, enerji ve
telekomünikasyon tesislerine ili kin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, naz m ve uygulama imar
planlar , parselasyon planlar  ve de ikliklerini resen yapmak, yapt rmak, onaylamak ve ba vuru tarihinden
itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatland rma yap lmamas  halinde resen ruhsat ve yap  kullanma izni
vermek.”

“h) Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kurulu lar na ya
da ki ilere ait olan ta nmazlar üzerinde yap lacak yat mlara ili kin olarak ilgilileri taraf ndan haz rlanan veya
haz rlatt lan ancak yetkili idarelerce üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni,
naz m ve uygulama imar planlar , parselasyon planlar  ve de ikliklerini ilgili idarelerin ba vurusu üzerine
yapmak, yapt rmak, onaylamak ve ba vuru tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatland rma
yap lmamas  halinde resen ruhsat ve yap  kullanma izni vermek.

) Depreme kar  dayan ks z yap lar ile imar mevzuat na, plan, proje ve eklerine ayk  yap lar n ve bunlar n
bulundu u alanlar n dönü üm projelerini ve uygulamalar  yapmak veya yapt rmak.”

MADDE 2 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci f kras nda yer alan “dört”
ibaresi “be ” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 3 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nc  maddesinin birinci f kras n (d) bendi
daki ekilde de tirilmi , (f) bendinden sonra gelmek üzere a daki bent eklenmi  ve mevcut bentler buna göre

teselsül ettirilmi tir.



“d) Altyap  Hizmetleri Genel Müdürlü ü.”

“g) Tabiat Varl klar  Koruma Genel Müdürlü ü.”

MADDE 4 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci f kras n (d) bendinden
sonra gelmek üzere a daki bent eklenmi , mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmi  ve (j) bendinde yer alan
“kamu yat mlar ,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yap lacak her
türlü yap ,” ibaresi eklenmi tir.

“e) 2 nci maddenin birinci f kras n (h) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak 2985 say  Toplu Konut
Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde uygulama yapmak veya yapt rmak, bu uygulamalara yönelik olarak kentsel
dönü üm, yenileme ve transfer alanlar  geli tirmek, bu alanlar n her ölçekteki imar plan  ve imar uygulamalar ,
kentsel tasar m projelerini yapmak, yapt rmak ve onaylamak, bu çerçevede payl  mülkiyetleri ay rmak, birle tirmek,
arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakk  transfer etmek, kamula rma ve gerekti inde usulüne uygun olarak
acele kamula rma yoluna gitmek, yap  ruhsat  ve yap  kullanma izinlerini vermek ve kat mülkiyeti tesis ve tescilini
sa lamak.”

MADDE 5 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci f kras n ( ), ( ), (j) ve (l)
bentleri a daki ekilde de tirilmi , (m) bendinden sonra gelmek üzere a daki bentler eklenmi , mevcut bentler
buna göre teselsül ettirilmi  ve (k) bendinde yer alan “ölçütleri belirlemek” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
uygulanmas  sa lamak” ibaresi eklenmi tir.

) Yeralt  ve yerüstü sular n, denizlerin ve topra n korunmas , kirlili in önlenmesi veya bertaraf edilmesi
maksad yla kirletici unsurlar ile kirlili in giderilmesi ve kontrolüne ili kin usul ve esaslar  tespit etmek ve uygulamay
sa lamak, acil müdahale planlar  yapmak ve yapt rmak, çevrenin korunmas  maksad yla uygun teknolojileri
belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vas flar  tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve
ald rmak.”

) At ksu ar tma tesislerinin tasar m esaslar  ve kriterlerini belirlemek, onay i lemlerini yürütmek.”

“j) lgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde at klar n ta nmas  ile tehlikeli at klar n ta nma lisanslar na
ili kin esaslar  belirlemek, uygulanmas  sa lamak, izlemek, at k ve kimyasallarla kirlenmi  alanlar n mevcut kirlilik
durumlar  tespit etmek, çevre ve insan sa na yönelik risklere ve kirlenmi  alanlar n iyile tirilmesine ili kin
çal malar  yapmak ve yapt rmak.”

“l) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlar  haz rlamak, yürütmek ve koordinasyonu sa lamak.”

“n) Mahalli çevre kurullar n çal malar  takip etmek ve yönlendirmek.

o) Yerle ik alanlarda bina ve sair yap larda görüntü kirlili ine yol açan uygulamalar  önleyici tedbirler almak.”

MADDE 6 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci f kras n (b), (c) ve (i)
bentleri a daki ekilde de tirilmi , (ç), (d), (f), ( ) ve (k) bentleri yürürlükten kald lm , mevcut bentler buna
göre teselsül ettirilmi  ve ( ) bendinde yer alan “, tespit ve kalite ölçütlerini” ibaresi “ve analiz ölçütlerini belirlemek,”
eklinde de tirilmi tir.

“b) Çevre kirlili ini önleme ve çevre kalitesini iyile tirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek,
gerekli tedbirleri almak ve ald rmak, denetlemek, çevre izni ve lisans  vermek.

c) Çevre kirlili ine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, de arj ve at klar ile ar tma ve bertaraf
sistemlerini izlemek ve denetlemek.”

“i) Her türlü at k bertaraf tesisine lisans vermek, bunlar  izlemek ve denetlemek.”

MADDE 7 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci f kras n (f), (g) ve ( )



bentleri yürürlükten kald lm  ve ayn  maddenin ikinci f kras nda yer alan “(ç)” ibaresi “(c)” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 8 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin ba  “Altyap  Hizmetleri
Genel Müdürlü ü” eklinde ve birinci f kras nda yer alan “ mar ve Kentsel Altyap  Genel Müdürlü ünün” ibaresi
“Altyap  Hizmetleri Genel Müdürlü ünün” eklinde de tirilmi , ayn  maddenin birinci f kras n (f) bendinden sonra
gelmek üzere a daki bent eklenmi  ve mevcut (g) bendi ( ) bendi olarak teselsül ettirilmi tir.

“g) 2 nci maddenin birinci f kras n ( ) bendi kapsam ndaki uygulamalara ili kin her türlü altyap , katl  ve
köprülü kav ak gibi yap lar n proje ve uygulamalar  yapmak, yapt rmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden altyap
kat m bedellerini tahsil etmeye dönük düzenlemeler yapmak.”

MADDE 9 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci f kras na (l) bendinden
sonra gelmek üzere a daki bentler eklenmi  ve mevcut (m) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmi tir.

“m) Yap larda kullan lacak malzemelerin kullan m amac na uygunlu una dair esaslar  belirlemek,
koordinasyon ve yetkilendirme çal malar  yürütmek, yap  malzemelerine ili kin standartlar n haz rlan p
yay mlanmas  sa lamak.

n) Yap  malzemelerinin üretim, sat , nakil ve kullanma safhalar nda her türlü mekânda ve ortamda gözetim ve
denetimini yapmak, yap  malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standarda göre yapmak, yapt rmak ve
laboratuvar altyap  geli tirmek.”

MADDE 10 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnameye 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere a daki
madde eklenmi tir.

“Tabiat Varl klar  Koruma Genel Müdürlü ü

MADDE 13/A – (1) Tabiat Varl klar  Koruma Genel Müdürlü ünün görevleri unlard r:

a) Milli parklar, tabiat parklar , tabiat an tlar , tabiat  koruma alanlar , sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü
bulunan di er alanlar n tescil, onay ve ilan na dair usul ve esaslar  belirlemek ve bu alanlar n s rlar  tescil etmek.

b) Tabiat varl klar  ve do al sit alanlar  ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, de iklik ve
ilan na dair usul ve esaslar  belirlemek ve bu alanlar n s rlar  tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini
sa lamak.

c) Milli parklar, tabiat parklar , tabiat an tlar , tabiat  koruma alanlar , do al sit alanlar , sulak alanlar, özel
çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan di er alanlar n kullanma ve yap la maya yönelik ilke
kararlar  belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, naz m ve uygulama imar planlar  yapmak, yapt rmak,
de tirmek, uygulamak veya uygulanmas  sa lamak.

ç) Tabiat varl klar , do al, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan di er alanlar n
çak  yerlerde koruma ve kullanma esaslar  ilgili bakanl klar n görü ünü alarak belirlemek ve bu alanlar n k smen
veya tamamen hangi idarelerce yönetilece ine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, naz m ve uygulama
imar planlar  yapmak, yapt rmak ve onaylamak.

d) Orman alanlar  d nda yer alan korunmas  gerekli ta nmaz tabiat varl klar , koruma alanlar  ve do al sit
alanlar n Bakanl kça belirlenen ilke kararlar na, onaylanan planlara uygun olarak kullan lmak üzere tahsisini
gerçekle tirmek, uygulamalar n tahsis artlar na uygun olarak gerçekle mesini izlemek ve denetlemek.

e) Tabiat varl klar  ve do al sit alanlar  ile özel çevre koruma bölgelerine ili kin olarak; hâlihaz r haritalar
ald rmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yapt rmak ve onaylamak, her türlü ara rma ve inceleme yapmak,
yapt rmak, izlemek, e itim ve bilinçlendirme çal malar  yürütmek, kullan m yasa  getirilen alanlar n kamula rma
veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sa lamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanlar n
korunmas  ve kirlili in önlenmesi amac yla yat m yapmak veya ilgili idarelerin yat m projelerini desteklemek, bu
alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki yerlere ili kin her türlü tasarrufta bulunmak, i letmek,



lettirmek ve kullan m izinlerini vermek, korunan alanlara ili kin insan ve finansman kayna  sa lamak.

f) Bakan taraf ndan verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su leri Bakanl nca tespit edilen veya
ettirilen tabiat parklar , tabiat an tlar , tabiat  koruma alanlar , sulak alanlar ve benzeri di er koruma alanlar  ile
Bakanl kça tespit edilen do al sit alanlar , tabiat varl klar  ve bunlar n koruma alanlar n tescil ve ilan  Bakan n onay
ile yap r. Ancak Bakanl kça yap  yasa  önerilen tabiat varl klar  ve do al sit alanlar  dahil orman rejimine tabi
olmayan bütün koruma alanlar  Bakanlar Kurulu karar  ile tescil ve ilan edilir. Uygulama imar plan  karar  ile yap
yasa  getirilen özel mülkiyete konu alanlara ili kin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamula rma i lemleri, bu
alanlar n yönetimi ve i letmesini üstlenen kurulu larca veya Bakanl kça gerçekle tirilir.”

MADDE 11 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nc  maddesinin dördüncü f kras n birinci
cümlesi a daki ekilde de tirilmi tir.

“Yüksek Fen Kurulu, en az üçte iki ço unluk ile toplan r ve toplant ya kat lanlar n ço unlu u ile karar al r; oylar n
itli i halinde, Ba kan n taraf oldu u görü  ço unlukta say r.”

MADDE 12 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine a daki f kra eklenmi tir.

“(2) Bakanl k Mü avirleri, Bakan n uygun görece i merkez veya ta ra te kilat na ait birimlerde
çal labilir.”

MADDE 13 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine a daki f kra eklenmi tir.

“(2) Bakanl k, 2 nci maddenin birinci f kras n (i) bendinde belirtilen görevlerden bir k sm  veya tamam ,
talepleri üzerine, yeterli teknik te kilat  oldu u kabul edilen kamu kurum ve kurulu lar na devredebilir.”

MADDE 14 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnameye 36 nc  maddesinden sonra gelmek üzere a daki
madde eklenmi tir.

“Sözle meli personel çal lmas

MADDE 36/A – (1) 2 nci maddenin birinci f kras n ( ) bendi kapsam nda Bakanlar Kurulunca belirlenen
projelerde, proje ve uygulama süresini a mamak kayd yla 657 say  Devlet Memurlar  Kanunu ile di er kanunlar n
sözle meli personel çal lmas na dair hükümlerine ba  kal nmaks n, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda
sözle meli personel çal labilir. Bu suretle çal lacaklar n unvan , say , ücretleri ile di er hususlar, Bakanlar
Kurulunca yürürlü e konulacak hizmet sözle mesi esaslar na göre tespit edilir.”

MADDE 15 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnameye a daki ek madde eklenmi tir.

“EK MADDE 1 – (1) 19/10/1989 tarihli ve 383 say  Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl  Kurulmas na
Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl  kapat lm r.

(2) 383 say  Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen i  ve i lemler, Bakan taraf ndan uygun görülen Çevre
ve ehircilik Bakanl n birimlerince yürütülür.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapat lan Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl na ait her türlü
ta r, ta t, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yaz  ve elektronik ortamdaki her türlü
kay tlar ve dokümanlar Çevre ve ehircilik Bakanl na hiçbir i leme gerek kalmaks n devredilmi  say r. Mülkiyeti
Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki ta nmazlardan Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl na
tahsis edilmi  olanlar hiçbir i leme gerek kalmaks n tahsis amac nda kullan lmak üzere Bakanl a tahsis edilmi
say r.

(4) Kapat lan Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl n harcamalar , 6091 say  2011 Y  Merkezi Yönetim



Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanl nca yeni bir düzenleme yap ncaya kadar, Özel Çevre Koruma Kurumu
Ba kanl n 2011 y  bütçesinde yer alan ödeneklerden kar lan r.

(5) Kapat lan Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl nda Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kan , Ba kan
Yard mc , I. Hukuk Mü aviri ve Daire Ba kan  kadrosunda bulunanlar, ekli (3) say  liste ile ihdas edilen Bakanl k
Mü aviri kadrolar na, Özel Çevre Koruma Müdürü ve Özel Çevre Koruma Müdür Yard mc  kadrolar nda
bulunanlar, bulunduklar  illerdeki Çevre ve ehircilik l Müdürlü ünün ube müdürü kadrolar na halen bulunduklar
kadro dereceleriyle atanm  say r. Geçici 3 üncü maddenin be inci f kras  hükümleri bunlar hakk nda da uygulan r.
Bu madde uyar nca ihdas edilen Bakanl k Mü aviri kadrolar , herhangi bir sebeple bo almas  halinde hiçbir i leme
gerek kalmaks n iptal edilmi  say r. Bunlar d nda kalan personel, hiçbir i leme gerek kalmaks n kadro ve
pozisyonlar yla birlikte Çevre ve ehircilik Bakanl na devredilmi tir. Devredilen personele ait kadrolar, ba ka bir

leme gerek kalmaks n devir tarihi itibar yla ihdas edilerek 190 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin Çevre ve
ehircilik Bakanl na ait bölümüne eklenmi  ve devredilen sözle meli pozisyonlar ayn  Bakanl a vize edilmi

say r.”

MADDE 16 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesine a daki f kralar
eklenmi tir.

“(7) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanl a verilen görevlerle ilgili i  ve i lemlerden dolay  Çevre ve
Orman Bakanl nca taraf olunan i lem ve sözle melerde Bakanl k taraf olur ve Çevre ve Orman Bakanl  leh ve
aleyhine aç lm  olan davalar ile ba lat lm  olan takiplerde Bakanl k kendili inden taraf s fat  kazan r. Söz konusu
görevlere ili kin olarak bu maddenin yürürlü e girmesinden önce Çevre ve Orman Bakanl nca yap lm  i  ve

lemler sebebiyle aç lacak davalar Bakanl a yöneltilir. Tabiat varl klar  ile ilgili i  ve i lemlerden dolay  Kültür ve
Turizm Bakanl n taraf oldu u i lem, sözle me, dava ve takipler hakk nda da bu f kra hükmü uygulan r.

(8) Yedinci f krada belirtilenler hariç olmak üzere bu maddenin yay  tarihinden önce, Çevre ve Orman
Bakanl  ile Bay nd rl k ve skan Bakanl na ili kin i  ve i lemler sebebiyle ad  geçen Bakanl klar n leh ve aleyhine
aç lm  olan davalar ile ba lat lm  takiplerde Çevre ve Orman Bakanl nca tesis edilmi  i lemler için husumet Orman
ve Su leri Bakanl na; Bay nd rl k ve skan Bakanl nca tesis edilmi  i lemlerde ise husumet Çevre ve ehircilik
Bakanl na yöneltilir.”

MADDE 17 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnameye a daki geçici madde eklenmi tir.

“Mevcut statülerin de erlendirilmesi

GEÇ  MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihte, do al sit alan  ve tabiat varl  olarak tespit
ve tescil edilmi  alan ve varl klara ili kin her türlü belge, bu alan ve varl klar n statülerinin yeniden de erlendirilmesi
için en geç alt  ay içinde Bakanl a devredilir. Tabiat varl klar  ve do al sitlerle ilgili yeni de erlendirme yap ncaya
kadar bu alanlara ili kin olarak kültür ve tabiat varl klar  koruma bölge kurullar nca al nm  kararlar geçerlidir.

(2) Devir sürecinde arkeolojik, kentsel, tarihi sitlerin ve kültür varl klar n bulundu u alanlar n do al sitler,
tabiat varl klar  ile benzeri di er koruma statüsünde bulunan alanlarla çak mas  durumunda bu alanlara ili kin konular
mevcut do al sit statüsü de gözönüne al narak kültür varl klar  koruma bölge kurullar nca de erlendirilir ve Kültür
ve Turizm Bakanl n talebi üzerine bu alanlar n ad  geçen Bakanl kça k smen veya tamamen yönetilmesine Çevre
ve ehircilik Bakan  ile Kültür ve Turizm Bakan nca birlikte karar verilir.

(3) Bakanl k taraf ndan konunun uzmanlar ndan olu turulacak komisyonca yeniden tespit edilen statüler Çevre
ve ehircilik Bakan n onay  ile, yap  yasa  öngörülen statüler ise Bakanlar Kurulunca onayland ktan sonra tescil
edilir. Bu alanlar ve varl klar yeni statüsüne, ören yerleri ise mevcut statüsüne uygun koruma-kullanma esaslar na göre
yetkili idarelerce yönetilir.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yay  tarihinden önce ilan edilmi  olan milli parklar, tabiat parklar ,
tabiat an tlar , tabiat  koruma alanlar  ve sulak alanlardaki kamuya ait alanlar n mevcut halleriyle yönetilmesine ve

letilmesine ili kin i  ve i lemler, Bakanl kça onaylanan her tür ve ölçekteki çevre düzeni plan  ile naz m ve
uygulama imar plan  kararlar na uygun olarak Orman ve Su leri Bakanl nca yürütülür.”



MADDE 18 – 644 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say  cetvelin “Müste ar Yard mc ”
ba kl  sütununa “Müste ar Yard mc ” s ras  eklenmi , “Hizmet Birimleri” ba kl  sütununun 5 inci s ras  a daki
ekilde de tirilmi , 7 nci s ras ndan sonra gelmek üzere a daki s ra eklenmi  ve mevcut s ralar buna göre teselsül

ettirilmi tir.

“5) Altyap  Hizmetleri Genel Müdürlü ü”

“8) Tabiat Varl klar  Koruma Genel Müdürlü ü”

MADDE 19 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 say  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) say
cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇEL  D ER DARELER” bölümünde yer alan “31) Özel Çevre Koruma Kurumu
Ba kanl ” s ras  yürürlükten kald lm r.

MADDE 20 – 27/6/1989 tarihli ve 375 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci
kras nda yer alan “Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl ,” ve sekizinci f kras nda yer alan “Çevre ve ehircilik

Bakanl ,” ibareleri yürürlükten kald lm r.

MADDE 21 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 say mar Kanununun 8 inci maddesinin birinci f kras n (b)
bendinin dördüncü cümlesi ve ikinci f kras n üçüncü cümlesi a daki ekilde de tirilmi tir.

“Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye ba kanl nca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet
sayfalar nda bir ay süreyle e  zamanl  olarak ilan edilir.”

“Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalar nda bir ay süreyle e
zamanl  olarak ilan edilir.”

MADDE 22 – 3194 say  Kanunun 27 nci maddesi ba  ile birlikte a daki ekilde de tirilmi tir.

“Köylerde yap lacak yap lar ve uyulacak esaslar

MADDE 27 – Belediye ve mücavir alanlar d nda köylerin köy yerle ik alanlar nda, civar nda ve mezralarda
yap lacak konut, entegre tesis niteli inde olmayan ve imar plan  gerektirmeyen tar m ve hayvanc k amaçl  yap lar ile
köyde oturanlar n ihtiyaçlar  kar layacak bakkal, manav, berber, köy f , köy kahvesi, köy lokantas , tan m ve
te hir büfeleri ve köy halk  taraf ndan kurulan ve i letilen kooperatiflerin i letme binas  gibi yap lar için yap  ruhsat
aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarl ktan yaz  izin al nmas  ve bu yap lar n yöresel
doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sa k kurallar na uygun olmas  zorunludur. Etüt ve projelerin sorumlulu u
müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yap lar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlar na

lenir. Köy yerle ik alan s rlar  d nda kalan ve entegre tesis niteli inde olmayan ve imar plan  gerektirmeyen tar m
ve hayvanc k amaçl  yap lar n yap  ruhsat  al narak in a edilmesi zorunludur. Tar m ve hayvanc k amaçl  yap lar n
denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

Onayl  üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmad  hallerde köy yerle ik alan s rlar  içinde, jeolojik
aç dan üzerinde yap  yap lmas nda sak nca bulunan alanlar ile köyün ana yollar  ve geni likleri, hâlihaz r harita veya
kadastro paftalar  üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar
plan  karar  aranmaks n kamu yarar  karar  al narak olu turulur.

Köy yerle ik alan s  içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 say  Toprak Koruma ve Arazi Kullan  Kanunu
hükümleri uygulanmaz.

Köy yerle ik alan s rlar n parselleri bölmesi durumunda yerle ik alan s  5403 say  Kanun hükümlerine
tabi olmaks n ifraz hatt  olarak kabul edilir.

l çevre düzeni plan nda aç kça belirtilmedi i takdirde, ihtiyaç duyulmas  halinde, köyün geli me potansiyeli
ve geli me düzeyi de dikkate al narak köy yerle ik alan s rlar  ve özel kanunlara ili kin hükümler sakl  kalmak
kayd yla bu alanlarda yap la ma karar  ve ifraz artlar  belediye s  il s  olan yerlerde büyük ehir belediye
meclisi, di er yerlerde il genel meclisi karar  ile belirlenir. Tespitler kadastro paftas na i lenerek tapu sicilinde



belirtilir. htiyaç duyulmas  halinde mevcut köy yerle ik alan s rlar  il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.

mar plan  olmayan köy yerle ik alan  s rlar  içerisinde köyün ihtiyac na yönelik olarak ilk ve orta ö retim
tesisi, ibadet yeri, sa k tesisi, güvenlik tesisi gibi yap lar için imar plan art  aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe
olu turulan bir komisyonca hâlihaz r harita veya kadastro paftalar  üzerinde kesin s rlar  ile belirlenir. Bu yap  ve
tesislere uygulama projelerine göre ilgili yat mc  kamu kurum ve kurulu u ad na yap  ruhsat  ve yap  kullanma izni
verilir.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin hususlar Bakanl kça haz rlanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 23 – 3194 say  Kanuna a daki ek madde eklenmi tir.

“EK MADDE 4 – Mera, yaylak ve k laklar n geleneksel kullan m amac yla geçici yerle me yeri olarak uygun
görülen k mlar  valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon taraf ndan tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli
al nmaks n tahsis amac  de tirilerek tapuda Hazine ad na tescilleri yap r. Bu ta nmazlar, bu madde kapsam nda
kullan lmak ve de erlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan s rlar  içinde kalanlar ilgili belediyelerine, di er
alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel kanunlar
kapsam  d nda kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici yerle me alan n vaziyet plan  ve
yap la ma artlar  haz rlan r ve onaylan r. Bu ta nmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanlar n d ndakiler, il
özel idaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla belirlenmi  alanlarda ilgili idarece kadastro verileri i lenmi
hâlihaz r haritalar üzerine yap lm  vaziyet plan na veya onayl  imar plan na uygun olarak talep sahiplerine bedeli
kar nda yirmidokuz y la kadar tahsis edilebilir. Bu yerlerde umumi ve kamusal yap lar hariç, in a edilecek
yap lar n kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yap  in aat alan  200 metrekareyi geçemez. Bu yap lar n yöresel
mimariye uygun ve yöresel malzeme kullan lmak suretiyle yap lmas  zorunludur. Bu f kran n uygulanmas na, bu f kra
kapsam nda tahsis edilecek mera, yaylak ve k laklar n il genelindeki toplam mera, yaylak ve k laklar n binde be ini
geçmemek üzere oran n belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakk  tesis edilmek suretiyle tahsisine,
tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, tahsil edilen bedellerin kullan m ekline, tahsis süresinin sona ermesine,
komisyonun te kiline ve di er konulara ili kin esas ve usuller, çi leri Bakanl , Maliye Bakanl , G da, Tar m ve
Hayvanc k Bakanl , Orman ve Su leri Bakanl  ile Kültür ve Turizm Bakanl n uygun görü leri al narak
Bakanl kça haz rlanan yönetmelikle belirlenir.

Mera, yaylak ve k laklar n 12/3/1982 tarihli ve 2634 say  Turizmi Te vik Kanunu uyar nca ilan edilen
turizm merkezleri ile kültür ve turizm geli im bölgeleri kapsam nda kalan k mlar , ot bedeli al nmaks n tahsis
amac  de tirilerek tapuda Hazine ad na tescil edilir ve bu yerler, 2634 say  Kanun çerçevesinde kullan lmak ve
de erlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanl na tahsis edilir.”

MADDE 24 – 29/6/2001 tarihli ve 4708 say  Yap  Denetimi Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
kras  a daki ekilde de tirilmi tir.

“Bu Kanun;

a) 3194 say mar Kanununun 26 nc  maddesinde belirtilen kamuya ait yap  ve tesisler ile 27 nci maddesinde
belirtilen ruhsata tabi olmayan yap lar,

b) Bodrum kat  d nda en çok iki katl  ve yap  in aat alan  toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil
yap lar,

c) Entegre tesis niteli inde olmayan tar m ve hayvanc k amaçl  yap  ve tesisler,

d) Köy yerle ik alanlar nda, belediye ve mücavir alan s rlar  içinde olmayan iskân d  alanlarda ve nüfusu
5000’in alt nda olan belediyelerin belediye ve mücavir alan s rlar  içinde bodrum kat  ve çat  aras  d nda en çok iki
katl  ve yaln zca bir bodrum kat n in aat alan  hesaba kat lmaks n toplam in aat alan  500 metrekareyi geçmeyen
konut yap lar  ile bunlar n kömürlük, otopark, depo gibi mü temilat ,

hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan s rlar  içinde ve d nda kalan yerlerde yap lacak yap lar n
denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan yap larda denetime yönelik fenni mesuliyet



3194 say mar Kanununun 26 nc  ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla
müstakil yap n bulundu u parsellerde, bütün yap lar n toplam yap  in aat alan n 200 metrekareyi geçmesi halinde
de bu Kanun uygulan r. Yaln zca bir bodrum kat n in aat alan  hesaba kat lmaks n toplam in aat alan  500
metrekareyi geçmeyen yap larda geçici yap  müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanl antiye
efi bulundurmak, yap  müteahhitli ine ili kin bütün sorumluluklar  üstlenmek art yla parsel maliki kendi yap

in a edebilir. Ancak bu yap larda da mimar veya mühendis unvanl antiye efi bulundurulmas  zorunludur. Parsel
malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olmas  halinde ayr ca antiye efi aranmaz.”

MADDE 25 – 4708 say  Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü f kras  ve 7 nci maddesi yürürlükten
kald lm r.

MADDE 26 – 4708 say  Kanunun 4 üncü maddesi ba  ile birlikte a daki ekilde de tirilmi tir.

“Yap  denetim komisyonlar  ve görevleri

MADDE 4 – Bu Kanunun uygulanmas  ile ilgili Bakanl k i  ve i lemlerinin yürütülmesini sa lamak üzere,
Bakanl k merkezinde Merkez Yap  Denetim Komisyonu ve illerde l Yap  Denetim Komisyonlar  kurulur. l Yap
Denetim Komisyonlar , yap  denetim kurulu lar na izin belgesi verilmesi hariç Kanunda belirtilen di er görevleri
yapar.

Merkez Yap  Denetim Komisyonu, konu ile ilgili Bakanl k personeli aras ndan, biri ba kan olmak üzere
Bakanl kça görevlendirilecek toplam yedi üyeden olu ur ve Bakanl kça uygun görülen birimin bünyesinde
faaliyetlerini yürütür. Bakanl k; gerek görülen konular hakk nda çal mada bulunmak üzere, ilgili kamu kurum ve
kurulu lar  ile meslek ve sivil toplum kurulu lar n temsilcilerini Bakanl kça haz rlanan yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde Komisyonda görevlendirebilir.

l Yap  Denetim Komisyonu, Çevre ve ehircilik l Müdürlü ünün teklifi üzerine, biri ba kan olmak üzere
Merkez Yap  Denetim Komisyonunca görevlendirilecek toplam be  üyeden olu ur.”

MADDE 27 – 4708 say  Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü ve yedinci f kralar  yürürlükten kald lm ,
be inci ve alt nc  f kralar  a daki ekilde de tirilmi tir.

“Yap  denetimi hizmeti için yap  denetim kurulu una ödenecek hizmet bedeli, yap  denetimi hizmet
sözle mesinde belirtilir. Bu bedel, yap  yakla k maliyetinin % 1,5’inden az olamaz. Hizmet bedeli oran , yap m süresi
iki y  a an i  için y ll k % 5 art r ve yap m süresi iki y ldan daha az olan i ler için y ll k % 5 azalt r. Bu bedele,
katma de er vergisi ile yap  denetim kurulu u taraf ndan talep edilen ve ta  sisteme ili kin olmayan malzeme ve
imalâtlar konusunda yap  müteahhidince yapt lacak olan laboratuvar deneylerinin masraflar  dâhil de ildir. Yap
denetim kurulu u, yap  sahibinden ba ka bir ad alt nda, ayr ca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.

Yap  denetim hizmet bedeli, yap  denetim kurulu lar n hizmet bedellerinin ödenmesinde kullan lmak üzere
yap  sahibince il muhasebe birimlerinde aç lacak emanet nitelikli hesaba yat r. Yat lan tutarlar n % 1’i ruhsat
veren idarenin, % 1’i Bakanl k bünyesinde bulunan döner sermaye i letmesinin hesab na aktar r.”

MADDE 28 – 4708 say  Kanunun 12 nci maddesinin ikinci f kras  a daki ekilde de tirilmi tir.

lgili idarelerin bu Kanunda belirtilen hususlara ili kin görevleri ile çal ma usul ve esaslar ; yap  denetim
kurulu lar  ve ubelerinin s fland lmas , kurulu lar aras nda adaletli i  da  temin etmek üzere bir ilde faaliyet
gösterebilecek olan yap  denetim kurulu u say n belirlenmesi ile kurulu  safhas nda sahip olunmas  gereken asgarî
nitelikler; yap  denetim kurulu lar  ve laboratuvar kurulu lar n görevleri ile çal ma usul ve esaslar ; denetçi belgesi
verilmesine ili kin usul ve esaslar ile yap  denetim ve laboratuvar kurulu lar nda görev alacak personelde aranacak
nitelik, tecrübe ve bunlar n istihdam artlar  ile görev ve sorumluluklar ; di er yap  sorumlular n nitelikleri, görevleri
ile çal ma usul ve esaslar ; Merkez ve l Yap  Denetim Komisyonunun görevleri ile çal ma usul ve esaslar ; yap
denetimi hizmet sözle mesinin esaslar , asgarî hizmet bedelinin belirlenmesi ve hizmet bedelinin ödenmesi, bu Kanun
uyar nca denetlenerek in a edilen yap lara sertifika verilmesi ve düzenlenecek meslek içi e itimlere ili kin usul ve
esaslar Bakanl kça haz rlanan yönetmelikle düzenlenir.”



MADDE 29 – 29/6/2011 tarihli ve 645 say  Orman ve Su leri Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci f kras nda yer alan “üç” ibaresi “dört” eklinde de tirilmi
ve ayn  Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say  cetvelin “Müste ar Yard mc ” ba kl  sütununa “Müste ar
Yard mc ” s ras  eklenmi tir.

MADDE 30 – 645 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci f kras n (a) bendi
daki ekilde de tirilmi , (g) bendinden sonra gelmek üzere a daki bent eklenmi  ve mevcut ( ) bendi (h)

bendi olarak teselsül ettirilmi tir.

“a) Milli parklar, tabiat parklar , tabiat an tlar , tabiat  koruma alanlar  ve sulak alanlar n tespiti, bunlardan
Çevre ve ehircilik Bakanl nca tescil edilenlerin korunmas , geli tirilmesi, tan lmas , yönetilmesi, i letilmesi ve

lettirilmesi ile ilgili i leri yürütmek ve denetlemek.”

) Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat park , tabiat an  ve tabiat  koruma alanlar  ile sulak alanlar
ve benzeri koruma alanlar n tescil ve ilan  yapmak.”

MADDE 31 – 645 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci f kras n ( ) bendinden
sonra gelmek üzere a daki bentler eklenmi  ve mevcut (h) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmi tir.

“h) Su kirlili i aç ndan hassas alanlar  ve nitrata duyarl  hassas alanlar  tespit etmek ve izlemek.

) klim de ikli inin su kaynaklar na etkisi ile ilgili çal malar yapmak.”

MADDE 32 – 645 say  Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesine a daki f kra eklenmi tir.

“(2) Bakanl k Mü avirleri, Bakan n uygun görece i merkez veya ta ra te kilat na ait birimlerde
çal labilir.”

MADDE 33 – 9/8/1983 tarihli ve 2873 say  Millî Parklar Kanununun 3 üncü maddesi a daki ekilde
de tirilmi tir.

“MADDE 3 – Orman ve Su leri Bakanl nca millî park karakterine sahip oldu u tespit edilen alanlar, Millî
Savunma Bakanl n olumlu görü ü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl  ve Kültür ve Turizm Bakanl  ile di er
ilgili bakanl klar n görü ü de al narak Çevre ve ehircilik Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar  ile millî
park olarak belirlenir.

Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat park , tabiat an  ve tabiat  koruma alanlar  Orman ve Su leri
Bakan n onay  ile belirlenir.

Orman ve orman rejimi d nda kalan yerlerde tabiat park , tabiat an  ve tabiat  koruma alan  belirlenmesine
veya Orman ve Su leri Bakanl nca belirlenmi  olanlar n i lemlerinin tamamlanmas  için gerekli yerlerin orman
rejimine al nmas na ilgili bakanl klar n görü ü al narak Çevre ve ehircilik Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca karar verilir ve bu alanlar Çevre ve ehircilik Bakanl nca tescil edilir.”

MADDE 34 – 2873 say  Kanunun 4 üncü maddesinin ba  “ letme:”, ikinci f kras nda yer alan “ mar ve
skan Bakanl n” ibaresi “Çevre ve ehircilik Bakanl n”, üçüncü f kras nda yer alan “planlar” ibaresi “projeler”

ve dördüncü f kras nda yer alan “Tar m ve Orman Bakanl n” ibaresi “Çevre ve ehircilik ile Orman ve Su leri
Bakanl klar n” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 35 – 2873 say  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü f kralar nda, 5 inci maddesinin
birinci f kras nda, 7 nci maddesinin birinci f kras nda, 8 inci maddesinin birinci f kras nda, 9 uncu maddesinin birinci

kras nda, 11 inci maddesinin ikinci f kras nda, 12 nci maddesinin birinci f kras nda, 13 üncü maddesinin ikinci
kras nda, 15 inci maddesinin ikinci f kras nda ve 22 nci maddesinin birinci f kras n (a) bendinde yer alan “Tar m

ve Orman Bakanl nca” ibareleri “Orman ve Su leri Bakanl nca” eklinde de tirilmi tir.



MADDE 36 – 2873 say  Kanunun 5 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan “haz rlanacak plan n” ibaresi
“onayl  uygulama imar plan na göre haz rlanacak projelerin” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 37 – 2873 say  Kanunun 6 nc  maddesinin birinci f kras n (a) bendinde ve 9 uncu maddesinin
birinci f kras nda yer alan “Tar m ve Orman Bakanl n” ibaresi “Orman ve Su leri Bakanl n” eklinde
de tirilmi tir.

MADDE 38 – 2873 say  Kanunun 16 nc  maddesinin ikinci f kras nda yer alan “Çevre ve Orman Bakanl ”
ibaresi “Orman ve Su leri Bakanl ” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 39 – 2873 say  Kanunun 22 nci maddesinin birinci f kras n (a) bendinde yer alan “ mar ve skan”
ibaresi “Çevre ve ehircilik” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 40 – 13/12/1983 tarihli ve 178 say  Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci f kras n (r) bendi ve ikinci f kras  a daki ekilde
de tirilmi tir.

“r) Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esaslar  belirlenen projeler kapsam nda; Hazinenin özel
mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan ta nmazlar  geli tirmek, de erlendirmek, ki ilerin
mülkiyetinde bulunan ta nmazlar  sat n almak, trampa etmek, kamula rma ve toplula rma yapmak.

Birinci f kran n (r) bendi kapsam ndaki tüm ta nmazlara ili kin her tür ve ölçekteki etüt, harita, plan, imar
planlar , imar plan tadilatlar  ve imar uygulamalar  Bakanl n talebi üzerine Çevre ve ehircilik Bakanl nca yap r
ve onaylanarak yürürlü e konulur.”

MADDE 41 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanununda yer alan
“Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Yüksek Kurulu” ibareleri “Kültür Varl klar  Koruma Yüksek Kurulu”
eklinde ve “kültür ve tabiat varl klar  koruma bölge kurulu” ile “Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Bölge

Kurulu” ibareleri “Kültür Varl klar  Koruma Bölge Kurulu” eklinde de tirilmi  ve ayn  Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci f kras n (a) bendine a daki alt bentler eklenmi tir.

“(13) “Do al (tabii) sit”; jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmalar  nedeniyle ola anüstü özelliklere sahip
yer üstünde, yer alt nda veya su alt nda bulunan korunmas  gerekli alanlard r.

(14) “Ta r tabiat varl klar ”; jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmalar  nedeniyle ola anüstü özelliklere
sahip yer üstünde, yer alt nda veya su alt nda bulunan korunmas  gerekli ta r tabii de erlerdir.

(15) “Sokak sa kla rma proje ve uygulamalar ”; kentsel sit alanlar  ve koruma alanlar nda, korunmas
gerekli ta nmaz kültür varl klar  ile sokaktaki di er yap lar n özgün sokak dokusunu tan mlayan tüm ö elerle birlikte
korunmas  ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasar m projeleri ile mühendislik
dallar nda yap lmas  gereken her türlü proje ve bunlar n uygulamalar r.

(16) “Etkile im-geçi  sahas ”; korunmas  gerekli kültür varl klar  ve sit alanlar  do rudan etkileyen, sit
bölgeleriyle bütünlük gösteren, daha önceden sit s rlar  içindeyken sit s rlar  d na ç kar lm  veya sit s rlar

nda tutulmu  korunacak sokak, meydan, yap  gruplar  ve benzerlerinin yer ald , sit bölgeleri aras nda kalm ,
sitleri do rudan etkileyen veya koruma amaçl  imar planlar n haz rlanma a amas nda gözönünde bulundurulmas
gereken alanlard r.”

MADDE 42 – 2863 say  Kanunun 17 nci maddesinin (a) f kras n birinci paragraf nda yer alan “etkile im
çevresine ili kin” ibaresi “etkile im-geçi  sahas ” eklinde, ikinci, üçüncü, be inci, sekizinci ve dokuzuncu
paragraflar  a daki ekilde, (c) f kras n sekizinci paragraf nda yer alan “Bay nd rl k ve skân” ibaresi “Çevre ve

ehircilik” eklinde de tirilmi tir.

“Koruma amaçl  imar plan  yap ncaya kadar, koruma bölge kurulu taraf ndan üç ay içinde geçi  dönemi
koruma esaslar  ve kullanma artlar  belirlenir. Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç y l
içinde koruma amaçl  imar plan  haz rlat p incelenmek ve sonuçland lmak üzere koruma bölge kuruluna vermek



zorundad r. Üç y ll k süre içinde zorunlu nedenlerle plan yap lamad  takdirde koruma bölge kurulunca gerekçeli
olarak bu süre uzat labilir. Uzat lan süre içerisinde geçi  dönemi koruma esaslar  ve kullanma artlar  uygulan r.

Sit alanlar na ili kin tüm ölçeklerde yap lm ; koruma bölge kurullar n uygun görü ü al narak yürürlü e
giren planlar n yarg  kararlar  ile uygulamas n durdurulmas  veya iptal edilmesi halinde ilgili koruma bölge
kurulunca geçi  dönemi yap lanma artlar  yeniden belirlenir.”

lgili idareler, koruma amaçl  imar plan  en geç iki ay içinde görü ür ve varsa de mesini istedi i hususlar
koruma bölge kuruluna bildirir. Koruma bölge kurulunda bu hususlar de erlendirilir ve kurul taraf ndan uygun görülen
haliyle planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Planlar koruma bölge kurulunun uygun gördü ü ekliyle
ilgili idarelerce altm  gün içinde onaylanmak zorundad r. Bu süre içinde görü ülmeyen ya da onaylanmayan planlar
kesinle erek yürürlü e girer. Koruma amaçl  imar plan n yürürlü e girmesiyle geçi  dönemi koruma esaslar  ve
kullanma artlar  ayr ca karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.”

“Koruma amaçl  imar planlar , müellifi ehir planc  olmak üzere alan n konumu, sit statüsü ve özellikleri
gözönünde bulundurularak ilgili meslek gruplar ndan Bakanl kça belirlenecek uzmanlar taraf ndan haz rlan r.

Koruma amaçl  imar planlar  ve çevre düzenleme projelerinin haz rlanmas , gösterimi, uygulanmas , denetimi,
koruma amaçl  imar plan  de iklikleri, plan müellifleri ile planlama ekibinin niteli i ve yeterlili i ile görev, yetki ve
sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar, Bakanl kça haz rlanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 43 – 2863 say  Kanunun 18 inci maddesine a daki f kra eklenmi tir.

“Sokak sa kla rma proje ve uygulamalar na ili kin usul ve esaslar Bakanl kça haz rlanan yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 44 – 2863 say  Kanunun 48 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan “Kültür ve Turizm
Bakanl  Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü ü” ibaresi “Kültür ve Turizm Bakanl ” eklinde de tirilmi tir.

MADDE 45 – 2863 say  Kanunun 51 inci maddesinin ikinci f kras na a daki bent eklenmi , üçüncü ve
dördüncü f kralar  a daki ekilde de tirilmi tir.

“d) Bakanl klarca Koruma Yüksek Kurulunda görü ülmesi talebiyle gönderilen ve gündeme al nan konularda
karar vermek.

Mahalli idareler ile di er kamu kurum ve kurulu lar  Koruma Yüksek Kurulunda görü ülmesini istedikleri
hususlar  ba , ilgili veya ili kili olduklar  bakanl klar arac yla bildirir. Koruma Yüksek Kurulunca karar verilen
konular ilgili koruma bölge kurulunca tekrar görü ülmez.

Koruma Yüksek Kurulunun gündemi Bakanl kça belirlenir. Gündemin belirlenmesini müteakip Koruma
Yüksek Kurulu toplant ya ça r. Toplant  say na bir s rlama getirilmez. Koruma Yüksek Kurulu salt ço unlukla
toplan r, toplant ya kat lan üyelerin salt ço unlu u ile karar verir.”

MADDE 46 – 2863 say  Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci f kras n (4), (5), (6) ve (9) numaral  bentleri
ile üçüncü ve dördüncü f kralar  a daki ekilde de tirilmi tir.

“(4) Kültür Varl klar  ve Müzeler Genel Müdürü,

(5) Yat m ve letmeler Genel Müdürü,

(6) Çevre ve ehircilik Bakanl n ilgili Genel Müdürü,”

“(9) Koruma bölge kurullar  üyelerinden Bakanl kça seçilecek alt  üye,”

“Koruma Yüksek Kurulunun ba kan , Bakanl k Müste ar r. Bakan, gerekli gördü ü takdirde Kurula



ba kanl k eder, ancak oy kullanmaz.

Müste ar bulunmad  zaman görevlendirece i Müste ar Yard mc  Kurula ba kanl k eder.”

MADDE 47 – 2863 say  Kanunun 55 inci maddesinin ikinci ve dördüncü f kralar nda yer alan “ve
Yüksekö retim Kurulunca” ibareleri yürürlükten kald lm r.

MADDE 48 – 2863 say  Kanunun 57 nci maddesinin dördüncü f kras n ikinci cümlesi a daki ekilde
de tirilmi  ve ayn  maddenin yedinci f kras ndan sonra gelmek üzere a daki f kra eklenmi tir.

“Ancak karar yeter say  dörtten az olamaz.”

“Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmam  yerlerde ta nmaz kültür varl klar , bunlar n koruma
alanlar  ve sit alanlar nda, 3194 say mar Kanununun 21 inci maddesi kapsam na giren ruhsata tabi olmayan tadilat
ve tamiratlar koruma bölge kurulu müdürlü ünün izin ve denetiminde yap r.”

MADDE 49 – 2863 say  Kanunun 58 inci maddesinin birinci f kras n (a) bendinde yer alan “be ” ibaresi
“yedi” eklinde de tirilmi , ayn  f kran n (b) bendi yürürlükten kald lm  ve üçüncü f kras  a daki ekilde
de tirilmi tir.

“Koruma bölge kurulunun gündemiyle ilgili meslek odalar , koruma bölge kurulu müdürlü ünün davetiyle
toplant lara gözlemci olarak kat labilir.”

MADDE 50 – 2863 say  Kanunun 61 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f kralar  a daki ekilde
de tirilmi tir.

“Koruma bölge kurullar nca al nan kararlara kamu kurum ve kurulu lar  ile gerçek ve tüzel ki ilerce yap lan
itirazlar, Bakanl kça de erlendirilerek gerekli görüldü ü takdirde Koruma Yüksek Kurulu gündemine al r.

Bu itirazlar, Koruma Yüksek Kurulunca incelenir ve en geç üç ay içinde karara ba lan r. Koruma Yüksek
Kurulunda görü ülen itiraz konular  ayr ca koruma bölge kurulu gündemine al nmaz. Koruma Yüksek Kuruluna
yap lacak itirazlarla ilgili usul ve esaslar Bakanl kça haz rlanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 51 – 2863 say  Kanuna a daki ek madde eklenmi tir.

“EK MADDE 4 – Ta r tabiat varl klar  hariç tabiat varl klar , do al sit alanlar  ve bunlara ili kin koruma
alanlar  ile ilgili olarak bu Kanunda öngörülen i , i lem ve kararlar bak ndan görevli ve yetkili bakanl k, Çevre ve

ehircilik Bakanl r.

Tabiat varl klar , do al sit alanlar  ve bunlara ili kin koruma alanlar  ile ilgili hususlarda karar almak ve bu
Kanunda öngörülen di er i  ve i lemlerde Çevre ve ehircilik Bakanl na yard mc  olmak üzere; Çevre ve ehircilik
Bakanl  merkez te kilat  bünyesinde Çevre ve ehircilik Bakanl  Müste ar n veya ilgili Müste ar Yard mc n
ba kanl nda, Tabiat Varl klar  Koruma Genel Müdürü, söz konusu varl klar n ve alanlar n özelliklerine göre
konusunda uzmanla  biolog, peyzaj mimar , ziraat, çevre, orman ve su ürünleri mühendisleri ve hukukçular ile
Çevre ve ehircilik Bakanl nca uygun görülecek uzmanlardan Tabiat Varl klar  Koruma Merkez Komisyonu ve
ta rada Çevre ve ehircilik Bakanl  temsilcisinin ba kanl nda, ayn  meslek alanlar ndan yeterli say da uzman n
kat lmas  suretiyle yeteri kadar Tabiat Varl klar  Koruma Bölge Komisyonu te kil edilir. Bu komisyonlar n i , i lem
ve kararlar  konusunda, bu Kanunun Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullar  ile ilgili hükümleri, Çevre ve

ehircilik Bakanl nca al nan ilke kararlar  çerçevesinde k yasen uygulan r.

Bu Kanunda Koruma Yüksek Kurulunca al nmas  öngörülen kararlar, tabiat varl klar , do al sit alanlar  ve
bunlara ili kin koruma alanlar  bak ndan Koruma Merkez Komisyonunca, koruma bölge kurullar nca al nmas
öngörülen kararlar koruma bölge komisyonlar nca al r ve Çevre ve ehircilik Bakanl n onay yla yürürlü e
konulur.



Bu Kanunda ve di er mevzuatta tabiat varl klar , do al sit alanlar  ve bunlara ili kin koruma alanlar
bak ndan Koruma Yüksek Kuruluna ve koruma bölge kurullar na yap lan at flar ilgisine göre Koruma Merkez
Komisyonuna ve koruma bölge komisyonlar na yap lm  say r ve ilgili maddelerde geçen Koruma Yüksek
Kurulundan Koruma Merkez Komisyonu ve koruma bölge kurullar ndan koruma bölge komisyonlar  anla r.

Tabiat varl klar , do al sit alanlar  ve bunlara ili kin koruma alanlar  ile ilgili i , i lem ve kararlara ili kin usul
ve esaslar ile bu konularda görev yapacak komisyonlar n te kili, çal ma usul ve esaslar  Çevre ve ehircilik
Bakanl nca haz rlanan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 52 – 2863 say  Kanuna a daki geçici maddeler eklenmi tir.

“GEÇ  MADDE 9 – Tabiat varl klar , do al sit alanlar  ve bunlara ili kin koruma alanlar  ile ilgili olarak
Çevre ve ehircilik Bakanl nca haz rlanmas  öngörülen yönetmelikler yürürlü e girinceye kadar, bu maddenin
yürürlü e girmesinden önce yürürlü e girmi  olan yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye ayk  olmayan
hükümlerinin uygulanmas na devam edilir.

GEÇ  MADDE 10 – Koruma bölge kurullar n mevcut üyelerinin görevleri bu maddenin yürürlü e girdi i
tarihte sona erer.”

MADDE 53 – 16/4/2003 tarihli ve 4848 say  Kültür ve Turizm Bakanl  Te kilât ve Görevleri Hakk nda
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f kras n (e) bendinde yer alan “2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma
Kanunu” ibaresi “21/7/1983 tarihli ve 2863 say  Kanun” eklinde de tirilmi  ve ayn  Kanunda yer alan “ve tabiat”
ibareleri ile “ve Tabiat” ibareleri yürürlükten kald lm r.

MADDE 54 – 31/10/1985 tarihli ve 3234 say  Orman Genel Müdürlü ü Te kilat ve Görevleri Hakk nda
Kanun Hükmünde Kararnamenin De tirilerek Kabulü Hakk nda Kanunun 19 uncu maddesinin birinci f kras n (c)
bendinden sonra gelmek üzere a daki bent eklenmi  ve mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmi tir.

“ç) Orman Harita ve Uzaktan Alg lama Dairesi Ba kanl ,”

MADDE 55 – 3234 say  Kanuna 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere a daki madde eklenmi tir.

“Orman Harita ve Uzaktan Alg lama Dairesi Ba kanl

MADDE 22/A – Orman Harita ve Uzaktan Alg lama Dairesi Ba kanl n görevleri unlard r:

a) Genel Müdürlü ün, uydu görüntüleri, hava ve yer foto raflar , harita ve koordinat bilgilerine ili kin
lemlerini yapmak ve yapt rmak,

b) Co rafi bilgi sistemleri ve uzaktan alg lama ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

c) Ormanc kla ilgili haritalar n haz rlanmas na ili kin i  ve i lemleri yapmak veya yapt rmak,

ç) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 56 – 3234 say  Kanuna a daki geçici madde eklenmi tir.

“GEÇ  MADDE 6 – 645 say  Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlü üne verilen
görevlerle ilgili i  ve i lemlerden dolay  Çevre ve Orman Bakanl nca taraf olunan i lem ve sözle melerde Orman
Genel Müdürlü ü taraf olur ve Çevre ve Orman Bakanl  leh ve aleyhine aç lm  olan davalar ile ba lat lm  olan
takiplerde ad  geçen Genel Müdürlük kendili inden taraf s fat  kazan r. Söz konusu görevlere ili kin olarak bu
maddenin yürürlü e girmesinden önce Çevre ve Orman Bakanl nca yap lm  i  ve i lemler sebebiyle aç lacak
davalar Orman Genel Müdürlü üne yöneltilir.

Çevre ve Orman Bakanl ndan Orman Genel Müdürlü üne devredilen görev ve hizmetlere ili kin dava ve



icra takip dosyalar  Maliye Bakanl  ile Orman Genel Müdürlü ünce mü tereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde ad  geçen Genel Müdürlü e devredilir. Bu
ekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yap lm  her türlü i lem ilgili idareler

ad na yap lm  say r.”

MADDE 57 – 3234 say  Kanunun eki (1) say  cetvel ekteki ekilde de tirilmi tir.

MADDE 58 – 26/1/2011 tarihli ve 6107 say ller Bankas  Anonim irketi Hakk nda Kanunun 3 üncü
maddesinin ikinci f kras na a daki bentler eklenmi tir.

“h) Bakanl k taraf ndan talep edilen özel projeler ve kentsel altyap  projeleri ile yap m i lerini yapar veya
yapt r.

) Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kayna  için herhangi bir borç ve artl  yükümlülük alt na
girmemek kayd yla kâr amaçl  gayrimenkul yat m projeleri ile uygulamalar yapar veya yapt r.”

MADDE 59 – 6107 say  Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci f kralar  a daki ekilde
de tirilmi tir.

“(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurula kar  sorumlu karar organ r. Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil yedi
üyeden olu ur.

(2) Yönetim Kurulunun dört üyesi Bakanl k taraf ndan atan r; iki üyesi de belediyeleri ve il özel idarelerini
temsil etmek üzere Genel Kurula kat lan belediye ba kanlar  ve il özel idare temsilcileri aras ndan çi leri Bakanl
taraf ndan önerilen iki kat aday aras ndan Genel Kurul taraf ndan seçilir. Yönetim Kurulu yemin törenini izleyen ilk
toplant da, aralar ndan birer üyeyi ba kan ve ba kan vekili olarak seçer.”

MADDE 60 – 6107 say  Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f kras n ikinci cümlesi a daki ekilde
de tirilmi tir.

“Genel Müdür, Bakan n teklifi üzerine Ba bakan taraf ndan atan r.”

MADDE 61 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 say  Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesinin ikinci f kras nda
yer alan “mü terek kararname ile,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ba kan Yard mc lar  Ba kanl n ba
bulundu u Bakan taraf ndan,” ibaresi eklenmi tir.

MADDE 62 – Ekli (1) say  listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say  Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) say  cetvelin Çevre ve ehircilik Bakanl , Kültür ve Turizm Bakanl  ve Orman Genel
Müdürlü ü bölümlerinden ç kar lm  ve ekli (2) say  listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ayn  cetvelin Çevre ve

ehircilik Bakanl , Kültür ve Turizm Bakanl , Orman ve Su leri Bakanl  ve Orman Genel Müdürlü üne ait
bölümlerine eklenmi tir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve ehircilik Bakanl  merkez ve ta ra te kilat nda kullan lmak
üzere ihdas edilen ikiyüze kadar kadroya, 6091 say  2011 Y  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki s rlamalara
tabi olmadan aç ktan ve naklen atama yap labilir.

MADDE 63 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yay  tarihinde yürürlü e girer.

MADDE 64 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


