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1-BAŞLANGIÇ:  

01.01-İl özel idaresi genel iş ve yürütümüne ilişkin iş ve işlemlerin en son hangi tarihler 

arasında teftişe tabi tutulduğu hususu belirtilecektir.  

2-ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU:  

02.01-Önceki Genel İş ve Yürütümü Teftişinin hangi tarihlerde ve hangi Mülkiye 

Müfettişi veya Mülkiye Müfettişleri tarafından yapıldığı hususu ve ayrıca tanzim edilen Teftiş 

Raporunun tarih ve sayısı belirtilecek önceki teftiş raporları ile eleştirilen hususlardan yerine 

getirilmeyen maddeler varsa bunların gerekçelerinin neler olduğu ile “Kurum içi denetim” ve 

“mahallinde denetim” uygulamaları konusunda yapılan çalışmaların neler olduğu, 

02.02- 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçişleri 

Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin;  

 43 nci maddesi uyarınca;  Müfettişler; 

 a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek 

suretiyle, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan ve ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen 

hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler. 

 b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti 

halinde, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri yaparlar.  

 hükmüne uygun işlem yapılması 

 Yönetmeliğin 48. maddesi uyarınca; Teftiş Raporlarının, Bakanlıklardan ve diğer 

mercilerden bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazılarla birlikte özel bir dosyada saklanıp 

saklanmadığı ve devir-teslime tabi tutulup tutulmadığı,  

 58. maddesi uyarınca  – (1) Kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, 

mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birim 

amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulup bulundurulmadığı,  

 (2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, 

düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere 

yazmak suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin 

tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak 

imzalanıp imzalanmadığı, 

02.04-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Cevabi raporun şekli ve süresi” başlıklı 6. 

maddesinin;  

“Teftiş edilen birimlerce düzenlenen cevabi raporlar yazılı ve elektronik ortamda 16 ncı 

maddede belirtilen Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlara gönderilir. 
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(2) Valilik ve kaymakamlık genel iş ve yürütümü raporlarına verilecek cevaplar, vali ve 

kaymakamların sorumluluğunda ilgili birimlerinden temin edilmek suretiyle “tek cevabi rapor” 

şeklinde düzenlenir. 

(3) Teftiş raporlarının her maddesi, maddeler atlanmadan ve sırasına göre 

cevaplandırılır. 

(4) Teftiş raporları bir ay içinde cevaplandırılır. 

(5) Mali durum raporları, Tüzüğün 51’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş 

Kurulu Görev ve Çalışma Yönergesinin 14’üncü maddesi hükümlerine göre cevaplandırılır. 

(6) Cevabi raporun kapağı bu Yönergeye ekli Örnek’te belirlenen şekliyle düzenlenir. 

(7) Cevabi rapor iki suret halinde hazırlanarak, teftiş raporu hangi birim ve kuruluş 

adına düzenlenmiş ise o birim ve kuruluşun amiri tarafından imzalanır ve bir sureti Bakanlığın 

ilgili birimine gönderilir.” hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı, 

02.05-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Cevabi raporun usulü” başlıklı 7. maddesinin;  

“(1) Raporlardaki, itiraz edilmeyen tenkit veya tavsiyeler doğrultusunda gerekli işlemler 

yapılır ve gereğinin yapıldığına dair bilgilere cevabi raporda yer verilir. Herhangi bir işlem 

yapılamaması halinde ise buna ilişkin sebepler cevabi raporda açıklanır. 

(2) Tenkit veya tavsiye edilen maddelere karşı cevabi raporda yer alacak açıklamalar; 

a) Gerekçeli ve ayrıntılı açıklama yapılmak suretiyle “gereği yapılacaktır”, “yerine 

getirilecektir”, 

b) Gereği yapılmaya başlanılan işlemlerle ilgili ayrıntılı açıklama yapılarak, “işleme 

başlanılmıştır”, “uygulamaya konulmuştur”, 

c) Gereği yapılan işlemlerle ilgili ise açıklama yapılmak suretiyle “gereği yapılmıştır” 

“yerine getirilmiştir” ve benzeri ibarelerle yapılır. 

(3) Cevabi raporda açıklama yapılması gereken maddelerle ilgili olarak “cevabı 

gerektirmez” veya benzeri ibareler kullanılmaz. 

(4) Teftiş raporlarında ödeneğe müteallik konularda tenkit veya tavsiye var ise (taşınır 

veya taşınmaz mal satın alınması, bina yapım, bakım ve onarımı, tefrişi, yer değişikliği, 

kiralanması, hizmet satın alınması, vb.) ödenek temin edilerek gereği yapılır veya ödenek temini 

için girişimde bulunulduğu ayrıntılı açıklama yapılarak yazılır. 

(5) Cevabi raporda süreye bağlı veya ödeneğe müteallik bir husus ayrıntılı açıklama 

yapılarak cevaplandırılmış ise, bu husus tamamlandığında, raporun ilgili maddesi de 

belirtilerek Bakanlığın ilgili birimine bilgi verilir.” hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı, 

02.06-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “İtiraz” başlıklı 8. maddesinin 1. ve 2. 

fıkrasındaki;  
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“(1) Adına rapor düzenlenen mülki idare amirleri, birim ve kuruluş amirleri ile 

komutanlar ve diğer görevliler; raporlardaki eleştiri veya tavsiyeye katılmadıkları takdirde 

gerekçesiyle birlikte buna ilişkin itirazlarını, raporların cevaplandırılması süresi içinde 

raporların takibinden sorumlu Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlara bildirirler. 

(2) Raporlara yapılan itiraz, Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarınca uygun 

bulunduğu takdirde Başkanlığa bildirilir. İtiraz uygun bulunmadığı takdirde müfettişin tenkit 

veya tavsiyesinin yerine getirilmesi ilgili birimden istenir. İlgili birimler itirazlarında ısrar 

ederlerse durum Başkanlığa bildirilir.” hükümlerine uygun olarak itirazların yapılıp 

yapılmadığı, 

02.07-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Cevabi raporlarda teklif getirilmesi” başlıklı 9. 

maddesinin;  

“(1) Hakkında teftiş raporu düzenlenen birim amiri tenkit veya tavsiyeye dayanak olan 

mevzuatın günün şartlarına göre geçerliliğini kaybettiği kanaatinde ise, vereceği cevabi 

raporda bu hususa değinerek teklif getirebilir veya bu hususta mevzuat değişikliği önerebilir.” 

hükmüne uygun isabetli mevzuat değişikliği teklifi getirilip getirilmediği, 

02.08-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “İl ve ilçe teftiş raporlarının değerlendirilmesi, 

takibi ve sonuçlandırılmasından sorumlu amirler” başlıklı 11. maddesinin;  

“(1) İl teftişleri sonucunda düzenlenen raporlarda tenkit veya tavsiye edilen hususların 

değerlendirilmesi, verilen cevapların karşılaştırılması ve yerine getirilip getirilmediğinin takibi 

ve sonuçlandırılmasından hakkında rapor düzenlenen birim amiri, ilgili vali yardımcısı ve vali 

sorumludur.” hükmüne uygun olarak ilgililerin bu sorumluluk ve görevlerini yerine getirip 

getirmediği, 

02.09-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Mahalli idarelerle ilgili raporlarının 

değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması” başlıklı 12. maddesinin;  

“(1) Mahalli idarelerle ilgili olarak düzenlenen rapor ve mali durum raporlarında tenkit 

veya tavsiye edilen hususlara verilen cevapların karşılaştırılması ve yerine getirilip 

getirilmediğinin ilk değerlendirilmesi Bakanlığın ilgili birimince yapılır. 

(2) Bu değerlendirme sonucunda, cevabı yeterli bulunmayan ve tamamlanması istenilen 

tenkit veya tavsiyeler valiliklere yazılır. 

(3) 2 nci fıkrada belirtilen yazılardaki hususların takibi amacıyla Valinin gözetiminde, 

görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il mahalli idareler müdürü ve komisyon 

başkanının uygun göreceği mahalli idare temsilcisinin katılımıyla en az üç kişiden oluşan “İl 

Değerlendirme ve Takip Komisyonu” kurulur. Mahalli idare temsilcisinin belirlenmesinde 

ilgili mahalli idarenin görüşü alınır. 
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(4) İl Değerlendirme ve Takip Komisyonunca kesin neticesi alınamayan ve bu nedenle 

takibi devam eden teftiş raporları ve mali durum raporları ile ilgili eksikliklerin ikmal ve ıslah 

edilememe sebepleri hakkında her yıl Aralık ayında Bakanlığın ilgili birimine bilgi verilir.” 

hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

02.10-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Raporların kurum içi değerlendirilmesi ve takibi 

komisyonu” başlıklı 13. maddesinin;  

“(1) İl ve ilçelerde, ihtiyaç duyulması halinde, teftiş edilen birimler bünyesinde 

düzenlenen rapo-rlarda tenkit veya tavsiye edilen hususların değerlendirilmesi, verilen 

cevapların karşılaştırılması ve yerine getirilip getirilmediğinin takibi ve sonuçlandırılması 

amacıyla, sorumlu amirlere yardımcı olmak üzere, teftiş edilen birim amirinin uygun göreceği 

en az üç kişilik “Kurum İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” kurulabilir. Bu Komisyon, bir 

sonraki teftiş dönemine kadar, raporlarda tenkit veya tavsiye edilen hususların takibini ve 

tamamlanmasını sağlar.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

02.11-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan 

alacaklar ile diğer alacakların tespiti” başlıklı 18. maddesinin; 

“(1) Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların; 

a) Mahalli idarelerin mali işlemler dışındaki diğer idari işlemlerinin teftişi sırasında 

tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.  

b) Mahalli idarelerin mali işlemlerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 77’nci maddesinin 2’nci fıkrası ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 

22’nci maddesi hükümleri uyarınca, teftişi sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar mali durum 

raporlarında belirtilir.  

c) Özel teftiş ve denetimler sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve denetim 

raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir. 

ç) Araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilmesi halinde, 

bunlarla ilgili olarak,  ayrıca üç suret tazmin raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir. 

(2) a) Raporlarda tespit edilmiş kamu zararları ve kişilerden alacak konuları ile ilgili 

olarak, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de ayrıca belirtilir. 

b) Ayrıca, “Kişilerden Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar Özeti 

Çizelgesi” düzenlenip raporlara eklenir.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

02.12-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Mahalli idarelerde tespit edilen kamu 

zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların takip ve tahsili” başlıklı 19. maddesinin; 

“(1) 18’nci maddede belirtilen raporların mahalli idarelere intikal etmesi üzerine; 

a) Sayıştay’ın dış denetimine tâbi olmayan mahallî idare birliklerinde, 5355 sayılı 

Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 22’nci maddesi hükmü, 

b) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı 

karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden 
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olunmasıyla meydana gelen zararlardan doğan alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri, 

c) Diğer alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 99, 100 ve 101’inci maddeleri ile diğer ilgili hükümleri, uyarınca 

işlem yapılır. 

(2) Yapılan işlemler, Bakanlığın yazısı üzerine ayrıca, İl Değerlendirme ve Takip 

Komisyonunca izlenir ve işlemlerin sonuçları valilik aracılığı ile Bakanlığın ilgili birimine 

bildirilir.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

02.13-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Yönergenin hizmet içi eğitim ve seminerlerde 

işlenmesi” başlıklı 22. maddesinin;  

“(1) Raporların değerlendirilmesi, takibine açıklık, etkinlik ve işlerlik kazandırılması 

amacıyla; Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, kaymakamlıklar, mahalli 

idareler ve ilgili diğer birimler, bu Yönergeyi, yıllık olarak düzenleyecekleri hizmet içi eğitim 

ve seminerlerde konu olarak işlerler.” hükmüne uygun olarak bu yönergenin konu olarak 

hizmet içi eğitim ve seminerlerde işlenip işlenmediği, 

02.14-Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin “Sıralı amirlerin hiyerarşik denetimi” başlıklı 

23. maddesinde; “(1) Sıralı amirler tarafından yapılan denetimlerde, raporlarda tenkit veya 

tavsiye edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir.” hükmüne uygun işlem 

yapılıp yapılmadığı, 

Denetim Sonuçlarının Duyurulması: 

02.15-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 38. maddesinin 5. fıkrasında, 

“Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” hükmüne 

uygun işlem yapılıp yapılma-dığı, denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna açıklanıp 

açıklanmadığı, il genel meclisinin bilgisine sunulup sunulmadığı,  

Sayıştay Denetimi: 

02.16-6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun, “Kamu idareleri ve görevlilerinin 

sorumluluğu” başlıklı 9. maddesinin; “(1) Sorumlular veya diğer ilgililer, denetçilerin 

isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki 

durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecburdurlar… (7) Yukarıdaki hükümlere 

uymayanlar ile 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarının gereklerini haklı bir sebebe 

dayanmaksızın tam olarak ve zamanında yerine getirmeyen ilgililer hakkında Sayıştay’ın istemi 

üzerine disiplin veya ceza kovuşturması yapılır.” hükmüne göre il özel idaresinin teftişe tabi 

yıllarla ilgili Sayıştay Denetçilerince yapılan ilgili mali yıllar denetimi sonucu düzenlenen 

Sayıştay raporlarının İdarenin ilgililerince zamanında cevaplandırılıp cevaplandırılmadığı, 

rapor gereklerinin takibi ile yerine getirilip getirilmediği, Sayıştay’ca kesin ilama bağlanan 

hususların zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilip getirilmediği, 
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İç Denetim: 

02.17- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu’nun 64. maddesi 

uyarınca İdarede yıllık iç denetim programları hazırlanarak tüm birimlerin iç denetimlerinin 

yapılması sağlanmalıdır. 

Teftişe tabi dönem içinde, İl Özel İdare İç Denetim birimince Valilik Makamınca uygun 

görülen program doğrultusunda birimlerin iş ve işlemlerinin sistem, iç denetimlerinin yapılıp 

yapılmadığı, 

Meclis Denetimi: 

02.18-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinde; “İl Genel Meclisi, her 

yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile 

hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, 

beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.”  hükmü bulunduğundan 

denetimlerin özel idarenin sadece mali iş ve işlemleri ile gelirler ve giderleri ile hesaplarının 

denetimine yoğunlaştırılıp yoğunlaştırılmadığı, 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi gereğince düzenlenen denetim 

raporlarının her yıl Mart ayının 15’ine kadar Meclis Başkanlığına verilmesinin sağlanıp 

sağlanmadığı, 

Vali: 

02.19-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 30. maddesi “k” bendi uyarınca Valinin 

il özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek görev ve yetkisinin bulunduğu, 

aynı kanunun 32. maddesi uyarınca Valinin bu yetkisini yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi 

görevlileri ile ilçelerde Kaymakamlara devredebileceği hüküm altına alındığından, il özel 

idaresi ve bağlı birimlerindeki iş ve işlemlerdeki yoğunluk artışı da dikkate alınarak Valilik 

Makamınca veya Genel Sekreter tarafından denetim yapılması, denetimler sonucu rapor 

hazırlanması, raporlarla tespit edilmiş noksanlıkların giderilmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 30/k maddesi gereğine uyulması sağlanmalıdır. 

Teftişe tabi dönemde il özel idaresi kayıt ve işlemlerinin Vali tarafından denetlenip 

denetlenmediği, 

Genel Sekreter: 

02.20-İlçe Özel İdarelerinin iş ve işlemleri 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 37, 

38 ve buna dayanılarak 35. maddesi hükmü gereğince; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 

tarafından da denetlemesi gerektiğinden, uygulamada bu hususa gereken önem verilmelidir.  

İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin il özel idaresi iş ve işlemleri ile ilçe özel idare 

müdürlükleri iş ve işlemlerini denetlenip denetlenmediği,  
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3- BİNA VE YERLEŞİM DURUMU: 

Yerleşim ve Arşiv Hizmetleri: 

03.01-İl özel idaresi hizmet binasının, yerleşim yeri ve kapasite itibarıyla yeterli olup 

olmadığı, binanın iç ve dış görünümü ile boya ve badanasına özen gösterilip gösterilmediği, 

a) Binanın büyük onarım ihtiyacı olup olmadığı, 

b) Yerleşmenin hizmet gerekleri nedeniyle bir arada bulunması gereken birimlerin bir 

araya toplanarak daha düzenli hale getirilip getirilmediği, 

Hizmet binasının çevresinin tertip, düzen ve temizliği üzerinde durulup durulmadığı ve 

ayrıca bahçe ve çevre düzenlemesinin yapılıp yapılmadığı, 

c) Hizmet binasının temiz, düzenli ve bakımlı bulundurulup bulundurulmadığı, bina 

koridorları, lavabo, tuvalet ve depoların temizliğine gereken özenin gösterilip gösterilmediği, 

d) Hizmet binasındaki birimler ile tüm büroların tertip, düzen ve temizlik açısından yeterli 

seviyede bulunup bulunmadığı, evrak dolaplarının ve masaların tertipli ve düzenli olup 

olmadığı, 

e) İçişleri Bakanlığının 29.01.2007 tarihli Genelgesinde yer alan; “İl özel idarelerinin 

kullandığı binaların girişlerine asılan tanıtıcı tabelalar ve resmi yazılarda kullanılan 

başlıklarda farklı farklı uygulamaların olduğu, bazı il özel idaresi binalarının girişlerine il özel 

idaresi ismi yazılmadan doğrudan büyük harflerle “GENEL SEKRETERLİK” ve “İL GENEL 

MECLİSİ” gibi tabelalar asıldığı, yazışmalarda da benzer uygulamaların yapıldığı 

görülmektedir.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre il özel idaresi tüzel kişiliği asıl olup il genel 

meclisi, vali ve il encümeni il özel idaresinin organlarını; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, 

tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri gibi birimler ise il özel idaresinin teşkilatını 

oluşturmaktadır. Ayrıca, il özel idaresi tüzel kişiliğinin başı ve temsilcisi de validir. Bu sıfatla 

vali, il özel idaresini yönetmekte ve Kanunda öngörülen yetkileri kullanmaktadır.  

Resmi yazıların, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine aykırı olarak yetki devri olduğunu gösteren ibare konulmadan doğrudan genel 

sekreter tarafından imzalanması; yazılarda kullanılan başlıklar ile binalara asılan tabelalarda 

il özel idaresi tüzel kişiliğini belirten unsurların göz ardı edilerek organ veya teşkilat 

unsurlarının öne çıkarılması yanlış anlama ve uygulamalara yol açmaktadır. Bu sebeple, il özel 

idarelerinin resmi yazışmaları ve bina girişlerine asılacak tabelalar konusunda aşağıda 

belirtilen tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur.  

1. Resmi yazıların Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanması,  

2. Resmi yazıların kural olarak vali tarafından imzalanması, yetki devri yapılmışsa yazıda 

“Vali a.” ibaresini mutlaka belirtmesi,  

3. İl özel idaresinin faaliyet gösterdiği hizmet binalarının dışına asılan tanıtıcı 

tabelaların,  
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  T.C. 

… İL ÖZEL İDARESİ 

Şeklinde, il özel idaresinin organlarından birisi farklı bir binada ise tabelanın, 

  T.C. 

… İL ÖZEL İDARESİ 

İl Genel Meclisi 

Şeklinde düzenlenmesi ve bunun dışındaki hallerde organ veya birim isimlerinin 

binaların dışına asılan tabelalara yazılmaması,  

4. Herhangi bir konuda Bakanlığımızdan talep edilecek görüş isteme yazılarında ise 

13.09.2006 tarih ve 2006/75 sayılı genelgemize (göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.” 

hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülüp yürütülmediği, 

İl Özel İdaresinin kullandığı binalarda il özel idaresinin adı kullanılmadan “Genel 

Sekreterlik”, “İl Genel Meclisi” gibi tabelaların kullanılıp organ veya teşkilat birimlerinin öne 

çıkarılıp çıkarılmadığı ve ilgili tabelaların nasıl düzenleneceği hususunda İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 29.01.2007 gün ve 2565 sayılı yazısında belirtildiği 

şekilde hareket edilip edilmediği, 

Yangından Korunma İle İlgili İşler: 

03.03-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesinin (İ) bendinde yer alan; "Vali, 

Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülklerin yangın ve 

benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını, değerlenmesini ve iyi halde 

idaresini sağlayacak uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler,” genel hükmünden hareketle, 

a) 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.2007 gün ve 

2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Kapsam 2. 

maddesi a) fıkrası, “Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde 

alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri,” ile 35-38. maddeleri uyarınca; Hükümet 

konaklarında ve diğer kamu binalarında, Yönetmeliğin 36 ve 37. maddelerinde belirtilen 

olanaklardan biri ya da daha fazlası kullanılarak kaçış yolları sağlanıp sağlanmadığı ve kaçış 

merdivenlerinin her zaman kullanıma uygun şekilde bulundurulup bulundurulmadığı,  

b) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 53. maddesindeki, 

“(1)Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt 

depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan 

korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımlarda alınacak tedbirler bu Kısımda 

gösterilmiştir. 

(2)Birinci fıkrada belirtilen yerlere yanıcı madde atılması veya depolanması yasaktır. Bu 

yerlerin belirli aralıklarla temizlenmesi şart olup, bina sahibi veya yöneticisi bunu sağlamakla 

mükelleftir…” 
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Hükmü uyarınca; Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, 

yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar ve çatılar, asansörler, 

paratoner, transformatör, jeneratör gibi kısımlara yanıcı madde atılması veya depolanması 

yasak olup, buraların belli aralıklarla temizlenmesinin sağlanıp sağlanmadığı,  

c) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 67. maddesindeki, 

“(1)Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın 

algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada 

bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde 

boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi 

ve çalışır durumda tutulması gerekir.  

(2)Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve 

yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve 

standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.  

(3)Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın 

algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve 

onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya 

yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.”  

Hükmü uyarınca; Hükümet konaklarında ve diğer kamu binalarında kurulan elektrik 

tesisatının kaçış yolları aydınlatması, yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın veya benzeri 

bir acil durumda, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın 

emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak, güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde 

tasarlanarak tesis edilerek çalışır durumda bulundurulmalarının sağlanıp sağlanmadığı, 

Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazların yetkili ve sorumlu gözetiminde 

84. maddede belirtildiği şekilde periyodik kontrole, test ve bakıma tabi tutulmalarının sağlanıp 

sağlanmadığı, 

ç) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesinin 

(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.);  

“(1) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve 

risklere göre belirlenir. Buna göre;  

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu 

veya sulu,  

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, 

karbondioksitli veya köpüklü, 

 c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya 

karbondioksitli,  

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme 

cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu 

veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.  
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(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² 

yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri 

gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.  

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip 

söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.  

(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli 

dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın 

dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 

25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve 

derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına 

konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan 

görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile 

gösterilmesi şarttır.  

 (5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası 

duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif 

olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.  

(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın 

söndürme cihazlarının TS 862-EN 3 kalite belgeli olması şarttır.  

(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 

standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis 

firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, 

istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının 

standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır 

ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. 

Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında 

bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının 

yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme 

cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.  

(8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin 

belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.” hükmüne 

uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

d) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 100. maddesine göre; 

Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya 

bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili 

standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup 

tutulmadığı, 

e) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 124. maddesindeki, 

“Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en 

büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde sahip veya yöneticiler sorumludur.” hükmü ile, 

125. maddesindeki, “Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük 

amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın 

güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu 
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olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. 

Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir. 

Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece 

bekçisi temin edilemeyen yerlerde, 

a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna 

bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır. 

b) Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse,  

hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl 

görevin aksaması söz konusu ise ve hizmetli sayısı 5'i geçmiyor ise, (a) bendine göre hareket 

edilir. 

c) Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet 

tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar 

mesai günlerinde izin verilir.” 

Hükmü uyarınca; Hükümet konaklarında ve diğer kamu binalarında çalışma saatleri 

içerisinde görevli sayısına veya amirin takdirine göre binanın her katı, bölmesi veya tamamı 

için bir yangın güvenliği sorumlusunun seçilip seçilmediği,  

Çalışma saatleri dışında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisinin bulundurulmasının 

sağlanıp sağlanmadığı, sağlanamadığı takdirde aynı maddede a, b ve c fıkralarında sayılan 

usullerden birine göre tedbir alınmasının sağlanıp sağlanmadığı,  

f) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 126. maddesindeki; 

“Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan 

konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı 

sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.  

a) Söndürme ekibi, 

b) Kurtarma ekibi, 

c) Koruma ekibi, 

ç) İlk yardım ekibi. 

Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, 

yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır. 

Ekipler, 136ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen 

amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma 

ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. 

Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce 

yürütülür. 

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla 

görevli amirin yardımcısıdır. 

Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca 

görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.” Hükmü,  

Aynı Yönetmeliğin 129. maddesindeki, “Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, 

yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve 

mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması 

konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan 
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tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın 

söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl 

ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve 

tahliye tatbikatı yapılır.” hükmü uyarınca; 

50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde; söndürme, 

kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğinden bu şartları taşıyan 

hükümet konakları ve diğer kamu binaları ile tesis ve işletmelerinde bu ekiplerin kurulmasının,  

Bu ekiplerin personelinin yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal 

kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması 

konularında; itfaiye, sivil savunma teşkilatlarından da yararlanılarak eğitilmelerinin ve 

tatbikatlar yapılarak bilgi ve becerilerinin arttırılmasının;  

Ayrıca; bütün görevliler ile gece bekçilerinin, binadaki yangın söndürme alet ve 

edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki 

eğitime tabi tutulmalarının, sağlanıp sağlanmadığı,     

g) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesindeki; 

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:  

a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili 

olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları 

tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların 

arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek 

zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen 

önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.  

b) (Değişik: 16/3/2015-2015/7401 K.) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği 

kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu 

bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri tarafından 

denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç 

raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya 

başkanlıklarına gönderir.” hükmü uyarınca; 

Özel yapı, bina, tesis ve işletmelerinin mülki idare amirinin yetki ve sorumluluğunda, 

mahalli itfaiye teşkilatı, sivil savunma müdürlüğü ve mülki idare amirliğince görevlendirilecek 

heyetlerce haberli veya habersiz olarak, Kamu binaları da kurum amiri ve görevlendireceği kişi 

veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet tarafından denetleneceğinden bu 

hükümlere uygun olarak denetimlerin yapılıp yapılmadığı,  hususları dikkate alınmalıdır. 

 

4-İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI: 

04.01-İl özel idaresinin organları 5302 sayılı Kanun’un 2. kısmındaki 9-34. 

maddelerinde İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali ve Organlara İlişkin Ortak Hükümler 

görevden uzaklaştırma maddeleri olarak düzenlenmiştir.  

İl Özel İdaresinin organları; 1-İl genel meclisi (karar organı), 2-il encümeni (icra organı), 

ve valiyi (icra organı) ifade eder. Özel idare; il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşan bir 
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kamu tüzel kişiliğidir. 5302 sayılı Kanun’un 6 ve 7. maddesi ve diğer yasalarla il özel 

idaresine verilen görev ve yetkiler, il özel idaresinin organları olan  

1-İl Genel Meclisi,  

2-İl Encümeni ve  

3-Vali tarafından kullanılmaktadır.  

 İl özel idaresinin görev ve yetkilerinden hangilerinin hangi organ tarafından kullanılacağı 

Kanun’da düzenlenmiştir. İl özel idaresi organları arasında bir ast ve üst ilişkisinden bahsetmek 

de mümkün değildir. Meclis ve encümen yetkilerini devredemez. Meclis ve encümene 

verilmeyen yetki Vali tarafından kullanılır. 

 

5-İL GENEL MECLİSİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER:  

05.01-5302 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, “il özel idaresinin karar organı olan il 

genel meclisinin”, Kanun’un 10. maddesinde belirtilen görev ve yetkilerini yerine 

getirebilmesi için, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun, “İl genel meclisinin görev ve yetkileri” 

başlıklı 10. maddesinin; “İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.  

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile 

belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 

vermek.  

 f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla 

kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı 

Kararı ile.) 

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya 

yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

 j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı 

işbirliği yapılmasına karar vermek.  
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n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü ile  

Aynı Kanunun “Meclis başkanlık divanı” başlıklı 11. maddesinin;   

“İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. 

Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve 

gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere 

dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık 

divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.  

Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi 

tamamlamak üzere, yenisi seçilir. 

İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, 

onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükümlerine göre; 

a) Meclis’in, ilk toplantısını, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11 ve geçici 1 ile 

09.10.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 5. maddelerine göre yapıp yapmadığı ve bu toplantıda Meclis Başkanlık 

Divanı’nı oluşturup oluşturmadığı,  

Ayrıca, meclis başkanı, başkan vekilleri ve kâtip üyelerin seçiminde Yönetmeliğin 18. 

maddesi hükümlerine riayet edilip edilmediği,  meclis toplantılarına başkanlık edilmesi 

hususunda Kanun’un 11 ile Yönetmeliğin 9. maddelerinde belirtilen ilke ve kurallara uyulup 

uyulmadığı,  

b) İl genel meclisinin (olağan ve olağanüstü) toplantılarının;  

Toplantı gündeminin hazırlanması ve duyurulması işlemlerinin, 5302 sayılı Kanun’un 

13. ve Yönetmeliğin 8. maddeleri hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

Meclis toplantılarının; 5302 sayılı Kanun’un 20. maddesi çerçevesinde İl Genel Meclisi 

Çalışma Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddelerinin;   

“Meclis toplantıları 

Madde 6 — Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlar ve ara verilmeden tamamlanır. 

Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü 

toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir. 

Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği 

gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da 

kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından 

tayin edilir. 

Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, 

faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların 

görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir. 
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Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü 

aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi (Ek ibare: RG-27/11/2014-29188) , bu maddenin son 

fıkrasında belirtilen usul  olağanüstü toplantı da yapılamaz. 

Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. 

Birleşim açıldıktan sonra vali tarafından gündeme alınması istenilen konu olmadığı ve üyeler 

tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. Bugün için de meclis 

üyelerine huzur hakkı ödenir. 

Özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri gündemdeki 

konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi alınabilir. 

(Ek fıkra: RG-27/11/2014-29188) İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum 

görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir 

birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç 

gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. 

Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. 

Toplantı yeri 

Madde 7- Meclis toplantıları meclis toplantı salonu olarak belirlenen yerde yapılır. 

Toplantının bu yer dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, toplantı gününden en az 

üç gün önceden valiye ve üyelere bildirilmek kaydıyla başkanın belirlediği yerde toplantı 

yapılabilir. Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin duyurulmasındaki usullerle halka 

duyurulur. 

Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar 

MADDE 7/A – (Ek: RG-27/11/2014-29188) İl genel meclisi başkanı ve üyeleri, 

münhasıran kendileriyle veya ikinci derece dâhil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili 

işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar” hükümlerine uygun hareket edilip 

edilmediği, 

Olağanüstü toplantılarda; 5302 sayılı Kanun’un 12. maddesinin son fıkrası 

hükümlerine riayet edilip edilmediği, 

Toplantı sayısı ile karar sayısı hususunda, Kanun’un 14. ve Yönetmeliğin 10. 

maddelerinde belirtildiği şekilde hareket edilip edilmediği, 

Meclis Başkanı ve meclis üyelerinin, Kanun’un 19. maddesi gereğince, katılmamaları 

gereken meclis toplantılarına katılıp katılmadıkları,  

 (Ayrıca, meclis üyelerinin, il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı olan 

yükümlülüklerini düzenleyen, Kanun’un 20. maddesi hükmüne uygun hareket edip 

etmedikleri,) 

Ayrıca, meclis görüşmeleri ve yönetimi ile mecliste düzenin sağlanmasının, 

Yönetmeliğin 11 ve 12. maddelerindeki hükümlere uygun yürütülüp yürütülmediği, 

c) Oylamanın, Kanun’un 14. maddesi ile Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtildiği 

şekilde yapılıp yapılmadığı,  

ç) Mecliste görüşülen konuların kabul veya reddedilmesi hususunda; Yönetmeliğin 14. 

maddesi, Tutanak düzenlenmesi ve kararların yazılmasında, Kanun’un 14. maddesinin son 

fıkrası ve Yönetmeliğin 16. maddesi, (Ayrıca, Kararların; Yönetmeliğin 4. maddesindeki 
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tanımlara uygun olarak, “Dönem”, “Toplantı”, “Birleşim”, “Oturum” başlıkları açılarak yazılıp 

yazılmadığı, Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasına göre her yıl birden başlamak üzere 

birbirini izleyen karar numarası verilip verilmediği ve Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası 

gereğince, kararların tutanaklara uygun yazılması gerektiğinden, kararların oybirliği ile 

alınmadığı durumlarda; muhalif üyelerin isimlerinin karara yazılıp yazılmadığı, 

d) Meclis kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesinde, Kanun’un 15. ve 

Yönetmeliğin 16. ile 17. maddeleri hükümlerine uyulup uyulmadığı, incelenecektir. 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca; il genel meclisi 

tarafından alınan kararların tam metninin, en geç beş gün içinde Valiye gönderilmesi 

gerekmektedir.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il genel meclisi il özel idaresinin karar 

organıdır Vali ise il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “Meclis Kararlarının Kesinleşmesi” başlıklı 

15.maddesinde; “İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde 

valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de 

belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen 

meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir.” 

denilmektedir.  

Yukarıda belirtilen bu nedenlerle il genel meclisi kararlarının nasıl kesinleşeceği 5302 

sayılı Kanun’un 15. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.  

İl özel idaresi için bu meclis kararının yürürlüğe girmesi için kesinleşmesi gerekecektir. 

Kesinleşme için de işte bu kararın Vali tarafından, yeniden görüşülmek üzere meclise iade 

edilmemesi gerekmektedir. Vali tarafından, bu konuya ilişkin meclis kararının kaç kere il genel 

meclisine iade edilebileceği yönünde de bir kısıtlama bulunmamaktadır; yani bu konuda 

Valinin tam bir yetkisi bulunmaktadır. Vali, ancak hukuka aykırı gördüğü meclis kararını 

yeniden görüşülmek üzere iade edebilecektir. Hukuka aykırı görülmeyerek meclise iade 

edilmeyen meclis kararları ancak böylelikle kesinleşmiş olacaktır. Valinin meclis kararlarını 

hukuka aykırı görmesi, hem mevcut mer-i kanunlar ve diğer ilgili mevzuat yönünden, hem de 

ilin stratejik planı, performans programı, yatırım programı ile kurumu bağlayan sözleşmeler ve 

devam etmekte olan projeler yönünden olabilecektir. 

 Konuya ilişkin olarak 5302 sayılı Kanun’un 15. maddesinin üçüncü fıkrasının 

Anayasa Mahkemesinin 18.01.2007 tarihli ve E:2005/32, K:2007/3 sayılı Kararı ile iptal 

edilmesi sonucu; Valinin bütçeye ilişkin meclis kararını iadesi üzerine il genel meclisinin 

direnme kararı bir bakıma anlamsız kalmıştır. Söz konusu fıkranın iptali öncesi duruma göre; 

Vali tarafından iade edilen meclis kararının, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen 

kabul edilmesi şeklindeki ısrar kararı üzerine kesinleşmesi söz konusu idi ve bu durumda Vali 

ancak konuyu yargıya taşıma yetkisine sahip idi. Fakat bu hükümler şu an itibarı ile kaldırılmış 

ve yerine de yasal yeni bir hüküm konulmamış durumdadır. Anayasa Mahkemesi kararı ile 

yerel yönetim birimleri meclislerinin, özelde il özel idare meclislerinin hukuka aykırı kararları 

ile ilgili olarak Valilik Makamınca yapılabilecek işlemler konusunda 5302 sayılı Kanunda bir 

boşluk meydana gelmiş bulunmaktadır. Sonuç olarak, bütçeye ilişkin meclis kararının 

kesinleşmesi ve yürürlüğe konulabilmesi için, Vali tarafından hukuka aykırılığı nedeni ile 

file:///G:/Belediye%20genel%20iş%20yürütümü%20rehberi%202011/mevzuat/Belediye%20Meclisi%20Çalışma%20Yönetmeliği.docx%23dört
file:///G:/Belediye%20genel%20iş%20yürütümü%20rehberi%202011/mevzuat/Belediye%20Meclisi%20Çalışma%20Yönetmeliği.docx%23onaltı2iki
file:///G:/Belediye%20genel%20iş%20yürütümü%20rehberi%202011/mevzuat/Belediye%20Meclisi%20Çalışma%20Yönetmeliği.docx%23onaltı2bir
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meclise iade edilmemiş olması gerekmektedir. Bu iade üzerine meclis tarafından yapılacak 

değişiklikler üzerine Valinin (her defasında) yeniden iade etme (hukuka aykırılığı nedeniyle) 

yetkisi bulunmaktadır. 

Öte yandan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesindeki, hukuka aykırı 

görülerek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edilen kararlarda, il genel 

meclisince nitelikli çoğunlukla ısrar edilmesi halinde Vali tarafından ısrar kararına karşı idari 

yargı yoluna gidileceğine dair hükmün Anayasa Mahkemesince 18.01.2007 tarih ve 

E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı kararla, idarenin bütünlüğü ilkesinin gerektirdiği bir vesayet 

yetkisini içermediği gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası Danıştay 1. Dairesinin verdiği 

01.02.2008 tarih ve E.:2007/1025, K.:2008/146 sayılı kararda; “Anayasa Mahkemesinin 

belirtilen hükmü iptal etmesiyle hukuki bir boşluğun doğduğu ve bu boşluğun kamu düzenini 

tehdit ve kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğu gerçeği karşısında yorum ve kıyas yoluyla 

boşluk doldurma metodunun uygulanması gerektiği gerekçesiyle, Anayasa’nın 2 nci, 123 üncü, 

125 inci, 126 ncı ve 127 nci maddeleri hükümleri değerlendirilmek suretiyle 5302 sayılı 

Kanunun 15 inci maddesinde yer alan ve valiye vesayet yetkisi tanıyan müessesenin Anayasa’da 

yer alan amaç ve unsurlarıyla uyumlu şekilde gerçekleşebilmesi için, vali tarafından il genel 

meclisi kararlarına karşı idari yargıya yapılacak başvuruların “idari itiraz” olarak 

değerlendirilerek karara bağlanması gerektiğine hükmedildiğinden, belediye meclisinin, 

Belediye Başkanınca Meclise gönderilmesi sonrası yada meclise geri gönderilmemesi üzerine 

kesinleşen kararlarına karşı, Valilik Makamınca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda belirtilen itiraz süreleri içinde itirazda bulunulmasının, 

Ayrıca, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı idari 

işlemlerin iptali için idari işlemlerle menfaatleri ihlal edilenler tarafından iptal davası 

açılacağına ilişkin 2577 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca, Danıştay 6. Dairesinin 

09.02.2007 tarih ve E.: 2006/3763, K.:2007/702 sayılı kararında; “İdarenin eylem ve 

işlemlerinin hukuka uygunluğunun yargısal denetim yoluyla sağlanmasının en etkin 

araçlarından biri olan iptal davalarında ‘menfaat ihlali’ olarak tanımlanan sübjektif ehliyet 

koşulunun kişiye bağlı sübjektif hak ihlallerinin giderilmesinin yanı sıra idari işlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetlenmesi kapsamında da değerlendirilmesi gerektiği, davacı ile iptali 

istenen idari işlem arasında kurulabilecek ilişki veya ilginin menfaat ihlali için yeterli olduğu, 

bir menfaatin kişisel menfaat sayılabilmesi için iptali istenilen işlemin doğrudan doğruya 

davacı hakkında alınmasını gerektirmediği, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, imar 

uygulamaları gibi kamu yararını ilgilendiren konularda dava açma ehliyetinin bu durumun göz 

önünde bulundurularak geniş yorumlanmak suretiyle saptanacağının Danıştay içtihatlarıyla 

kabul edilmiş bulunduğu” şeklindeki değerlendirmenin göz önünde bulundurularak iptal davası 

açılmasının, mümkün olduğu, 

Açıklanan nedenlerle, 5393 sayılı Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrasının ve 5302 sayılı 

İl Özel İdaresi Kanununun 15. Maddesi üçüncü fıkrasının iptal edilmesiyle hukuka aykırı 

kararlarla ile ilgili olarak Valilik Makamınca yapılabilecek işlemler konusunda bir boşluk 

meydana gelmiş bulunmasına rağmen, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen yerel yönetim 

meclisleri kararlarına karşı, kararın niteliğinin göz önünde bulundurulması ve kamu yararının 

gözetilmesi suretiyle, Danıştay 1. Dairesinin ve 6. Dairesinin kararları bağlamında, idari 

itiraz ve/veya iptal davası açılması yoluna gidilmesinin uygun olacağı,” görüşüne varıldığı 
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incelendiğinden; Yerel yönetimler meclislerinin kararları ile ilgili işlemlerin bu çerçevede 

yürütülmesi hususunun tavsiyeye değer görülebileceği, 

e) 5302 sayılı Kanunun 10. maddesinde, İl Genel meclisi için maddede belirtilen görev 

ve yetkilerin haricinde karar alınıp alınmadığı, ayrıca Bakanlığımızca yayınlanan 13.05.2008 

gün ve 2008/36 sayılı Genelge ile temenni kararlarının alınmaması gerektiği belirtildiğinden 

bu hususa uyulup uyulmadığı, incelenmelidir. 

f) İl Özel İdare Bütçesinin Görüşülmesi: 

5302 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (b) bendinde, “bütçe ve kesin hesabı kabul 

etmek” il genel meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Söz konusu hüküm (bütçeyi 

kabul etmek) amir bir hüküm olup, meclise bütçeyi kabul etmemek veya geciktirmek gibi bir 

inisiyatif vermemektedir. Bütçenin, meclisin Kasım ayı toplantısında görüşülmesi yasal 

zorunluluk olduğundan, gündeme alınmaması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. 

Valinin il genel meclisine başkanlık etmesi söz konusu olmadığına göre, bütçenin 

mecliste görüşülmesi aşamasında da müdahil olmayacaktır. Meclis toplantıları meclis 

başkanının sevk ve idaresinde yürütülecek, meclis başkanı bütçeyi gündeme alacak, görüşmeye 

açacak ve komisyona havale edecektir. Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe taslağını hem tekniği 

yönünden (analitik bütçe sınıflandırması), hem de stratejik plan ve performans programına 

uygunluğu ile bütçe denkliği yönünden inceleyerek hazırlayacağı rapor ile birlikte meclis 

başkanlığına sunacaktır. 

İl genel meclisi bütçeyi çıkarmakla görevli ve yetkili organ olduğuna göre, bütçe üzerinde 

gerekli görülen değişiklikleri yapabilecek, bunu yaparken bütçe denkliğini gözetecektir. Bu 

arada, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29/6. maddesinin “meclis 

üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere 

aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin 

edilmemiş projelerin bütçeye dâhil edilmesini teklif edemezler” hükmü gereğince, meclis 

üyelerinin (ve komisyon üyelerinin) bütçe görüşmeleri sırasında keyfi davranmaları söz konusu 

olmayacak, ilin stratejik planını, performans programını, yatırım programını, devam etmekte 

olan projeleri ve sözleşmelerini dikkate almaları gerekecektir. 

Uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, 

g) İl Özel İdare Bütçesinin Hazırlanması ve Kesinleşmesi: 

5302 sayılı Kanun’un, “madde 45-Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı 

başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının 

birinci gününden önce il genel meclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından 

önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider 

artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/24 md.) Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi 

hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün 

içinde vereceği karar kesindir.”  Hükümleri başta dikkate alınarak, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 32. maddesinin 1. fıkrasının 

“Bütçe, kurumun diğer meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer” hükmü 5302 sayılı 

Kanunun ilgili maddesine gönderme yapmaktadır. İl genel meclisi kararlarının nasıl 
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kesinleşeceği 5302 sayılı Kanun’un 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “İl genel 

meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, 

hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek 

üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir”. 

İl özel idaresi için bütçe bir meclis kararı olduğuna göre, yürürlüğe girmesi için 

kesinleşmesi gerekecektir. Bunun için de, vali tarafından, yeniden görüşülmek üzere meclise 

iade edilmemesi gerekmektedir. Vali tarafından, bütçeye ilişkin meclis kararının kaç kere il 

genel meclisine iade edilebileceği yönünde bir kısıtlama bulunmamaktadır; yani bu konuda 

valinin tam bir yetkisi bulunmaktadır. Bu yetki elbette mutlak bir yetki olarak görülmemelidir; 

zira Vali ancak hukuka aykırı gördüğü meclis kararını yeniden görüşülmek üzere iade 

edebilecektir.  Hukuka aykırı görülmeyerek meclise iade edilmeyen meclis kararları (bu arada 

bütçe) kesinleşecektir. Valinin meclis kararlarını hukuka aykırı görmesi, hem mevcut kanunlar 

(5018, 5302, yılı Bütçe Kanunu) ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Bütçe Hazırlama Rehberi 

ve diğer ilgili mevzuat yönünden, hem de ilin stratejik planı, performans programı, yatırım 

programı ile kurumu bağlayan sözleşmeler ve devam etmekte olan projeler yönünden 

olabilecektir. 

Konuya ilişkin olarak 5302 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrasının 

Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile iptal 

edilmesi ve yerine de mevzuatta bu güne kadar yeni bir düzenleme yapılmamış olması sonucu, 

valinin bütçeye ilişkin meclis kararını iadesi üzerine il genel meclisinin direnme kararı bir 

bakıma anlamsız kalmıştır. Söz konusu fıkranın iptali öncesi duruma göre; vali tarafından iade 

edilen meclis kararının, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul edilmesi 

şeklindeki ısrar kararı üzerine kesinleşmesi söz konusu idi; bu durumda vali ancak konuyu 

yargıya taşıma yetkisine sahip idi.  

Sonuç olarak, bütçeye ilişkin meclis kararının kesinleşmesi ve yürürlüğe konulabilmesi 

için, vali tarafından hukuka aykırılığı nedeni ile meclise iade edilmemesi gerekmektedir. Bu 

iade üzerine meclis tarafından yapılacak değişiklikler üzerine valinin (her defasında) yeniden 

iade etme (hukuka aykırılığı nedeniyle) yetkisi bulunmaktadır. Bütçenin süresinde 

çıkarılamaması sonucuna meydan verilmemesi açısından, her iki yetkili organın (vali ve il genel 

meclisi) birlikte kurumun ihtiyaçlarını, politikalarını ve kaynaklarını dikkate alarak uyum 

içinde bütçeyi süresinde çıkararak yürürlüğü koymaları en uygun sonuç olacaktır. 

Bu tartışmalı durum, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanunun 24. maddesinin;  

“Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur. 

Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel 

meclisine sunar.  

İl genel meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. 

Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler 

yapamaz.  

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/24 md.) Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi 

hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün 

içinde vereceği karar kesindir.” hükmü gereği bütçe tasarısının süresi içerisinde 
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kesinleşmemesi hâlinde Valinin kendi görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirmesi 

gerekmektedir.  

İl özel idaresinde bu çeşit gelişmeler olduğunda Valinin kendi görüşüyle birlikte durumu 

İçişleri Bakanlığına bildirip bildirmediği, 

h) Bütçenin Süresi İçerisinde Çıkarılamaması: 

Her ne şekilde olursa olsun, bütçe süresinde çıkarılarak mali yılbaşından itibaren 

uygulamaya konulamadığı takdirde, 5302 sayılı Kanun’un 49. maddesinin “yeni bütçenin 

kesinleşmesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler 

yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır”  Hükmüne göre işlem yapılması gerekecektir.  Bu 

paralelde bir hüküm de, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 32. 

maddesinde bulunmaktadır.  

Bütçenin yetkili organlar tarafından görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin takvim, 

5302 sayılı Kanun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde detaylı olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre, il genel meclisinin Kasım ayı toplantısında gündeme alınmalı ve 

aynı toplantı süresi içerisinde (komisyon çalışmaları dâhil) karara bağlanması, olması gereken 

bir durumdur. Ancak, Kasım ayı toplantısında karara bağlanamaması durumunda, en geç 

yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak şekilde çıkarılması sağlanmalıdır. Bunu sağlamak 

doğrudan meclisin görevidir. Yılbaşına kadar hazırlanıp uygulamaya konulamaması halinde, 

bu durumu açıklayacak olağan dışı nedenlerin varlığı söz konusu olmalıdır. Aksi halde meclisin 

yasalarla kendine verilen görevi süresi içerisinde yapmaması gibi bir durum ortaya çıkacaktır 

ki, bu durum meclisi sorumluluk altına sokacak bir durumdur. 

Her ne şekilde olursa olsun, uygulama yılı geldiği halde bütçenin çıkarılamaması 

durumunda, bir taraftan geçen yıl bütçesi üzerinden harcamaların yapılmasına ve faaliyetlerin 

yürütülmesine devam edilecek, diğer taraftan meclis tarafından bütçe üzerinde gerekli 

çalışmalar ve düzeltmeler yapılarak gecikmeli de olsa çıkarılması sağlanacaktır. Meclisin, 

kurumun plan, program ve kurumsal ihtiyaçları ile faaliyetlerine uygun olarak bütçeyi 

çıkaramaması veya çıkarmaması durumunda; Vali tarafından, Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 22. maddesine göre işlem yapılması istemiyle durumun İçişleri Bakanlığına 

iletilmesi gerekecektir. Bu durum, il genel meclisinin feshine kadar gidebilecek sürecin 

başlatılması anlamına gelmektedir. 

Vali tarafından, meclisin feshine kadar gidebilecek bir süreç başlatılmakla birlikte, diğer 

taraftan kurumun faaliyetlerinin, plan ve programlarının aksamaması için geçen yıl bütçesinin 

uygulanmasına devam edilecektir. Burada akla gelebilecek bir soru: “geçen yıl bütçesinin 

uygulanması en çok ne kadar süreyle mümkün olabilecektir?”. Bu konuda mevzuatımızda 

sınırlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani gerekiyorsa yılsonuna kadar geçen yıl 

bütçesinin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak, bu arada meclisin feshine ilişkin süreç de 

devam edeceğine göre, ya yılsonu gelmeden önce il genel meclisi tarafından yeni yıl bütçesi 

çıkarılmış olacak ya da İçişleri Bakanlığının görüşü üzerine Danıştay tarafından meclisin 

feshine karar verilebileceği için, 5302 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereğince (maddede 

belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda) encümenin memur üyeleri tarafından bu görev 

yerine getirilecektir.  
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Geçen yıl bütçesinin uygulanması sırasında, bütçenin tüm tertiplerinden (bu arada 06-

Sermaye Giderlerinden) harcamalar yapılabilecektir. Geçen yıl bütçesinin kendi uygulama 

dönemi içerisinde ek ödenek verilmesi suretiyle bazı ödenek kalemlerinde yılı artışlar olmuşsa, 

bunların da “geçen yıl bütçesi” tanımlaması içerisinde algılanması ve başlangıç ödeneklerine 

ilave edilmesi gerekecektir. Burada kastedilen “geçen yıl bütçesi” ifadesinden (bütçe tahminden 

ibaret olduğuna göre), bütçenin uygulama dönemi sonunda sonucu alınmış hali değil, başlangıç 

ödenekleri ve varsa yıl içerisinde ilaveler (ek ödenek suretiyle) dikkate alınmalıdır. Diğer 

taraftan geçen yıl bütçesinde bulunan “yedek ödeneklerin de yetkili organ (encümen) kararı ile 

ilgili tertiplere aktarılmak veya yeni tertip açılmak suretiyle kullanılması mümkün 

bulunmaktadır. Yine, geçen yıl bütçesi uygulamaya başlanırken, uygulama yılı bütçesi gibi 

düşünülerek, bütçe üzerinde yetkili organlar (vali, encümen) kararlarıyla gerekli aktarmaların 

da yapılması mümkün bulunmaktadır. Geçen yıl bütçesi ödeneğine dayanılarak yapılan bir 

harcamanın, gecikmeli olarak çıkarılan yeni yıl bütçesinde ödeneğinin bulunmaması 

durumunda; 5302 sayılı Kanun’un 49. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği’nin 32. maddeleri hükümleri gereğince, yeni yıl bütçesinden yapılmış gibi 

değerlendirilerek yeni yıl bütçesine mal edilmesi gerektiğinden, yeni yıl bütçesinde 

bulunmayan bu tertibin açılarak ilave edilmesi gerekecektir. Yeni yıl bütçesinde de bulunan bir 

tertip ise, zaten yeni yıl bütçesinin ilgili tertibindeki ödeneklerden düşülmesi gerekecektir.   

Uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, 

I) İl Özel İdarelerinde Bütçe hazırlama süreci. 

 

Yukarıdaki bütçe hazırlama süreç tablosuna göre yapılması gerekenlere uyulup 

uyulmadığı, 

i) 5302 sayılı Kanunun “İhtisas Komisyonu” başlıklı 16. Maddesinin; 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01 Ocak- 30 Haz.
İl Özel İdaresi mali hizmetller 

müdürlüğünce bütçe çağrısı yapılır.

01-31 Temmuz
İl Özel İdaresi birimlerince gider 

bütçe teklif lerinin sunulması.

01-31 Ağustos

Mali Hiz. Birimince hazırlanan gelir 

gider teklif lerinin vali tarafından 

incelenmesi

01-07 Eylül
Bütçe tasarısının İl Encümenine 

gönderilmesi

01-30 Ekim
Bütçenin İl Genel Meclisine 

gönderilmesi

01-15 Ekim
Bütçenin, İl Genel Meclis plan 

bütçe komisyonunda incelenmesi

15-30 Kasım
Bütçenin, İl Genel Meclisince  

karara bağlanması

01-15 Aralık Bütçenin, Bakanlığa gönderilmesi

01 Ocak-31 

Aralık

Bütçe uygulamaya girer veya 

herhangi bir nedenle bütçe 

kesinleşmemişse geçen yılın 

bütçesi uygulanmaya devam eder.

AçıklamaZaman

İl Özel İdaresinde Bütçe Hazırlama Süreci

EYLÜL EKİM KASIM ARALIKMAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOSOCAK ŞUBAT MART NİSAN
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“(Değişik birinci cümle: 3/7/2005-5393/85 md) İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak 

üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. 

Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki 

üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve 

sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân 

ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. 

İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı 

süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar  ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş 

günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. 

Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından 

doğrudan gündeme alınır. 

Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve  ildeki kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle 

muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet 

alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş 

bildirebilir.  

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra 

il genel meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden 

yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il 

genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” Hükmü, 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin “İhtisas komisyonlarının oluşumu” başlıklı 

20. maddesi; 

“Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan 

ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en 

çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye 

sayısını belirler. Plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve 

sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur. 

Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 

meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti 

grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda 

görev almak mümkündür. (Ek cümle: RG-27/11/2014-29188) (Mülga cümle: RG-8/1/2015-

29230) 

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda 

komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla 

komisyonlarda görev alabilirler. 

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye 

seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği 

meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümleler: RG-27/11/2014-29188) Bağlı olduğu partiden 

istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk 

toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır. 

İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili 

komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. 
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İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde 

yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü 

toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor 

Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı 

tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların 

katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi 

herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı 

durumlarda komisyon uygun görüldüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır. 

Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. 

Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel 

meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. (1) 

Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir.” 

Hükmüne uygun olarak ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulmadığı,  

İhtisas komisyonları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 23.07.2007 gün ve 2007/76 ve 

26.07.2007 gün ve 2007/78 sayılı Genelgelerine uygun hareket edilip edilmediği, 

j) 5302 sayılı Kanunun, “Denetim komisyonu” başlıklı 17. Maddesi;- 

İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki 

yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla 

ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, 

her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye 

tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve 

çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu 

kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin 

iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/21 md.) Denetim 

komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından 

görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek 

miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün 

sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin 

çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. 

Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, 

izleyen ayın onbeşine kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili 

mercilere suç duyurusunda bulunulur.” Hükmüne göre, 

Denetim komisyonunun, Kanun’un 17. ve Yönetmeliğin 21-22. maddelerine göre 

oluşturulup oluşturulmadığı ve komisyonun denetim çalışmalarını söz konusu hükümlere göre 

yapıp yapmadığı,  

j.1-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17, İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 21.  maddelerine göre;  İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak 
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toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi 

için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir 

denetim komisyonu oluşturması gerektiğinden, denetim komisyonunun oluşturulup 

oluşturulmadığı, 

j.2-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesine göre; kurulan denetim 

komisyonunun, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 

üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulup oluşturulmadığı, 

j.3-İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre; denetim 

komisyonunun her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 

üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacağı, komisyona üye seçiminde ihtisas 

komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esasların uygulanacağı, 

Denetim komisyonunun kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçeceği, denetim 

komisyonunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacağı ve katılanların salt çoğunluğu 

ile karar alacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

j.4-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17, İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 22. maddelerine göre; oluşturulan denetim komisyonuna, istekleri halinde 

vali tarafından il özel idaresi binası içinde çalışma yeri belirlenip, belirlenmediği ve 

komisyonunun belirlenen yerde çalışıp, çalışmadığı, 

Komisyonun istemiş olduğu her türlü bilgi ve belgenin gecikmeksizin komisyona verilip 

verilmediği,  

   j.5-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesine göre; Denetim komisyonu 

çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinin üçüncü fıkrasında 

öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme 

yapılacağından, anılan tutarların meclis tarafından kararlaştırılıp, kararlaştırılmadığı, uzman 

kişilere il genel meclis kararı ile belirlenen ücretin ödenip ödenmediği,  

j.6-İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre; denetim komisyonu 

çalışmalarında görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki şartların aranacağı; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek kişilerde; kamu kurum ve 

kuruluşlarında denetim elemanı veya en az beş yıl kurumlarının gelir, gider veya bunlara ilişkin 

hesap kayıt ve işlemlerinin yürütüldüğü birimde çalışıyor olmasının gerektiği, 

b) Kamu personeli dışındaki kişilerde; kamu kurum ve kuruluşlarının gelir, gider veya 

bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin yürütülmesinde en az beş yıl çalışmış olmak ya da 

maliye, muhasebe, işletme, iktisat, kamu yönetimi veya benzer alanlarda en az lisans düzeyinde 

eğitim almış ve denetim yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmasının gerektiği, 

Siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatlarında halen görevli olan kişilerin, 

denetim komisyonlarında uzman olarak görevlendirilemeyeceği, hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

j.7-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17, İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 21. maddelerine göre; komisyonun, çalışmasını 45 gün içerisinde 

tamamlaması ve buna ilişkin raporunu mart ayının onbeşine kadar meclis başkanlığına sunması, 
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başkanın, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi 

vereceği, 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili 

mercilere suç duyurusunda bulunulacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

k) Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkisini, Kanun’un 18. maddesi gereğince, İl genel 

meclisi Faaliyet Raporunu Değerlendirme, Görüşme, Soru, Genel Görüşme, Kesin Hesabı 

Görüşme, Denetim Komisyonu, 4982 sayılı Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını 

kullanarak bu yollarla mevzuata uygun bir biçimde bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanıp 

kullanmadığı, 

l) İl genel meclisi başkanı ve üyelerinin, Kanun’un 19. Maddesi gereğince, münhasıran 

kendileriyle veya ikinci derece dâhil kan, kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin 

görüşüldüğü meclis toplantılarına katılıp katılmadıkları, 

m) Meclis üyelerinin, il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı olan yükümlülüklerini 

düzenleyen, Kanun’un 20. maddesi hükmüne uygun hareket edip etmedikleri,  

n) Meclis üyeliğinin sona ermesinde, Kanun’un 21. maddesi hükmüne uygun işlem 

yapılıp yapılmadığı ve bu bağlamda meclis üyelerinin izinlerinin Kanun’un 24. maddesinin 

2. fıkrası hükümlerine göre verilip verilmediği,    

o) 5302 sayılı Kanun’un 22. maddesindeki ilkelere aykırı hareket edilmesinin meclisin 

feshini gerektireceğinden, iş ve işlemlerde madde hükmünün dikkate alınıp alınmadığı, 

Kanun’un 23. maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi nedeniyle boşalan 

meclisin madde hükmüne uygun oluşturulup oluşturulmadığı, 

ö) İl özel idarelerinde daimi işçi olarak çalışanların işçilik görevinden ayrılmadan, genel 

meclis üyeliğini yürütemeyeceğinden buna ilişkin Belediyeler ile ilgili benzer nitelikli 

Danıştay 1. Dairesinin 18.02.2009 gün ve EN: 2008/1444, KN: 2009/334 sayılı Kararı ile 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 gün ve 2010/53 sayılı 

Genelgesi doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı incelenecek olup, ancak bu konudaki 

İçişleri Bakanlığı’nın 2010/53 sayılı genelgesi Danıştay 8. Dairesinin 10.02.2012 tarih ve 

2010/8752E. ve 2012/467 sayılı kararıyla iptal edildiğinden artık il özel idarelerinde çalışan 

daimi işçilerin aynı zamanda il genel meclisi üyeliği yapmalarında herhangi bir sakınca 

bulunmadığı dikkate alınacaktır. 

p) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesindeki;  

“İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut 

ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde 

kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. (Ek 

cümle:14/2/2020-7221/6 md.) Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına 

alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı 

sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır. Planlar, belediye meclisince 

onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) 

Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili 

idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi 

file:///G:/Belediye%20genel%20iş%20yürütümü%20rehberi%202011/mevzuat/3194%20sayılı%20İmar%20Kanunu.docx%23yedib
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içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar 

ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.   

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince 

yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. 

(Yeniden düzenleme üçüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe 

tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı 

olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, 

valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.   

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin 

nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili 

muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda 

görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kentsel tasarım projeleri uygulama imar 

planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça belirlenir.  

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.  

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortamdaki 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı üzerinden, ilgili idaresi tarafından, arşivlenmek üzere 

Bakanlığa gönderilir. 

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye 

Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya 

kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kesinleşen imar planları veya parselasyon 

planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest 

olarak belirlenemez.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal 

amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında en çok: serbest olarak 

belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller 

ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili 

idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, 

maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. 

Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil 

edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince 

aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner 

sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.” hükümlerine uyulup uyulmadığı,  

r) Çeşitli mevzuatla İl Özel İdaresi genel meclisine verilen görevlerden; 237 sayılı 

Taşıt Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre; il özel idareleri kendi meclislerinin 

kararı ile taşıt edinebileceğinden, Taşıt Kanunu’na tabi araçların temininden önce ilk önce il 

genel meclisi kararı alınıp alınmadığı, incelenecektir.  

s) Diğer hususlar: İl genel meclisinin ve encümenin hukuka aykırı kararlarının bulunup 

bulunmadığı incelenecek olup, teftişlerde dikkate edilecek diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
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1-İl genel meclisinin yetkisi olmadığı halde vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklere dair tarife belirlemesi. 

İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Müd.’ün 20.05.2009 tarihli ve 1249-40210 sayılı 

“harç niteliğindeki ücret tarifesi” konulu Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden alınan 

görüş yazısında 5302 sayılı Kanun’un 10/o maddesine göre ücret tarifesi olarak adlandırma 

olsa da söz konusu tarifelerin ruhsat harcı şeklinde algılandığından bahisle ilgililerin isteğine 

bağlı sayılamayacağı, Anayasanın 73. maddesi uyarınca yasal düzenleme yapılmaksızın mali 

yükümlülük getirilemeyeceği belirtildiğinden, Yeni Yasal düzenleme yapılıncaya kadar imarla 

ilgili konularda ruhsat harcı şeklinde algılanabilecek ücret tarifeleri uygulamalarından 

kaçınılmalıdır.  

2-Meclisin kendi görev alanına girmeyen konularda karar alması. 

Bazı il genel meclislerinin, temenni niteliğinde ve il özel idaresinin kendi görev alanı 

dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda kararlar 

aldığı, özellikle il özel idaresinin görev alanına girmeyen konularda il genel meclislerinin 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 64. maddesini dayanak göstererek, özellikle belediyelere 

ait işleri yüklendiği incelenmiştir. 

3-Gereğinden fazla ihtisas komisyonu kurulması: 

Bazı İl Genel Meclislerinde tüm üyelerin mutlaka bir komisyonda görev aldığı ve 20’den 

fazla ihtisas komisyonunu kurulduğu incelenmiştir. 

Kurulması zorunlu komisyonlar dışında bu kadar çok ihtisas komisyonu kurulmasının 

nedeninin bu komisyonlardan il genel meclis üyelerinin tamamının ödenek almak için 

kurulduğunu düşündürmektedir. Komisyonlarının ihtiyaca uygun ve makul sayıda kurulması 

tavsiyeye değer görülmüştür. Ayrıca aynı anda birden fazla komisyonda görev alan üyelerin 

sadece bir komisyondan ücret alabileceğinin bilinmesi ile İhtisas komisyonlarının meclis 

üyelerinin tamamını komisyona üye yapmak üzere değil İlin gerçek ihtiyaçları için ve 

mevzuattaki hükümler dairesinde kurulması sağlanmalıdır. 

4-Bazı il genel meclis kararlarında köylere hizmet götürme birliklerine aktarılan 

ödeneğin nerelerde ve nasıl harcanacağına dair çok detaylı açıklama olması. 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kanun’un 18. maddesinin beşinci 

fıkrasının; “İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine 

aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma 

programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır.” hükmü uyarınca, 

köylere hizmet götürme birliğince sunulan plan, program ve proje il özel idaresince yardım 

yapılacak nitelikte bulunmalı ve bu konuda il genel meclisin olumlu bir karar alması 

gerekmektedir. Bu hususta köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak ödeneğin il genel 

meclisi tarafından yatırım programı doğrultusunda belirlenmesi sağlanmalıdır. Ancak burada il 

özel idaresinden ayrı tüzel kişiliğe sahip merkez ve ilçe köylere hizmet götürme birliklerinin 

karar organlarının da takdir hakkı engellenmemelidir.  

5-Denetim komisyonunun yetkisi dışında çalışması, komisyonunun kendi görev 

yetki ve sorumluluk alanına girmediği halde Sayıştay denetçilerinin yapmış olduğu 

sorguların il genel meclisi denetim komisyonca yeniden değerlendirilmesi. 
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Sayıştay Denetçilerinin yapmış olduğu sorguların İl Genel Meclisi Denetim 

Komisyonunca yeniden değerlendirildiği ve belirlenen kamu zararının tekrardan denetim 

komisyonunca değerlendirildiği ve meclis bilgisine sunulduğu incelenmiştir.  

Sayıştay denetçileri Sayıştay adına inceleme yapmaktadır. Sayıştay denetçilerinin 

hazırlayacakları raporlar üzerine Sayıştay Daireleri tarafından karar verilmektedir. Sayıştay 

denetçileri tarafından inceleme sırasında mevzuata aykırı bulunan işler hakkında gönderilen 

sorguların bir örneği, üst yöneticiye bildirilir. Üst yöneticinin kamu zararı bulunduğuna dair 

kararı üzerine, idare Sayıştay’ın kesin hükmünü beklemeden, ayrıca bir denetim ve inceleme 

başlatabilir. Bu inceleme sonucunda üst yönetici tarafından, kamu zararı bulunduğuna dair 

karar verilmiş ise, zarara yol açan kişi ya da kişilere ödeme tebligatı yapılır; sorumlunun kamu 

zararını bir ay içerisinde ödemesi istenir. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesine göre,  

“(1) Kamu zararından doğan alacakların takip ve tahsilinde aşağıda belirtilen hükümlere 

uyulur. 

 a) (Mülga: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/15 md.)  

b) Alacağın takibinden sorumlu birim yöneticileri, mahkemeye veya icraya intikal 

ettirilen alacakların takibinin hangi aşamada olduğunu ilgili hukuk birimleri nezdinde izlemek, 

icra dairelerince tahsil edildiği bildirilen paraların muhasebe biriminin veznesine veya banka 

hesabına yatırılmasını ve sorumluların ve/veya ilgililerin borçlarına mahsubunu sağlamak 

zorundadırlar. 

c) (Değişik: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/15 md.) Kamu idaresinin yönetim ve 

kullanımında bulunan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi veya zarar görmesine 

sebep olunması hallerinde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği ile 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilen kamu 

zararlarından 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına girmeyenler bu Yönetmelik hükümlerine 

göre tahsil edilir.  

ç) (Ek: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/15 md.) Üst yöneticiler, bu Yönetmelik ile 

belirlenen yetkilerini sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak suretiyle devredebilir.  

d) (Ek: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/15 md.) Muhasebe birimince tahsil edilen 

tutarlar ilgili ayın sonuna kadar takibe yetkili birime bildirilir.” 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kamu 

zararından doğan alacakların sorumlular tarafından ödenmemesi halinde genel hükümlere göre 

takibat yapılarak dava açılır. Bu hususta 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48. maddesinde 

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında 

denetçiler tarafından kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların 

savunmaları alınarak mali yılsonu itibariyle yargılamaya esas rapor düzenlenir.” hükmü 

bulunmaktadır. Söz konusu bu Sayıştay sorguları da bu haliyle kesinleşmiş bir yargı kararı 

niteliğinde olmayıp, yapılan savunmalar üzerine sonunda 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na 

göre raporların dairelerce incelenerek değerlendirileceği ve kesin hükme bağlanacağı 

Sayıştay’ın kendi özel yasası hükümlerine tabidir. Bu hususlarda Sayıştay Daireler Kurulu, 

Sayıştay Genel Kurulu ve nihayetinde Sayıştay Temyiz Kurulunun ayrı ayrı görev ve yetkileri 

düzenlenmiştir. Nihayetinde; Denetim Komisyonunca değerlendirilen bu Sayıştay sorguları 
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hakkında ilk öngörüldüğünden çok farklı nitelikte olabilecek kesin hüküm niteliği kazanmış 

yargı sonuçlarına da varılabileceği dikkate alındığında, bu gibi henüz kesinleşmemiş ve 

kesinleşmiş Sayıştay ilamı haline gelmemiş olan Sayıştay sorgu maddeleri hakkında İl Özel 

İdaresi Denetim Komisyonu tarafından bir kere daha değerlendirmede bulunulmamasına 

önemle dikkat edilmelidir. 

6-Birçok il genel meclisi denetim komisyonunun kendi görev yetki ve sorumluluk 

alanına girmediği halde, çeşitli idari konularda usulsüzlük, hata ve yanlışlık var iddiası 

ile rapor düzenlediği. 

Bunların başlıcaları: 

Memurların günlük mesai devam çizelgelerinin ve resmi yazışma ve kayıt usullerinin 

dahi denetim komisyonunca izlenerek denetlenmesi örnek olup Denetim Komisyonunun, imar 

planı değişiklikleri ile personel alımları ve personel atamaları ve diğer idari konularda denetim 

yetkisi bulunmamaktadır  

  İl genel meclisi denetim komisyonunun denetim yetkisi ve alanı; il özel idaresinin 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre idarenin sahip olduğu kendi öz bütçesi 

ve bu bütçeye ait 1-Gelirleri, 2-Giderleri,  3-Hesapları,  4-İşlemleri üzerindedir.  

İl özel idaresi adına tahakkuk etmiş, tahsilatı yapılmış gelirler ve bütçe gelirleri, il özel 

idaresi adına yapılan giderler ile bütçe giderleri, bunlarla ilgili hesaplar (bütçe, kesin hesap, 

mizan, bilanço, defterler vb.) ve işlemler ancak bu tür denetimin kapsamındadır.  

Denetim komisyonunun denetim alanının il özel idaresinin sadece kendi öz bütçesinin 

mali iş ve işlemlerine ait olduğu özel idarenin idari iş ve işlemlerini kapsamadığı ve sadece bir 

mali yıla ait ve de sadece bir ay süre ile sınırlı olan bir denetim türü olduğunu anlamak 

gerekmektedir.  

İl özel idaresi adına tahakkuk etmiş, tahsilatı yapılmış gelirler ve bütçe gelirleri, il özel 

idaresi adına yapılan giderler ile bütçe giderleri, bunlarla ilgili hesaplar (bütçe, kesin hesap, 

mizan, bilanço, defterler vb.) ve işlemler ancak bu tür denetimin kapsamındadır.  

Denetim komisyonunun denetim alanının il özel idaresinin sadece kendi öz bütçesinin 

mali iş ve işlemlerine ait olduğu özel idarenin idari iş ve işlemlerini kapsamadığı ve sadece bir 

mali yıla ait ve de sadece bir ay süre ile sınırlı olan bir denetim türü olduğunu anlamak 

gerekmektedir.  

Denetim komisyonunun, doğrudan kurumun idari iş ve işlemleri ile eylemlerini kontrol 

etme, denetleme, eksiklik belirleme ve usulsüzlük bulma, öneri getirme, eleştirme gibi herhangi 

bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır 

İdarenin mali iş ve işlemlerinden olmayıp kurumun doğrudan doğruya kendi iç işleyişine 

ait idari iş işlem ve eylemlerinden ibaret olan işlerin yürütülmesi, takibi ve denetlenmesi 

konusunun zaten doğrudan İl Valisi ve onun adına görev yapan İl Özel İdare Genel Sekreterinin 

görev ve sorumluluğu kapsamında olduğu bilinmelidir. Mali iş ve işlemlerin uzantısı niteliğinde 

olmayan idari iş ve işlemlerin de denetlenmesi noktasında ısrarcı olunmamalıdır. 

Söz konusu denetim raporlarında eleştiri ve usulsüzlük yapıldığı iddiası ile yer alan 

konular, idarenin mali iş ve işlemleri olmayıp kurumun doğrudan doğruya kendi iç işleyişine 

ait idari iş işlem ve eylemlerinden ibaret olup tüm bunların yürütülmesi, takibi ve 
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denetlenmesinden zaten doğrudan İl Valisi ve onun adına görev yapan İl Özel İdare Genel 

Sekreterinin görev ve sorumluluğu kapsamında olduğudur. Denetim komisyonunun kurumun 

idari iş işlem ve eylemlerini kontrol etme, denetleme, eksiklik belirleme ve usulsüzlük bulma, 

öneri getirme, eleştirme ve kamu zararı tespit ederek rapor düzenleme gibi herhangi bir görev 

ve yetkisi de bulunmamaktadır. 5302 sayılı Kanun ve İl Genel Meclisleri Çalışma 

Yönetmeliğindeki hükümler dışında Denetim Komisyonlarının görev, yetki, sorumluluk, yetki 

sınırları, çalışma ve faaliyetlerini tam anlamı ile gösterir müstakil bir herhangi bir yasal 

düzenleme şu an itibarı ile mevcut değildir.   

7-İl genel meclisi tarafından il özel idaresinin yönetsel işleyişi konusuna giren 

hususlarda kararlar alması ve diğer bazı kurumlara göndermesi. 

Meclis kararı ile İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı ve Komisyon çalışmalarına yardımcı 

olmak üzere 4x4 Jeep hizmet aracının satın alınmasına karar verilmesi örnektir. 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesi 3. bendinin; “İl Özel İdaresinin 

imkânları çerçevesinde başkanlık divanı çalışmalarına yardımcı olmak üzere araç, gereç ve yer 

tahsisi yapılır ve yeteri kadar görevli bulundurulur” hükmü gereğince başkanlık divanına araç 

gereç ve yer tahsis edilmesi esastır. Ancak bu ihtiyaç bildirimi ve tahsisatın İl Özel İdaresi İdari 

birimlerince yapılması, bu amaçla satın alma işlemi yapılacak ise bunun da 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu çerçevesinde hizmet birimleri tarafından ve birim yetkilileri tarafından 

yürütülmesi gerekir. 

İl genel meclisi tarafından il özel idaresinin yönetsel işleyişi konusunda kanunla 

düzenlenen esaslara istisna getirecek bu tür karar alınamaz ve özel idareyi temsile yetkili 

organın yetkisini ortadan kaldıracak düzenleme yapılamaz. İl Özel İdaresi Kanunu, özel idareyi 

temsile yetkili organ olarak valiyi belirlemiştir. İl özel idaresi hizmetlerinin diğer mahalli 

idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik 

koordinasyonun o ilin valisi tarafından sağlanması gerekmektedir. Yani, il özel idaresinin 

organlarının özel idare tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu tüzel 

kişiliği de Vali temsil ettiği için; il özel idaresi organlarının diğer bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ile yazışmasında yetki ve görev vali veya Valinin yetki devrettiği görevlilere ait 

olacaktır. Bunun dışında il özel idaresi organlarının kendi başlarına alım ihtiyaç kararı 

belirterek kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışma yapmasına ve talepte bulunmasına imkân 

bulunmamaktadır.  

Ayrıca il genel meclisinin veya başkanlarının; il genel idaresi kapsamında vali tarafından 

görev tevdi edilen merkezi idare kuruluşlarıyla doğrudan temasa geçmesi, bilgi ve belge 

istemesi veya görev vermesi mümkün değildir. Bu tür ilişkilerde valinin koordinasyonu, 

görevlendirmesi ve emir vermesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ve İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun amir hükmüdür. Keza, il özel idaresinin mali iş ve işlemlerini yürütecek birimler 

de 5018 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulacak olup, il genel meclisinin veya başkanının 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında mali uygulamalar 

bakımından icrai olarak yetki ve görevi de bulunmamaktadır. 

8-Bazı il genel meclisi başkanlarının ve hatta ihtisas komisyonu başkanlarının valiyi 

atlayarak ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yaptığı, hatta bazı il genel 

meclisi başkanlarının il müdürlerine emirler veren yazılar yazdığı, yine bazı il genel 
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meclisi başkanlarının doğrudan kaymakamlara ve il müdürlerine il genel meclisi 

toplantılarına katılması şeklinde emirler verdiği görülmüştür.  

Bu durum aynı tüzel kişiliğin iki organı arasında çatışmaya sebebiyet vermektedir. 

Sonuçta İl genel meclisi, il özel idaresinin sadece bir karar organı olup, karar organının bir icra 

organı gibi çalışması 5302 sayılı Kanun’un lafzına ve ruhuna aykırıdır. İl genel meclisi 

kendisini hiçbir zaman il özel idaresinin yürütme organı olan Vali ve İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterinin yerine (yürütme görevi pozisyonuna) koymamalı, il genel meclisi kendisine 

mevzuatla verilmiş rol olan (karar alma) görevini benimseyerek çalışmalarını bunun üzerine 

odaklamalı, İdarenin yürütme görevinin İl Özel İdaresinin başı olan Vali ve onun emrindeki 

yürütme organı olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdaresi Teşkilatı olduğu bilinerek 

bu husustaki kendi görev ve yetkilerinin sadece “karar alma” organı olduğu gerçeğini hiçbir 

zaman hatırdan çıkarmamalıdır. Çünkü İl Genel Meclisinde alınan kararları uygulaya-cak ayrı 

bir idari teşkilat ve kadrosu maddi ve manevi imkân ve kabiliyetleri ile belirlenmiştir. Bunlar 

da İl Özel İdaresinin başı olan Vali, Genel Sekreter ve İl Özel İdaresi Teşkilatının kendisi 

olduğu bilinmelidir.  

9-Bazen, il genel meclisi tarafından alınan kararların Valiye gönderilmesinde geç 

kalındığı görülmüştür. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca; İl 

genel meclisi tarafından alınan kararların tam metninin, en geç beş gün içinde valiye 

gönderilmesi gerekmektedir. Kanun hükmüne uyulması sağlanmalıdır.  

10-İl genel meclis üyelerinin izin istemesi şahsi olarak yapılmalıdır. Bazen de il genel 

meclisi üyelerine meclis kararı ile 90 gün izin verildiği, bu sırada 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 24. maddesinin göz önünde bulundurulmadığı görülmektedir.  

Bazı İlerimizde Meclis toplantılarına katılmayan üyeler için parti grup başkanlarınca 

meclise verilen yazılarda izin istenildiği ve toplantıya katılamayacakları belirtilmiştir. İzin 

başvurusu ve hakkı kişisel haklarla ilgili bir işlem olduğundan, izin dilekçesi vermeyen bir 

kişinin kendi iradesi dışında parti grup başkanı yazısı ve meclis kararı ile izinli sayılması 

mümkün değildir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 24. maddesinde; “…İl genel 

meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl 

içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin 

verilebilir.”  denilmektedir. İl Genel Meclisinin bir yıl içindeki toplantı süresi Kanunun 12. 

Maddesi uyarınca bir aylık tatil hariç en fazla; “ayda 5 gün X 10 çalışılan ay sayısı=50 gün, + 

bütçe görüşmelerine rastlayan toplantı süresi 20 gün = Toplamda (70) gün olarak 

hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre yıl içindeki toplantı süresinin yarısı izin olarak 

verilebileceğine göre, İl Genel Meclisi üyelerine yıl içerisinde en fazla (35) gün izin verilmesi 

ve bu  (35) günün aşılmaması sağlanmalı ve il genel meclisi toplantılarına katılamayacak olan 

üyelerin de bizzat şahsi dilekçe vermeleri sağlanmalıdır. Ayrıca bazı illerde tüm meclis 

toplantılarının sonunda bazı meclis üyelerinin “mazeretli sayılmaları” kararı alındığı 

incelenmiştir. 

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 24. maddesinin son fıkrasında il genel meclislerine 

mazereti bulunan üyelerine istekleri halinde izin verebilme yetkisi tanınmıştır. Bunun haricinde 

meclislerin üyelerini mazeretli sayma veya saymama hususunda yetkilendiren bir mevzuat 

hükmü bulunmamaktadır. Üyelerin mazeretli sayılmasına dair bahse konu meclis kararlarında 

herhangi bir yasa maddesine atıfta bulunulmadığından maksadın ne olduğu da 
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anlaşılmamaktadır. Mazeretli sayılma kararlarından maksat mazeretleri bulunan üyelere izin 

verilmesi ise ifadenin yasal duruma uygunluğu sağlanmalı, aksi halde bu tür kararlar 

alınmamalıdır. 

11-İl genel meclisinin görev ve sorumluluk alanına girmeyen mahalli müşterek 

niteliği olmayan konularda karar alarak il özel idaresi personeli ve il genel meclisi üyeleri 

için yurtdışında eğitim gezisi düzenlediği ve harcama yapıldığı, yurt dışına çıkışlardan 

Dışişleri Bakanlığına bilgi verilmediği.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 62. maddesi, “İl Özel İdaresi, İl Genel 

Meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası 

teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.  

İl Özel İdaresi, bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir.  

1. ve 2. fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara 

uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.” amir 

hükmüne havi olup, 

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 6. maddesinde belirlenen il özel idaresi “mahalli 

müşterek nitelikte olmak şartıyla” kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmekle 

görevli ve sorumlu olup il özel idarelerinin yurt dışındaki kurumlarla görüşmeler yapması ya 

da yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılması gibi bir görevi olmayıp aksine davranışın mali 

sorumluluk doğuracağı bilinmeli, 5302 sayılı Kanun’un il özel idarelerinin yurt dışı ilişkilerini 

düzenleyen 62. maddesine uygun hareket edilmelidir.  

İl özel idaresi yurt dışına çıkışların İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.07.2021 tarih ve 

11324 sayılı yazısı ekinde yer alan 07.07.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgede yer alan 

hususlara göre işlem yapılması gerektiği, 

12-İl genel meclisinin, memurlara sosyal denge tazminatı adı altında ödeme 

yapılması amacıyla sözleşme imzalamak üzere il özel idare genel sekreterine yetki 

verilmesine dair kararlar alması. 

Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında 657 sayılı DMK’ye tabi olarak çalışan personele 

Aylık Sosyal Denge ödemesi yapılması amacıyla İl Genel Meclislerinin kararı ile bazı illerde 

yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak üzere İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterine yetki verilmesine dair karar verildiği, anlaşılmıştır. 

5302 sayılı Kanunun 29.maddesinde; “Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir” denildiği, 30/g maddesinde ise; “Yetkili organların kararını almak şartıyla 

sözleşme yapmak.” hususunun Valinin görevleri arasında sayıldığı, 

Aynı Kanun’un 32. maddesinde de; “Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun 

gördüğü takdirde, vali yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile 

ilçelerde kaymakamlara devredebilir” denildiği, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 29. maddesinde Vali, il özel idaresinin başı ve 

tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu belirtilmekte, 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri 

sayılmaktadır. Kanunun 30. maddesinin g bendinde “Yetkili organların kararını almak 

şartıyla sözleşme yapmak” Valiye verilen görev ve yetkiler arasında sayılmaktadır. 
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun “İl genel meclisinin görev ve yetkileri” başlıklı 

10.maddesinde; “İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

 a)Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. 

b)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c)Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile 

belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

d)Borçlanmaya karar vermek. 

e)Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 

vermek. 

f)Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla 

kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek. 

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı 

Kararı ile.) 

i)İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya 

yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

l)Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

m)Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı 

işbirliği yapılmasına karar vermek. 

n)Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

o)İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” olarak sayıldığı, 

01/08/2010 tarih ve 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 8. maddesi; 

“Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu 

Kanunun yayımı tarihine kadar (01.08.2010), memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi 

akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel 

idaresinde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları 

nedeniyle kamu görevlileri haklarında idarî veya malî yargılama ve takibat yapılamaz, 

başlatılanlar işlemden kaldırılır.” hükmünü getirmiştir.  

Yine sosyal denge tazminatı hususunda son olarak; 04.04.2012 tarihinde yürürlüğe 

giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

22.maddesinde; “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 

Kanunu’nun 32.maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması, MADDE 32: 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15.maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge 

tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, 

il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme 

döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en 

çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından 

yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali 

arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme 

yapılabilir…”  

Yine aynı Kanun’un 30.maddesi ile 4688 sayılı Kanuna eklenen geçici madde; 

“Geçici Madde 14–…Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit 

olmamak kaydıyla, 15.03.2012 tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi 

akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

15.maddesi kapsamındaki idarelerde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun 

ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve 

yargılama yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.” hükmünü getirmiştir. 

Sonuç itibariyle; İl genel meclisinin yetkili sendika ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi 

yapmaya karar verebilmesinin yasal olarak mümkün olduğu, 

Ancak il genel meclisinin sözleşme imzalamak üzere İl Özel İdare Genel Sekreterine 

yetki verilmesine dair bir karar alamayacağı;  

İl özel idaresi adına sözleşme imzalama yetkisinin ancak Valiye ait olduğu ve bu yetkinin 

istenirse Vali tarafından İl Özel İdare Genel Sekreterine devredilebileceği, ayrıca 04.04.2012 

tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 30.maddesi ile 4688 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddede; 

“…Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, 

15.03.2012 tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir 

tasarrufta bulunarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15.maddesi kapsamındaki 

idarelerde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları 

nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve yargılama yapılamaz, 

başlatılanlar işlemden kaldırılır.” hükümleri bilinerek uygulamada bu en son yürürlüğe giren 

mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

t-) İl Özel İdarelerinde Mülkiye Müfettişlerince Tespit Edilen Başlıca İnceleme Ve 

Soruşturma Konuları: 

1-İhale mevzuatına aykırı uygulamalar. (İGM Üyelerinin ihaleye katılmaları vs.) 

2-İl Özel İdaresine ait taşınır ve taşınmazlarının veya tasarrufu altındaki yerlerin usulsüz 

satışı, kiralanması ve amaç dışı tahsis edilmesi. 

3-İmar ve diğer ruhsat İşlemlerindeki usulsüzlükler. 

4-Meclis toplantılarına ilişkin usulsüz işlemler. (Oylama şekli, Başkanlık divanının 

oluşumu vs.) 

5-Denetim Komisyonlarının görev yapmasını engellemek. (Bilgi ve belge vermemek vs.) 

ile Denetim Komisyonlarının kendi görev ve yetkilerini aşacak bir şekilde görev yapmaları. 

6-Bütçe dışı harcama yapmak, bazı gelirleri bütçelendirmemek. 

7-İmar planı yapım ve değişikliklerindeki usulsüzlükler. 
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8-İGM Üyelerinin kendi görev ve yetkileri olmayan konularda çeşitli (vergi, harç, tarife 

belirleme v.b.) kararlar almaları, il özel idaresi görevlilerinin faaliyetlerine müdahale etmeleri, 

kararları ile icraya karışmaları. 

9-Taşıt alımlarında genel meclis kararının alınmaması. 

6-İL ENCÜMENİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER:  

06.01-İl encümeni 5302 Sayılı Kanun’un, “Madde 25-(Değişik 1.fıkra:12/11/2012-

6360/22 md.) İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki 

üyeden oluşur.  

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.  

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali 

tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.” hükmüne göre; 

Encümen Başkanlığı: 5302 sayılı Kanun’un 25. maddesine göre vali, il encümeninin 

doğal üyesi ve başkanıdır. Bu sıfatla vali, istediği her zaman encümen toplantısına katılarak 

başkanlık eder. 

Genel sekreterin encümene başkanlık etmesi: Kanun’un 25’inci maddesi, il 

encümeninin Valinin başkanlığında teşekkül edeceğini açıkladıktan sonra, valinin katılmadığı 

il encümeni toplantılara genel sekreterin başkanlık edeceğini belirtmektedir. 

Valinin görevinin başında (il içinde) bulunmasına rağmen iş yoğunluğu veya başka 

nedenlerle il encümeni toplantısına katılmıyorsa, il encümeni genel sekreterin başkanlığında 

toplanacaktır. Valinin katılmadığı il encümeni toplantısına genel sekreterin başkanlık etmesi 

için, valinin ayrıca yazılı yetki vermesine veya görevlendirmesine gerek bulunmamaktadır. Bu 

yetki yasa tarafından genel sekretere verilen bir yetki olup, vali il encümeni toplantısına 

katılmıyor veya katılmayacağını genel sekretere sözlü olarak ta bildiriyorsa, genel sekreter 

encümene başkanlık edecektir.  

Kanun’un 25. maddesi, Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter 

başkanlık edeceğini kesin bir ifadeyle belirtmektedir. Kanun’un 25. maddesi, encümen 

başkanlığı için özel bir hüküm ifade etmektedir. Bu hüküm karşısında genel sekreter dışında, 

yetki devri suretiyle de olsa vali yardımcısının veya yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi 

birim amirlerinin encümene başkanlık etmesi mümkün değildir.  

Valinin katılmadığı il encümeni toplantılarına genel sekreter dışında, meclis üyeleri ve 

birim amirleri arasından seçilen encümen üyelerinden herhangi birisi de başkanlık edemez.   

Valinin, izinli, raporlu veya görevli olarak il dışında bulunması gibi nedenlerle, valilik 

makamının vekâletle yürütüldüğü zamanlar da, genel sekreter bu gerekçe ile doğrudan il 

encümenine başkanlık edemez. Bu yetki artık, Vali vekiline geçmiştir. Vali vekili, Valinin 

bütün yetkilerine sahiptir. Vali vekili, isterse il encümenine vali gibi başkanlık edebilecektir. 

Ancak, Vali vekili,  il encümeni toplantılarına katılamıyorsa, o zaman katılmadığı il encümeni 

toplantılarına genel sekreter başkanlık edecektir. 

Kadronun boş olması, izinli, raporlu veya görev mahalli dışında geçici olarak 

görevlendirme gibi nedenlerden dolayı genel sekreterlik kadrosuna vekâlet eden kişide, genel 
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sekreter vekili sıfatıyla genel sekreter gibi valinin katılmadığı encümen toplantılarına başkanlık 

edecektir.   

İl encümeninin sayısı: İl encümeni Valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel 

meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri 

arasından seçeceği iki üyeden oluşur.  

Meclis üyeleri arasından encümen üyesi seçimi: Kanun’un 25. maddesi, il genel 

meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla il encümen üyesi seçimi 

yapılacağını hükme bağlamış, ancak bu seçimin meclisin hangi toplantısında yapılacağı 

hususunda bir açıklık getirmemiştir. Kanun’un, “her yıl… il encümen üyesi seçimi yapılacağı” 

ifadesinden takvim yılını anlamak gerekir. Yeni bir yıla girildiğinde il genel meclisinin ilk 

toplantısında il encümen üyesi seçmesi, Kanun’un lafzına da uygun düşecektir. Encümen üyesi 

seçimiyle ilgili toplantı, meclisin Ocak ayında yapacağı toplantısı olmalı ve bunun dışında 

yapılan encümen üyesi seçiminin ara seçim kabul edilerek seçilen üyelerinin kalan süreyi 

tamamlaması gerekir. 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi bu görüşü benimsememiş, 

encümen üyesi seçiminin meclisin, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında 

yapılacağını, seçilen bu üyelerin gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapacağını ve her yıl o 

ayda encümen seçimlerinin yenileneceğini belirtmektedir.  

Bu rehberin uygulanacağı teftiş tarihi itibarıyla Son mahalli idareler seçimleri 30 Mart 

2014 tarihinde yapılmış olacağından ve il genel meclisleri seçimden sonraki ilk toplantısını 

Nisan–2014 ayında yaparak, encümene üye seçmiş olacaklardır. İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre, gelecek mahalli idareler seçimi yapılıncaya kadar meclis 

üyeleri arasından encümene üye seçimi il genel meclisinin Nisan ayı toplantısında yapılmış 

olacaktır.  

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre, encümenin seçilmiş 

üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının 

ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. Örneğin, meclis üyeleri 

arasından seçilen encümen üyelerinden bir kişinin Temmuz ayında istifa ederek görevinden 

ayrıldığını ve üyeliğin boşaldığını düşünelim. Temmuz ayı meclis toplantısı yapılmış ise 

Ağustos ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde yenisi meclis tarafından seçilecektir. Seçilen 

bu encümen üyesinin görev süresi gelecek Ağustos ayına kadar değil, Nisan ayında yapılacak 

encümen üyesi seçimine kadardır. Meclis üyeleri arasından seçilen encümen üyelerinin, görev 

süreleri sonunda tekrar encümene üye olarak seçilmeleri mümkündür.   

Birim amirleri arasından encümen üyesi seçimi: Maddeye göre (30 Mart 2014 Yerel 

Yönetimler seçimine kadar) birim amirleri arasından beş kişi her yıl bir yıl süre ile vali 

tarafından il encümenine üye seçilir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi 

meclis üyesi encümen üyelerinin seçim dönemlerini düzenlemiş, encümenin memur üyelerinin 

seçim dönemiyle ilgili bir düzenleme getirmemiştir. Encümenin memur üyelerinin seçiminin 

ne zaman yapılacağı sorusunun cevabını, Yasa hükmünde aramak gerekecektir. Yukarıda da 

açıklandığı gibi, Kanun’un 25. maddesinde yer alan “her yıl… il encümen üyesi seçimi 

yapılacağı” ifadesinden takvim yılını anlamak gerekir.  Her yıl Ocak ayında vali tarafından 

encümeninin memur üyelerinin seçiminin yenilemesinin Kanun’un 25. maddesinin lafzıyla 

da örtüştüğü düşünülmektedir.   
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Encümen üyeliğinde, ölüm, istifa, memuriyet görevinin sona ermesi, görevden 

alınma, naklen atanma gibi sebeplerle boşalma olursa nasıl bir işlem yapılır? Kanun, 

encümenin teşekkülünde yedek üye öngörmemiştir. İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 19. maddesi, meclis üyeleri arasından seçilen encümen üyeliklerinde 

boşalma olursa kalan süreyi tamamlamak için yenisinin seçileceğini belirtmiştir. Kanun, 

encümenin memur üyelerinin de yedeğini öngörmemiştir. O halde boşalan encümenin memur 

üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilecektir.  

Encümen üyesi olmayanların toplantıya çağrılması: 5302 sayılı Kanun’un 25. 

maddesi hükmüne göre, encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim 

amirleri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere vali tarafından çağrılabilir. Bu birim 

amirleri, encümen üyesi olarak sayılmayacağından, herhangi bir şekilde encümen kararlarına 

imza atamazlar ve sorumlu tutulamazlar. Ayrıca, görüşü alınmak üzere encümen toplantısına 

katılan birim amirlerine, ödenek veya huzur hakkı da ödenmeyecektir. 

Birim amiri vekilliği ve encümen üyeliği: Birim amiri kadroları boş ve bu kadrolar 

vekâleten yürütülüyorsa encümen üyeliğine vekilleri de vali tarafından seçilebilecektir.  

Burada asıl sorun birim amirlerinin encümene seçildikten sonra, raporlu, izinli, geçici 

görevlendirme veya görevden uzaklaştırılması durumunda yerlerine vekâleten 

görevlendirilenler encümene katılabilirler mi? 

Kanun’un 25. maddesi gerek meclisin ve gerekse valinin seçtiği encümen üyelerinin 

bulunmadığı zaman yerlerine vekil bırakmaları hakkında bir düzenleme yapmamış ve 

encümende yedek üyede öngörmemiştir.  

Meclis, encümene üye seçerken, yedeği ile birlikte bir seçim yapmamaktadır. Dolayısıyla, 

meclisten seçilen encümen üyesinin hastalık, izin ve mazeret nedeniyle toplantıya katılmadığı 

zaman, vali veya il genel meclisi tarafından meclis üyelerinden bir üye vekâleten encümen 

üyeliğine seçilemez. 

Birim amirleri arasından seçilen encümen üyelerine gelince, 25.  madde Valinin “her yıl 

birim amirleri arasından seçeceği” şeklindedir. Maddeden anlaşılan vali, il özel idaresi birimini 

değil, birim amirini encümene seçmesi gerekecektir.  

06.02-Encümenin görev ve yetkileri, “Madde 26-Encümenin görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel 

meclisine görüş bildirmek. 

 b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan 

ihtilafların sulhen halline karar vermek. 

g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
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belirlemek. 

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. 

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”  Hükümlerine göre; 

İl encümenin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanun’un 26. maddesinde on bent halinde 

sıralanmıştır. İl encümenin bütün görevleri burada sayılanlardan ibaret değildir. Başka kanun, 

tüzük ve yönetmeliklerde de encümene verilen görev ve yetkilere rastlamak mümkündür.  

Stratejik plânı incelemek: 5302 sayılı Kanun’un 31. maddesine göre, vali mahalli 

idareler seçiminden sonra altı ay içinde stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık 

performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunmak zorundadır. 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi de bu sorumluluğu üst yöneticiye (valiye) 

vermiştir. Vali tarafından hazırlatılan stratejik plan mecliste karara bağlamadan önce il 

encümeninde görüşülür. Kanun’un 26’ncı maddesinin (a) bendi il encümenine stratejik planı 

inceleyerek meclise görüş bildirme yetkisi vermiştir.  

İl encümeni stratejik planı reddetme değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. İl encümeni 

stratejik plan üzerindeki değişiklik önerilerini raporuna yazar ve görüşlerini meclise bildirir.  

Yıllık çalışma programını incelemek: İl özel idaresi yönetimi, stratejik plana dayalı olarak 

yıllık programdaki yatırımların nasıl bir öncelik ve zaman diliminde yapılacağını gösteren yıllık 

çalışma programları hazırlar. 

Stratejik plan gibi yıllık çalışma programı da meclise sunulmadan önce encümen 

tarafından incelenir ve encümen görüşünü içerir bir rapor düzenleyerek meclise sunar.  

Bütçe ve kesin hesabı incelemek: Bütçe valinin çağrısı üzerine harcama birimleri ve mali 

hizmet birimi tarafından hazırlanır. Kesin hesap ise mali hizmetler birimce hazırlanır. Bütçe ve 

kesin hesap il genel meclisince karara bağlanır. Ancak, bütçe ve kesin hesap meclise 

sunulmadan önce il encümeninde incelenerek encümenin görüşünü içerir bir rapor meclise 

sunulur.   

Kamulaştırma kararı almak: 5302 sayılı Kanun’un 26. maddesinin (b) bendi il 

encümenine, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak ve 

uygulamak görevi vermiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. Maddesine göre, 

kamulaştırmalarda il özel idaresi yararına kamu yararı kararı verecek merci il encümenidir. 

2942 sayılı Kanun’un 6/b maddesine göre de, encümenin aldığı kamu yararı kararı vali onayı 

ile kesinleşir. 

5302 sayılı Kanun’un 26. maddesi yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili 

encümenin kamulaştırma kararı alacağını belirtmektedir. Yıllık çalışma programı içinde 

olmayan işlerle ilgili kamulaştırma kararı alınması madde hükmüyle bağdaşmadığı 

görülmektedir.  

Öngörülmeyen giderlerin harcanmasına karar vermek: Bütçenin düzenlenmesi ve 

görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi 

zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak amacıyla konan yedek ödeneğe “öngörülmeyen 

giderler ödeneği” denir. Öngörülmeyen giderler ödeneği ile ilgili olarak, bütçede gerekli 

tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve 

esaslarını tespit etmeye il encümeni yetkilidir. 
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Encümenin bütçede aktarma yetkisi: Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap 

döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider 

tertiplerine yapılan eklemeye aktarma denir. Bütçede, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci 

düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla yapılır.  

Encümenin ceza verme yetkisi: 5302 sayılı Kanun’un 56. maddesine göre, Kanun’un 

55. maddede öngörülen cezalar il encümeni tarafından verilir. Yine Kanun’un 58. maddesine 

göre, itiraz edilen veya edilmeyen cezalarla ilgili tespit tutanakları 15 gün içinde il encümeni 

tarafından karara bağlanır. 

Encümenin ceza verme yetkisi sadece 5302 sayılı Kanun’da yer almamaktadır. 

Kanun’un 26. maddesinde “kanunlarda öngörülen” ifadesi geçmektedir. Bu ifadeden 5302 

sayılı Kanun ile encümene ceza verme yetkisi içeren diğer yasalarında anlamak gerekir. Başka 

kanunlarda da encümene para cezası verme yetkisi verilmiş olabilir. Nitekim 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Salahiyet Kanunu ile de encümene para cezası verme yetkisi verilmiştir. 

2559 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre,  umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; 

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, 

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, 

c) Bu Kanun’un 12.  maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, 

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, 

İş yerlerinin işletmecilerine beş yüz milyon Türk Lirası ile bir milyar Türk Lirası arasında 

idarî para cezası verilir. 

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, 

belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair 

kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara 

karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. 

İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar 

kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede 

sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı 

halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır. 

İdari Para Cezaları: İdari para cezaları her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden 

değerleme oranında arttırılır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5024 sayılı Kanun’la 

değişik mükerrer 298.  maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden 

değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre 

Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat 

artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. 

maddesine göre Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranlarına uygun işlem 

yapılıp yapılmadığı,  

Alacakların sulhen halline karar vermek: 5302 sayılı Kanun’un 26. maddesinin (f) 

bendi il encümenine, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin (5.000.-) (her yıl 

için yeniden değerlemeyle belirlenen miktar farklıdır.) TL kadar olan ihtilafların sulhen halline 

karar verme yetkisi vermiştir. 
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Kanun’un 26. maddesine göre, alacakların vergi, resim ve harç dışında kalan il özel 

idaresi alacağı olması gerekir. İl özel idaresinin kira alacağı buna örnektir.  

Vergi, resim ve harç dışında kalan alacakların da hepsi değil ancak uyuşmazlık konusu 

olanlar anlaşma ile tasfiye edilebilir. Alacağın tahsili konusunda bir uyuşmazlık yoksa bu 

alacak encümen kararı ile tasfiye edilemez. Örneğin, alacağın icra takibine veya yargıya konu 

olması itilaf konusu sayılır. Son olarak ta encümenin tasfiye edeceği alacağın miktarı 5.000.-

YTL (dâhil) den fazla olmamalıdır. Bu miktarı geçen alacakların tasfiyesi meclis kararı ile olur.  

Parasal tutar dışında bu konuda daha geniş bilgi için Kanun’un 10. maddesinde 

açıklanan meclisin yetkisine bakınız.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 79. maddesine göre, 

konusu (vergi, resim, harç gibi) ne olursa olsun zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil 

imkânı kalmayan il özel idaresi alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen 

tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına vali, bu tutarları aşanlarda ise TBMM yetkilidir.  

Taşınmaz mallara ilişkin meclis kararını uygulamak: 5302 sayılı Kanun’un 10. 

maddesinin (f) bendine göre, taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine izin verme 

konusunda il genel meclisi yetkilidir. İl genel meclisinin izin verdiği bu konularda bu kararları 

uygulama görevi 5302 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle il encümenine verilmiştir.   

Taşınmazların kiralanmasına karar vermek: Taşınmaz malların kiraya verilme işlemi 

2886 sayılı Kanun, kiralanmasında ise 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem 

yapılacaktır.  

Kiralama süresi üç yıla kadar olan taşınmazlar il encümeni kararı ile kiraya verilir. 

Taşınmazların kiralanma süresi üç yıldan fazla ise Kanun’un 10. maddesinin (f) bendine 

göre, il genel meclisinden izin alınması gerekir.  

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek: 10.08.2005 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. 

maddesi, umuma açık istirahat ve eğlence yerini, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, 

dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama 

yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; 

sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa 

olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve 

makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; 

internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri olarak tanımlamıştır. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 33. maddesinde, umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye 

encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edileceği belirtilmiştir.  

Görüş bildirmek: 5302 sayılı Kanun’un 26. maddesinin (i) bendi, il encümenine 

valinin havale edeceği konularda görüş bildirme görevi vermiştir. İl encümenin bu şekilde 

alacağı kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, sadece danışma niteliğindedir. Vali, il özel 

idaresine ait bazı işlerle ilgili encümen kararı alınması gerekmese bile kendi kararını 

somutlaştırması için encümenin bu konuda görüşünü alabilir. Vali, il özel idaresi işleriyle ilgili 

olarak kendi görev ve yetkisi dâhilinde olan her konuda il encümeninin görüşünü alabilir.  
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Diğer kanunlarda il encümenine verilen görevler: Maddede encümenin görevleri sayılmış 

ve (j) bendinde ise kanunla verilen diğer görevleri yapmak şeklinde encümene genel bir yetki 

verilmiştir. Encümene bu Kanun dışında başka kanunlarla da görev ve yetki verilebilir. Başka 

kanunlarla da verilmiş olsa encümen bu yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak zorundadır.   

Kanaatimizce encümene görev yetki kanunla verilebilir. Kanun dışında başka bir 

düzenleme ile örneğin yönetmelik ile encümene görev ve yetki verilemeyeceği 

düşünülmektedir. Kanun’un 26. maddesinde sayılan bentlerde encümene imar mevzuatından 

kaynaklanan bir görev verilmemiş olsa bile, Danıştay 1. Dairesinin 08.12.2006 tarihli E: 

2006/1186 sayılı kararı, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde belediye sınırları dışında kalan 

yerlerde yapılacak olan tevhit, ifraz ve köy yerleşik alanı konuların-da 5302 sayılı Kanun’un 26. 

maddesinin (j) bendi kapsamında encümenin yetkili olduğu şeklindedir. 

Kamulaştırma İş ve İşlemleri: 

06.03-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin son fıkrasına göre; İl 

özel idaresince yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamayacağı, 

hükmüne uyulup uyulmadığı, 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin, E. 2007/4955,K. 2007/9921,20.11.2007 tarihli 

kararının, “Davada kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili 

istenilmiştir. Arazinin değeri, kamulaştırma  (değerlendirme ) tarihindeki mevkii ve şartlarına 

göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelire göre belirlenir. Ayrıca değere 

etkisi olan tüm unsurlar değerlendirilerek taşınmazın kamulaştırma bedeli hesaplanır. 

Kamulaştırılan tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın yukarıda açıklanan gelir metoduna göre 

bilimsel yolla değerinin saptanmasında varsayımlı kullanma biçimleri dikkate alınmayacağı 

gibi, gelir getirmesi beklenmeyen nadasa bırakma olgusu da hesaba katılmaz” ve 

Danıştay 6. Dairesinin E. 2006/720,K. 2008/1760,14.03.2008 tarihli kararının; 

“Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi (imar uygulaması) yapılmadan, kamulaştırma 

yapılamayacağına yönelik bir sınırlama bulunmadığından, kanunlarla sınırlanmayan bir 

hususun yorum yoluyla sınırlandırılmasında ve kamulaştırma yetkisinin daraltılmasında, 

hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu nedenle planlı bir bölgede imar uygulaması 

yapılmadan kamulaştırma da yapılamayacağı yorumundan hareketle dava konusu işlemin 

iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.” göz önünde tutulup tutulmadığı, 

06.04-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesinin a/4 bendine göre; il özel 

idaresi lehine yapılacak kamulaştırmalar için il daimi encümeni tarafından kamu yararı kararı 

alınıp alınmadığı, yine adı geçen Kanun’un 6. maddesi uyarınca kamu yararı kararlarının 

ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde valinin onayına sunulup sunulmadığı,  

Ancak tasdikli imar planına göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı 

alınmasına ve onaylanmasına gerek olmadığı, sadece yetkili icra organınca (il özel idarelerinde 

özel idare encümeni) anılan Kanun’un 6. maddesinin son fıkrasına göre, kamulaştırma 

işleminin başladığını gösteren bir karar alınacağı, 

Hükme uyulup uyulmadığı, 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2010/5-456, K. 2010/409, 22.09.2010 tarihli, 

“Kamulaştırma Kanununun 19. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın 
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idare adına tescili istemine ilişkindir. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasında, 4650 sayılı Yasa 

ile yapılan değişiklik sonucu getirilen yeni sistemde; anılan Yasanın 5. maddesinde sayılan 

mercilerce verilecek kamu yararı kararlarının 6. madde uyarınca onaylanmasından sonra, 8. 

maddede belirtilen esaslar çerçevesinde idarenin, kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma 

komisyonu kurarak, tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, taşınmazı pazarlıkla ve 

anlaşarak satın alma iradesini malike bildirmesi; kamulaştırmanın satın alma usulü ile 

yapılamaması halinde idarenin, 10. maddeye göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti 

ve taşınmazın idare adına tescili istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesince müracaat etmesi 

gerekir”  şeklindeki kararında yer alan hususların dikkate alınıp alınmadığı, 

06.05-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesinin; “(Değişik: 24/4/2001 -

4650/3 md.) İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında 

yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır.  

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 

11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da 

rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım 

bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek 

üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir 

komisyonunu görevlendirir.  

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir 

veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir.  

İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, 

kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak 

haklarının bedelinin peşin veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor 

ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye 

ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla 

malike bildirir.  

(Değişik beşinci fıkra: 20/8/2016-6745/31 md.) Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, 

bu yazının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı 

pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye başvurulması hâlinde; 

komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahminî değeri 

geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması hâlinde, yapılan bu anlaşmaya 

ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile 

kamulaştırma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya 

terkinine dair kabul beyanlarını da ihtiva eden tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve 

komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda idare adına 

yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. 

(Değişik altıncı fıkra: 20/8/2016-6745/31 md) İdarece, anlaşma tutanağının tanzim 

tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin 

anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan 

arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya resen tescil veya terkin edilir. 

Tapuya resen tescil veya terkinden sonra kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.  
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Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 

hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya 

veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz.  

Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanunun 10 uncu maddesine göre 

işlem yapılır.” hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,  

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra, aynı Kanun’un “Kamulaştırma bedelinin 

tespiti esasları” başlıklı 11. maddesinin; 

“(Değişik: 24/4/2001 -4650/6 md) 15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, 

kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte 

giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;  

a) Cins ve nevini,  

b) Yüzölçümünü.  

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,  

d) Varsa vergi beyanını,  

e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,  

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın (…)(2) mevkii ve şartlarına göre ve olduğu 

gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini.(2)  

g) Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre 

satış değerini,  

h) Yapılarda, (…)(3) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,  

ı) (Değişik: 19/4/2018-7139/27 md.) Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen 

arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin 

tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu 

unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartlarına uygun, gerekçeli 

bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.(4)  

Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 

teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre 

getireceği kâr dikkate alınmaz.  

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal 

veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü 

kamulaştırma bedelidir.” hükmüne uygun hareket edilip edilmediği, 

İl özel idaresinin, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, 

kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak 

haklarının bedelinin peşin veya aynı Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor 

ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya il özel 

idaresine ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmî taahhütlü bir 

yazıyla malike bildireceği, 

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 

içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği 

ile birlikte il özel idaresine başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık 

görüşmeleri yapılacağı, tespit edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada 

anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenleneceği ve 



46 

   

anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukukî ve fiilî vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren 

tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanacağı, 

İl özel idaresince, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş 

gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike 

veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde il özel idaresi adına 

tapuda ferağ vermesi isteneceği, malik veya yetkili temsilcisi tarafından il özel idaresi 

adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedelinin kendilerine ödeneceği, 

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz malın, kaynak veya irtifak 

hakkının, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılacağı ve bu şekilde yapılan 

kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı, 

Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde aynı Kanun’un 10. maddesine göre 

işlem yapılacağı, 

Hükümlerine uygun işlem yürütülüp yürütülmediği, 

06.07-Kamulaştırma Kanununun “Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları” başlıklı 

11. maddesinin; 

“(Değişik: 24/4/2001 -4650/6 md.) 15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, 

kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte 

giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;  

a) Cins ve nevini,  

b) Yüzölçümünü.  

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,  

d) Varsa vergi beyanını,  

e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,  

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın (…)(2) mevkii ve şartlarına göre ve olduğu 

gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini.(2)  

g) Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre 

satış değerini,  

h) Yapılarda, (…)(3) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,  

ı) (Değişik: 19/4/2018-7139/27 md.) Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen 

arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin 

tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu 

unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartlarına uygun, gerekçeli 

bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.(4)  

Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 

teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre 

getireceği kâr dikkate alınmaz.  

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal 

veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü 

kamulaştırma bedelidir.” hükmüne uygun hareket edilip edilmediği,  

 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun, Esas: 1996/3, Karar:1998/1, 

17.04.1998 tarihli kararında hükme bağlanan, “Kamulaştırma Kanununda, arsanın tanımı 

yapılmamış olduğundan arazi ile arsa arasındaki ayırım, Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. 
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maddesi, bu maddeye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ve uygulamada belirlenen 

esaslara göre yapılmaktadır Emlak Vergisi Kanununun 12 maddesi, "belediye sınırları içinde, 

belediyece parsellenmiş araziyi" arsa saymış parsellenmemiş araziden hangilerinin arsa 

sayılacağını bu konuda çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararına bırakmıştır. Bakanlar Kurulu 

bu konuda en son çıkarılan 28.2.1983 gün ve 83/6122 sayılı kararında, emlak vergisi yönünden 

parsellenmemiş araziden hangisinin arsa sayılacağını belirlemiş olup, kamulaştırma bedel 

artırımına ilişkin davalarda bu konudaki ilkelerin bazıları Yargıtay'ca benimsenerek 

uygulanmıştır. Belediye nazım imar planında yer alan bir taşınmaz arsa sayılabilecek ise de, 

onun arsa olarak nitelendirilip buna göre değerlendirilmesine esas olmak üzere, nazım imar 

planının ait olduğu belediyenin yerleşim alanının devamında, uzantısında yer alması alt yapı 

hizmetlerine henüz kavuşmamış olsa bile, istendiğinde imara açılabilecek ve bunlardan 

yararlanabilecek konumda, belediyenin nüfus ve yapılaşma yoğunluğundaki artış itibariyle 

uygulama imar planının düzenlenebileceği aşamaya gelinmiş olması gibi hususlarının da 

araştırılıp göz önünde bulundurulacağı öngörülmekte, buna karşılık taşınmaz belediye nazım 

imar planı içinde olmasına rağmen bu plandaki konumu itibariyle iskânının yasaklanmış 

bulunması, nazım imar planının ait olduğu beldenin nüfusu, gelişmesi, yapılanma yoğunluğu 

ve taşınmazın yerleşim merkezine uzaklığı gibi nedenlerle uygulama imar planı 

hazırlanmasının yakın bir olasılık olmadığı ve daha önce planda yer almadığı halde, 

yürürlükteki mevzuat gereği kamulaştırılabilmesi amacıyla ve hemen kamulaştırma kararından 

önce nazım planı düzenlenmiş veya mevcut nazım plan kapsamına alınmış olması gibi haller de 

arsa değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacaktır.” açıklaması uyarınca işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

06.08-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 21. maddesine göre; idare 

kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciinin 

kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebileceğinden böyle 

bir işlemin mevcut olup olmadığı,  

06.09-Encümen toplantısı, “Madde 27-Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere 

önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya 

çağırabilir.  

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla 

karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser 

oy kullanılamaz. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/23 md.) Encümenin ihale komisyonu olarak 

yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.  

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif 

edebilir.  

Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar.  

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif 

kalanlar gerekçelerini de açıklar.  

Vali kanun ve diğer mevzuat hükümleri ile il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü 

encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında 

ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını 

durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde 

başvurur. İtiraz Danıştay’ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır. (1)  

Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın 
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hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.” 

Hükmüne göre; 

Encümenin Haftalık Toplantısı: 5302 sayılı Kanun’un 27. maddesi, encümenin 

haftada en az bir defa toplantı yapmasını öngörmektedir. Encümenin iş yoğunluğu fazla ve 

haftada bir defa yapılan toplantıda konuları görüşüp sonuçlandıramıyorsa bir hafta içinde birden 

çok toplantıda yapabilecektir. 

Encümen toplantı günü ve tespiti: 5302 sayılı Kanun’un 27. maddesinde, encümenin 

haftalık toplantılarının gün ve saatinin kim tarafından belirleneceği açıklanmamıştır.  Herhalde 

encümenin toplantı gününü kendisinin dışında başka bir kişi ya da kurul tarafından belirlemesi 

düşünülemez. Encümen, haftalık toplantılarını, haftanın hangi günü veya günlerinde, hangi 

saatte ve nerede yapacağını daha önce belirlemesi gerekir. Örneğin, encümen haftalık yapacağı 

toplantılarla ilgili “encümen her haftanın Pazartesi günü saat 14.00’de encümen salonunda 

toplanacaktır” veya “encümen her haftanın Pazartesi ve Perşembe günü saat 10.00’da 

encümen salonunda toplanacaktır” şeklinde bir karar alarak toplantı gününü belirlemesi 

gerekir.  

Kanun’un 27. maddesi, encümenin haftalık toplantı gününü belirlemesinde bir zaman 

(yılbaşında, belli bir ayda vb.) belirtmemiştir. Buna rağmen her yıl encümen üyelerinin seçimini 

müteakip yapılacak ilk encümen toplantısında haftalık toplantı gününün de bir yıllık süre için 

belirlenmesi yerinde olacaktır.   

Kanun’da encümen toplantıları için üyelere özel bir duyuru şekli de öngörülmemiştir. 

Encümen, toplantı gününü kendisi daha önce belirlediği ve üyelerin bu kararı imzaladığı için, 

toplantı gününü üyelerinin önceden bildiği ve haberdar olduğu kabul edilmiştir.    

Belediye encümeni toplantılarını mesai yapılan günlerde yapması gerektiği 

düşünülmektedir. Örneğin; encümenin gece saatinde veya Pazar günü toplanması memur 

üyelerin 657 sayılı Kanun’da öngörülen mesai saatlerine uygun değildir.  

Vali acil durumlarda encümeni toplayabilir: Encümen, toplantı gününü önceden 

belirlemesine rağmen, toplantı günü dışında başka bir gün acil bir konunun encümende 

görüşülmesi gerekebilir. Bu durumda, başkan encümeni acil toplantıya çağırabilir. 27. 

maddede geçen “başkan” ifadesinden valiyi anlamak gerekir. Çünkü encümenin başkanı 

validir. Vali acil durumlarda encümeni toplantıya çağırırken, bütün encümen üyelerine yazılı 

veya sözlü toplantı duyurusu yapmalı ve toplantı gününü, saatini ve yerini üyelere bildirmelidir. 

Bu duyuru herkes tarafından kabul edilebilir şekilde olmalıdır. 

Encümenin toplantı ve karar sayısı: Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın 

bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Encümenin üye tam sayısı, başkan dâhil on bir (11) kişiden oluşur. Encümenin toplantı 

yapabilmesi için en az altı (6) kişinin toplantıya katılması gerekir. Encümenin karar alması için, 

toplantılara katılanların salt çoğunluğunun oyu gerekir.  

Örneğin, yedi kişi ile toplanan bir encümen toplantısında karar dört kişinin olumlu oyu 

ile alınır. 
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Encümen toplantılarında oylar eşit çıkarsa encümen başkanının bulunduğu taraf çoğunluk 

sayılır.  

Örneğin, encümen altı (6) kişinin katılımı ile toplanmış ve oylar üç (3) -üç (3) eşit 

çıkmışsa, encümen başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Encümen toplantılarına vali, 

valinin katılmadığı toplantılara ise genel sekreter başkanlık eder. 

Encümenin gündemi Vali tarafından belirlenir: Encümenin gündemi vali tarafından 

belirlenir. Vali, encümende görüşülmesini istediği konuları encümene havale eder. Encümen 

üyeleri de gündem maddesi teklif edebilir. Üyelerin gündem maddesi teklifleri de encümende 

görüşülür. Encümenin gündemi önceden belirleneceği gibi, toplantı esnasında da belirtilen 

şartlara uyulmak kaydıyla gündem oluşturulması mümkündür. 

Encümene havale edilen işlerin görüşülme süresi: 5302 sayılı Kanun’un 27. 

maddesinin “Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar” 

hükmüne göre, bir konu görüşülmek üzere resen veya üyelerin teklifi üzerine başkan tarafından 

encümene havale edilmişse, bir hafta içinde encümende görüşülmesi ve karara bağlanması 

zorunludur.  

Örneğin, Salı günü encümene havale edilen bir konunun takip eden Salı gününe kadar 

görüşülüp karara bağlanması gerekir.    

Encümen kararları üyeler tarafından imzalanır: Encümen toplantılarında kâtip üyeler 

bulunmaz. Alınan kararlar encümen başkanı ve toplantıya katılan bütün üyeler tarafından 

imzalanır. Kararlar, ya “kabul”, ya da “ret” edilir. Çekimser kalınamaz. Karara muhalif kalan 

üyeler gerekçelerini de encümen kararında açıklarlar. 

İl encümeni kararlarının uygulanması: Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel 

meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar 

görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, 

kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi 

durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay’ca en geç altmış gün içinde 

karara bağlanır. 

Valinin tekrar görüşülmesini istemediği il encümeni kararları ile Danıştay’ın yürütmeyi 

durdurma ve iptal kararı vermediği il encümeni kararları uygulanır. 

Encümen başkan ve üyelerinin katılamayacağı toplantılar: Encümen başkan ve 

üyeleri, münhasıran; -Kendileri,  

-İkinci derece dâhil kan hısımları,  

-Kayın hısımları,  

-Evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. Encümen 

toplantısına katılamama, toplantıda bulunarak imza atmama şeklinde olamaz. Bu durumda 

encümen üyeleri, hiçbir şekilde toplantıya katılamazlar. 

06.10-İl özel idaresinin bir diğer organı olan, il encümeninin, Kanun’un 26. 

maddesinde belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi için, 
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a) İl encümeninin, 5302 sayılı Kanun’un 25. maddesine göre, (Kanun’un Geçici 1. 

maddesinin 2. fıkrası hükmü de göz önünde bulundurularak) oluşturulup oluşturulmadığı, 

toplantılarının madde hükmüne göre yapılıp yapılmadığı,  

Kanun’un 10. maddesinin (j) bendi gereğince, encümen üyelerinin il genel meclisince 

seçiminde, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtilen esaslara 

uyulup uyulmadığı,  

a) İl encümeni toplantılarının, Kanun’un 27. maddesinde belirtilen ilkelere göre 

yapılıp yapılmadığı, incelenecektir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ihale komisyonlarını düzenleyen 13. 

maddesinde; il özel idarelerine ait ihalelerin, il daimî encümenince, belediyelere ait ihalelerin 

belediye encümenince bu Kanun hükümlerine güre yürütüleceği, komisyonların çalışmasını 

düzenleyen 14. maddesinde ise ihale komisyonlarının eksiksiz olarak toplanacağı hükme 

bağlanmıştır.  

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. Maddesi 

ile 5302 sayılı Kanun’un 27. maddesinin “(Ek cümle: 12/11/2012-6360/23 md.) … 

Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.” 

hükmüne göre 2886 sayılı Kanun’a göre yapılan ihalelerde İl Özel İdare encümeninin 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale komisyonu olarak yaptığı görevlerde İl encümeni, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da 

salt çoğunluğu sağlamak kaydıyla eksik olarak toplanabilecek ve karar alabilecektir. 

Bu mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, İncelenecektir. 

7-VALİ: 

07.01-Valinin görev ve yetkileri;  “Madde 30-Valinin görev ve yetkileri şunlardır: 

 a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare 

etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 

b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde  temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

d) İl encümenine başkanlık etmek.  

 e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları 

yapmak.  

j) İl özel idaresi personelini atamak.  

 k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. 

 l) Şartsız bağışları kabul etmek. 
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 m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 

o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.”  

Madde, Valinin görev ve yetkilerini şıklar halinde açıklamıştır.  Valinin burada sayılan 

görev ve yetkisi il özel idaresinin başı olarak il özel idaresi ile ilgili görev ve yetkileridir. 

Valinin ayrıca il genel idaresinin başı ve temsilcisi sıfatıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 

9. maddesinde sayılan görev ve yetkileri vardır. Burada ağırlıklı olarak valinin il özel 

idaresinin başı olmasından dolayı sahip olduğu görev ve yetkilerinden bahsedeceğiz.  

İl özel idaresinin en üst amiri olarak görevleri: 5302 sayılı Kanun’un 30/(a) bendine 

göre vali, il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare 

etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.  

İl özel idaresinin en üst amiri validir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 9. maddesine göre, vali il özel idaresinin “üst yöneticisidir. ‘’ 

Vali, üst yönetici sıfatı ile il özel idaresinin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde korumak 

ve kollamak zorundadır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde üst 

yöneticilerin sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu kapsamda üst yönetici sıfatıyla valiler, il özel 

idaresinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun 

stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve 

uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde 

edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî 

yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanun’da belirtilen 

görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden il genel meclisine karşı sorumludurlar.  

Üst yönetici sıfatıyla valiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî 

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8. maddesinde, her 

türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların 

etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda oldukları hüküm 

altına alınmıştır.  Başta vali olmak üzere, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında il özel idaresinde görevli ve yetkili olarak çalışanlar bu sorumluluk 

kapsamındadır. Valinin temsil sıfatı dolayısıyla yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtma 

giderleri için,  

Stratejik plana uygun stratejik yönetim sergilemek: 5302 sayılı Kanun’un 30. 

maddesinin (b) bendine göre, Vali mahalli idareler seçiminden sonra altı ay içinde stratejik 

plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine 

sunmak zorundadır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi de bu 

sorumluluğu üst yöneticilere vermiştir. 
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Vali, il özel idaresinin kurumsal stratejisini de oluşturmak suretiyle katılımcı olarak 

hazırlattığı stratejik plana son şekli il genel meclisince verilir. Vali, il özel idaresini il genel 

meclisi tarafından kabul edilen stratejik plana uygun yönetmek zorundadır. Meclis tarafından 

kabul edilerek uygulamaya konulan stratejik plana uygun olarak il özel idaresinin bütçesini,  

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunma görevi de valiye aittir.  

İl özel idaresini resmi ve yargı yerlerinde temsil etmek: İl özel idaresini Devlet 

dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil 

tayin etmek görevi il özel idaresinin başı sıfatıyla valinin önemli temsil görevi arasında yer 

almaktadır. Öyle ki, burada sayılan yetkileri, Kanun’un 32. maddesi kapsamında Vali uygun 

görse bile, vali yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde 

Kaymakamlara devredemeyeceği düşünülmektedir.  

Çünkü Kanun’un 32. maddesinde vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun 

gördüğü takdirde yetki devri yapabilmektedir. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve 

törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etme 

görevi, valinin devredeceği bir kısım görev ve yetkileri kapsamında olmadığı düşünülmektedir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesinin (K) bendine göre de, Vali, 

Cumhuriyet Bayramı’nda ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul 

eder. Kanun’un 30. maddesinin (c) bendine göre, il özel idaresini Devlet dairelerinde ve 

törenlerde bizzat vali temsil etmesi gerekir. Ancak, Vali il özel idaresini yargı yerlerinde davacı 

veya davalı olarak bizzat temsil etmek zorunda değildir. Vali bu yetkisini 32. madde 

kapsamında yetki devri yapamaz ama isterse, Avukatlık Kanunu hükümleri çerçevesinde bir 

avukata vekâlet vererek temsil ettirebilir.    

İl encümenine başkanlık etmek:  5302 sayılı Kanun’un 25. maddesine göre, vali il 

encümeninin doğal üyesi ve başkanıdır. İl encümeninin başı validir. Valinin katılamadığı 

encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.  

Taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek: 5302 sayılı Kanun’un 42. maddesinin (d) 

bendine göre, il özel idaresinin gelirleri arasında, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve 

başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerde yer almaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinin (h) bendi, 

idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenleme görevini mali hizmetler birimine vermiştir. 

Valinin görevlerinden birisi de, taşınır ve taşınmazların etkili, ekonomik ve verimli 

şekilde kullanımını sağlamak, kayıp ve kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli tedbirleri 

almaktır. 

Gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinin (e) bendi, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini 

tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme görevini mali 

hizmetler birimine vermiştir.  

Mahalli idarelerde mali hizmetler birimi gelirlerin ve alacakların tahsilini muhasebe 

yetkilisi marifetiyle yapar.   
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Valinin görevi ise il özel idaresinin üst yöneticisi olarak gelir ve alacakları takip ve tahsil 

etmekle sorumlu olan birim ve kişiler tarafından gelir ve alacakların takip ve tahsili konusunda 

yeterli özenin gösterilip gösterilmediği konusunda gerekli tedbirleri almak ve takip etmektir. 

Sözleşme yapmak: 5302 sayılı Yasa’nın 30. maddenin (g) bendinde, valinin yetkili 

organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmasından bahsetmiş ancak, yetkili organların 

neler olduğunu açıklamamıştır. Yetkili organ ifadesinden “il genel meclisi” ile “il encümenini” 

anlamak gerekir. Çünkü, il özel idaresinden validen başka yetkili organ il genel meclisi ve il 

encümenidir. 

Yasa’da yer alan il genel meclisi ve il encümeninin görev ve yetkileri arasında valiye 

sözleşme yapması için verilecek bir yetkiden açıkça bahsedilmemiştir. 

O halde meclis ya da encümen valiye sözleşme yapmak üzere ne tür yetki verebilir? 5302 

sayılı Kanun’un 10. maddesinde meclisin görevleri arasında, borçlanmaya karar vermek, 

taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 

veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve 

süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, 

şartlı bağışları kabul etmek ve vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi 

beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile 

tasfiyesine karar vermek, il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi 

yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, 

işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek yer almaktadır.  

5302 sayılı Kanun’un 26. maddesinde ise encümenin görevleri arasında süresi üç yılı 

geçmemek üzere taşınmaz malların kiralanmasına karar vermek, vergi, resim ve harçlar dışında 

kalan ve miktarı beş bin Türk Lirası’na kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek yer 

almaktadır. 

Kanaatimizce meclisin ve encümenin görev yetkileri arasında yer alan yukarıda belirtilen 

veya benzer hususlarda karar aldıktan sonra bu konularda yapılacak sözleşmeler konusunda 

Valiye verilecek yetkiler bu kapsamda değerlendirilecektir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak mal ve hizmet alımı ile 

yapım işlerinde yapılacak sözleşmeleri kim imzalar ve bu sözleşmeler için yetkili organlardan 

izin alınması gerekir mi?   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre, yapılan bütün ihaleler bir 

sözleşmeye bağlanır ve sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından 

imzalanır. Görüldüğü üzere, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak sözleşmeler ihale 

yetkilisince imzalanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31. 

maddesi ile Maliye Bakanlığının yayımladığı (2) Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında 

Genel Tebliğinin 1. maddesinin (a) bendine göre idarelerin “harcama yetkilileri” aynı 

zamanda “ihale yetkilisi” olacaktır. 

Açıklanan mevzuat hükümlerine göre 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak 

sözleşmelerin imzalanması için herhangi bir organın kararının alınmasına gerek bulunmamakta,  

bu sözleşmeler vali tarafından değil harcama yetkilileri veya yetki verdikleri kişiler tarafından 

imzalanacaktır.  Ancak, “02-Özel Kalem” kurumsal kodundan yapılacak harcamaların harcama 
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yetkilisi ve ihale yetkilisi vali olduğundan, ihale sözleşmelerini de vali veya yetki verdiği kişiler 

imzalayacaktır.  

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak: İl genel meclisi ve il encümeni Kanun’un 

kendisine verdiği konularda karar alır. Meclis ve encümen aldığı kararları icra eden organlar 

değildir. Bu kararların uygulanmasından vali sorumludur. 

Bütçeyi uygulamak, Bütçeyi hazırlama ve meclisçe kabul edilmiş bütçeyi uygulama 

görevi de valiye aittir. Vali, bütçede birimler ve birimlerin gördüğü hizmetler itibariyle 

yapılacak harcamaların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumludurlar. 

Bütçede aktarma yapmak: Vali, bütçede dilediği şekilde bir aktarma yapamaz. 

Kanunun 30. maddesinin (i) bendine göre vali ancak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi 

dışında kalan aktarmaları yapmakla yetkilidir. 

Bütçede birimler arası aktarma ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak il genel meclisinin, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak il encümeninin yetkisindedir.    

Fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyi ile ekonomik sınıflandırmanın ikinci 

düzeyine kadar olan düzeyler arası aktarmalar üst yönetici olan valinin onayı ile olur.  

İl özel idaresi personelini atamak: İl özel idaresi personelini vali atar. Personel 

kavramına memur, sözleşmeli ve işçi personel dâhildir. Kanaatimizce valinin bu yetkisi 

devredemeyeceği yetkileri arasında yer almaktadır. Çünkü bu hüküm 5302 sayılı Kanunun 36. 

maddesinde de yer almaktadır. (İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.12.2020 tarih ve 20800 

sayılı Genelgesinde belirtilen hususlarında dikkate alınması)  

İl özel idaresi teşkilatını denetlemek: Vali, il özel idaresini istediği her zaman 

denetleyebilir. Denetimi bizzat kendisi yapabileceği gibi görevlendireceği kişilere de 

yaptırabilir. Eğer, iç denetim sistemi varsa iç denetçilere de bu denetimi yaptırabilir.  

5302 sayılı Kanun’un 30. maddesinde il özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini 

denetlemek valinin görevleri arasında yer almaktadır. Bu hükme göre valinin mutat zamanlarda 

bu denetleme görevini yerine getirmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Kanun’un 38. maddesi il özel idaresinin ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler dışında 

kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu 

açısından vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetleneceği şeklindedir. Bu 

hüküm valinin denetim yetkisinin il özel idaresinin sadece idari işlemler üzerinde olduğu 

gözükmektedir. Ancak, Kanun’un 30 ve 38. maddeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

vali il özel idaresinin bütün işlerini denetleyeceği veya denetlettireceğinin açık olduğu 

görülecektir. 

Şartsız bağışları kabul etmek: İl özel idaresine yapılan ayni ya da nakdi nitelikteki 

herhangi bir şarta bağlı olmayan bağışlar vali tarafından kabul edilmesi yeterlidir. Şartsız 

bağışlar için meclis kararı alınması gerekmez.  

İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak: İl özel 

idaresinin görev ve yetkisi içerisinde il halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken 

önlemleri alma görevi valinindir.  
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Yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak: İl özel idareleri yoksul ve 

muhtaç olan kişilere ödenmek üzere bütçelerine ödenek koyabilirler. Bu yardım nakden veya 

ayni olarak ödenebilir.  

Bütçeye yoksul ve muhtaç olan kişiler için konan ödeneğin vali tarafından kullanılacak 

olması bu ödeneğin “02-Özel Kalem” içinde bütçeleştirileceği anlamına gelmez. Çünkü özel 

kalem üst yönetimin maliyetini ve harcamalarını göstermektedir. Bütçeden yoksul ve muhtaç 

olan kişilere yapılacak harcamalar üst yönetimin maliyeti arasında yer almaz.  

Yoksul ve muhtaç olan kişilere yapılacak yardıma ilişkin ödenekler bütçede özel kalem 

dışında üst yönetimin uygun göreceği birim ya da birimlerin bütçelerinde ilgili fonksiyonda, 

ayni olarak yapılacak yardımlar “03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” nakden yapılacak 

yardımlar “05- Cari Transferler” ekonomik kodu içinde ödenekleri konularak takip edilir. 

Bütçesine yoksul ve muhtaç kişilere yapılacak ödenek konulan harcama birimi ve yetkilisi, bu 

ödeneği kullanırken harcama talimatı vermeden önce validen onay alması gerekir.  

Meclis ve encümene verilmeyen yetkileri kullanmak: 5302 sayılı Kanun’un 30. 

maddesinin (o) bendi, kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni 

kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanma yetkisini valiye vermiştir.  

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları, 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesinde 

açıklanmıştır. Bu yetkilerin hangilerinin meclis, encümen ve vali tarafından kullanılacağı 

açıklanmıştır. Buna rağmen, il özel idaresinin görev ve yetkileri içerisinde olan bazı işlerin 

yapılması için yasa herhangi bir organı görevli kılmamış olabilir. Madde hükmü bu durumlarda 

yetkinin valiye ait olduğunu hüküm altına alarak olası yaşanacak belirsizlikleri de ortadan 

kaldırmıştır.    

Kanun’un 7. maddesinde il özel idaresinin görevleri arasında, il özel idaresi, hizmetleri 

ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve 

araştırması yapabilme vardır. Vali, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapması için meclis ve 

encümen kararı almasına gerek yoktur. Çünkü belirtilen hususlar, il genel meclisi ve il 

encümeninin görevleri arasında yer almamaktadır. Buna benzer başka örneklerle de 

karşılaşılabilir. 

5302 sayılı Kanunun “İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 7. 

Maddesinin;  

“İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:  

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 

bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 

vermek ve denetlemek.  

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 

vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, 

kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.  

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.  

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar 

olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.  
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f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak.  

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava 

ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin 

usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma 

izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini 

yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da 

yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri 

hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il 

özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık 

periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer 

alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları 

doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.  

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 

(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi 

hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.  

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve 

harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.  

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne 

uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel 

idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur” hükümlerine 

uygun hareket edilip edilmediği, 

Alacakların Silinmesine Karar Vermek: Valiye verilen bu yetki 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 79. maddesinden kaynaklanmaktadır.  

5018 sayılı Kanun’un 79. maddesi, idare hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir 

sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe 

kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkili 

olduğunu belirtmektedir.  

Bu düzenlemede il özel idareleri “diğer kamu idareleri” içinde yer almakta olup, il özel 

idaresinde de üst yönetici Validir. 5302 sayılı Kanun’un 10/h ve 26/f maddeleri, meclis ve 

encümenin il özel idaresi alacaklarını tasfiye etme yetkisini konu ve miktar yönünden 

sınırlandırmışken, 5018 sayılı Kanun’un 79. maddesi valinin, il özel idaresi alacaklarını silme 

yetkisini sadece miktar yönünden sınırlandırmıştır. Dolayısıyla valinin yasada belirtilen miktarı 

aşmayan vergi, resim ve harçlarda dâhil olmak üzere bütün il özel idaresi alacaklarını 

kayıtlardan silme yetkisi bulunmaktadır.  
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5018 sayılı Kanun’un 79. maddesinin getirdiği düzenleme kapsamında,  hesaplarda 

kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan ve merkezî yönetim 

bütçe kanununda gösterilen tutarı (2013 Bütçe kanunu İ cetveli 15.000.-TL) aşmayan il özel 

idaresi alacakları valinin onayı ile silinebilecektir.  

Miktar olarak üst yöneticinin (valinin) yetkisi dışında kalan il özel idaresi alacaklarının 

da silinmesi mümkündür. 5018 sayılı Kanun’un 79. maddesi hükmü bu konuda yetkiyi 

TBMM’ye vermiştir. 5018 sayılı Kanun’un 79. maddesindeki düzenlemeye göre, il özel 

idaresi hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan 

alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarı aşan alacaklarından 

silinmesi öngörülenler merkezî yönetim bütçe kanununa ekli cetvelde  gösterilerek kayıtlardan 

düşülebilecektir.  

5018 sayılı Kanun’un 79. maddesi miktar yönünden valinin yetkisini aşan alacakların 

silinmesi içinde, alacakları konu (vergi, resim, harç vb.) yönünden bir sınırlama getirmemiş, 

ancak alacakları konu yönünden sınırlandırmamasına rağmen, zaruri veya mücbir sebeplerle 

takip ve tahsil imkânı kalmamış olmasını şart koşmuştur. 5018 sayılı Kanun’un 79. 

maddesindeki koşulları taşıyan ve miktar olarak valinin yetkisi dışında kalan il özel idare 

alacakları merkezi yönetim bütçe kanunu ekli cetvelinde gösterilerek TBMM kararı ile 

silinmesi mümkündür.  

5018 sayılı Kanun’un 79. maddesinde miktar olarak valinin yetkisi dışında kalan 

alacakların silinmesi işlemiyle ilgili müracaatın hangi makama ve nasıl yapılacağı konusu 

açıklanmamıştır. 5018 sayılı Kanun’un 79. maddesindeki şartları karşılayan gerekçeli olarak 

hazırlanmış alacakların silinmesine ilişkin dosya, il özel idaresini temsile yetkili olan vali 

tarafından 5302 sayılı Kanun’un 66.  maddesindeki “kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan 

yazışabilir.” hükmü çerçevesinde, merkezi yönetim bütçesini hazırlamakla sorumlu olan 

Maliye Bakanlığı aracılığı ile veya doğrudan TBMM (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına) 

gönderebileceği düşünülmektedir.  

  OSB Müteşebbis Heyetine Üye Belirlemek: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu’nun “Müteşebbis heyet” başlıklı 7. maddesinin; 

“(Değişik fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.) Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşuna katılan 

kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları 

arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur. 

Katılan kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım 

oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.  

(Değişik fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.) Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali hariç 

dört yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde 

üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun 

ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, 

müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur.  

Müteşebbis heyet ilk toplantısında, valinin başkan olması durumunda, 4 üncü maddenin 

yedinci fıkrasında sayılan kuruluşlardan il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir 

başkanvekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkanvekili seçer.(1)  
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Müteşebbis heyet en az üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkanvekili 

başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.  

Müteşebbis heyette görevli üyeler, geçerli sayılan bir mazeretleri olmaksızın üst üste 

yapılan üç toplantıya veya mazeretleri olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az 

yarıdan bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar.  

Müteşebbis heyet; OSB’nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve 

tedbirleri almak, yer seçimi raporunda belirtilen hususları yerine getirmek, kanun, yönetmelik, 

kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleri yapmak, yönetim ve denetim 

kurulu çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek, OSB’ye ait para ve diğer kaynakları kuruluş 

amacına uygun kullanmakla yükümlü ve görevlidir.  

Müteşebbis heyet üyeleri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlendirilme usul 

ve esasları, kuruluş protokolünün tanzim şekli ve ihtiva edeceği hususlar ile görev ve 

çalışmalarına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.) OSB organlarında görev alanlar, vali hariç diğer 

OSB’lerin organlarında görev alamazlar.” hükmü ile 

01.04.2002 gün ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi 

Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Müteşebbis heyet” başlıklı 12. maddesinin; 

“(Değişik:RG-11/5/2018-30418) (1) Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar organıdır. 

Bakanlık tarafından yer seçimi kesinleştirilen OSB’nin müteşebbis heyeti, OSB’nin kuruluşuna 

katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya 

mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.  

(2) OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşları müteşebbis heyette temsil edecek 

üye sayısı, katılma payı oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.  

(3) Müteşebbis heyette yer alan üyeler, Vali hariç dört yıl için seçilir, temsil ettikleri 

kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya 

ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan 

üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, müteşebbis heyette bulunması 

durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur.” hükmüne göre, il özel idaresi adına 

OSB müteşebbis heyetine üye tespiti, 5302 sayılı Kanun’un 30. maddesinin (o) bendindeki 

düzenleme kapsamında vali tarafından yapılması gerekmektedir.  

Uygulamanın mevzuata göre yapılıp yapılmadığı, 

07.02-5302 sayılı Kanunun 29. maddesine göre Valinin, il özel idaresinin başı ve tüzel 

kişiliğinin temsilcisi olan il valisinin Kanunun 30. maddesinde belirtilen il özel idaresi ile ilgili 

görev ve yetkilerini yerine getirip getirmediği, 

Stratejik Plan;  

Kanun’un 31. maddesi ile Geçici 3. maddesi, 5018 sayılı Kanun’un 9. maddesi ve 

26.05.2006 gün ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

hazırlanıp, 5302 sayılı Kanun’un 26. maddesinin (a) bendi gereğince, il encümeni tarafından 

görüş bildirilip, 10. maddesinin (a) bendi gereğince de il genel meclisinde görüşülüp kabul 

edilip edilmediği ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince il özel idaresinde, “stratejik 

file:///F:/Teftiş%20Rehberi/26.05.2006%20gün%20ve%2026179%20sayılı%20Resmi%20Gazetede%20yayımlanan%20Kamu%20İdarelerinde%20Stratejik%20Planlamaya%20İlişkin%20Usul%20ve%20Esaslar%20Hakkında%20Yönetmelik%20(%20http:/www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx
file:///F:/Teftiş%20Rehberi/26.05.2006%20gün%20ve%2026179%20sayılı%20Resmi%20Gazetede%20yayımlanan%20Kamu%20İdarelerinde%20Stratejik%20Planlamaya%20İlişkin%20Usul%20ve%20Esaslar%20Hakkında%20Yönetmelik%20(%20http:/www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx
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planın’’ katılımcı bir anlayışla ve uygulanabilir hedefler öngörülerek hazırlanıp hazırlanmadığı, 

hazırlanan stratejik planda öngörülen hedeflerin gerçekleşme durum ve oranları, 

Performans Planı; 

Kanun’un 31. maddesi ile 5018 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrası ve 

05.07.2008 gün ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

hazırlanıp, 5302 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (a) bendi gereğince, il genel meclisinde 

görüşülüp kabul edilip edilmediği,   

Faaliyet Raporu; Kanun’un 39. maddesi gereğince, il valisinin, 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinin 4. fıkrasında ve 17.03.2006 gün ve 

26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 

Raporları Hakkında Yönetmelik’te  belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans 

hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve 

gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu 

hazırlayıp, (5302 sayılı Kanun’un 18. maddesinin 4. fıkrası gereğince) Mart ayı toplantısında 

il genel meclisine sunup sunmadığı, raporun bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilip 

gönderilmediği ve kamuoyuna açıklanıp açıklanmadığı, Ayrıca, faaliyet raporları ile ilgili 

olarak, Bakanlığımızın 26.06.2007 gün ve 45915 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulup 

uyulmadığı, 

Yatırım programı;  

Sektör ve kuruluş bazında listelenmiş olan projelere tahsis edilen yıllık ödenekleri ve 

bunun hangi kaynaklardan (bütçe türü) finanse edildiğinin yanı sıra projelerle ilgili geçmiş 

yıllardaki harcamaların toplamını, maliyetlerini, yerlerini, karakteristiklerini, başlama ve bitiş 

yıllarını da gösterir. Yatırım programları, bütçeler ile çalışma (iş) programlarından önce 

hazırlanır. Genel bir kural olarak planlar daha uzun vadeli, programlar ise daha az süreli 

yapılmaktadır. Ülkemizde kalkınma planları beş yıllık bir süre yapılmakta iken Dokuzuncu 

Kalkınma Planı yedi yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatınca kalkınma 

planına dayanılarak üç yıllık “Orta Vadeli Program” ve yıllık “Yatırım Programı” 

hazırlanmıştır. İl özel idarelerince yatırım programlarının yıllık hazırlanması esas olmakla 

birlikte daha uzun süreli yatırım program hazırlanmasına engel bir düzenlemede 

bulunmamaktadır. Yatırım programlarının düzenlenip düzenlenmediği, 

Stratejik plana dayalı olarak hazırlanan yıllık programdaki yatırımların nasıl bir öncelik 

ve zaman diliminde yapılacağını gösteren bir planlamadır. Bütçeler, yatırım programları, 

çalışma programları ve yıllık programlarda kabul edilmiş ilkelere ve stratejik hedeflere uygun 

olarak hazırlanır. Yıllık çalışma programlarına nihai şekil meclis tarafından verilmekle birlikte, 

meclise sunulmadan önce encümen tarafından incelenerek varsa görüşleri rapor halinde 

meclisin bilgisine sunulur. Yıllık çalışma programlarının düzenlenip düzenlenmediği, 

Yetki Devri; Valinin devredeceği yetkileri ve sınırı: Kanun’un 32. maddesi Valinin 

yetkilerinden tamamını devredemeyeceğini, bir kısmını devredeceğini düzenlemiştir. Ancak, 

32. madde bir kısım yetkilerin neler olduğunu açıklamamıştır.  

Valinin devredebileceği veya devredemeyeceği yetkilerinin sınırını çizmek kolay 

değildir. Örneğin, bazı yetkiler vardır ki, encümene başkanlık etmek ve il özel idaresi 
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personelini atamak gibi, Kanun’un 30. maddesinde valinin görev ve yetkileri arasında 

sayılmışken, valinin bu yetkileri ayrıca Kanun’un 25 ve 36. maddesinde de özel düzenleme 

olarak yer almıştır. Kanun’un 25 ve 36. maddesinde Valiye verilen yetkiler özel düzenleme 

olması nedeniyle kanaatimizce devredilemez yetkilerdir.  

Belirtilen şekilde özel bir düzenleme olmayan görev ve yetkilerin devriyle ilgili olarak 

valinin temsil yetkisi ve il özel idaresinin başı olması nedeniyle bizzat kullanması zorunlu olan 

yetkileri esas alınmalıdır.  

Örneğin, Kanun’un 30. maddesinin (c) bendine göre, il özel idaresini Devlet 

dairelerinde ve törenlerde bizzat valinin temsil etmesi gerekir.  

Vali, yetkilerinden bir kısmını devretmek zorunda değildir. Eğer, devretmek istiyorsa ve 

uygun görüyorsa devreder. Yetkisini devretme veya etmeme takdirini yasa valiye vermiştir.  

Valinin yetki devri yapacağı kişiler: Kanun’un 32. maddesine göre vali dilediği her 

kişiye yetki devri yapamaz. Madde valinin kimlere yetki devri yapacağını da belirlemiştir.  

Vali ancak; 

• Vali yardımcılarına,  

• Yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri,  

• İlçelerde kaymakamlara, 

Yetki devri yapabilir. Yetki devri yapılacak vali yardımcısı ve kaymakamların kimler 

olduğu açıktır. Ancak, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ifadesi izaha 

muhtaçtır. Kanaatimizce “yöneticilik sıfatı” ifadesinden kadroyu anlamak ve birim amiri ve 

üstü kadrolarında görev yapan kişileri yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri kabul 

etmek gerekir.   

Bu duruma göre yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri; genel sekreter, genel 

sekreter yardımcısı, birim amirleri (daire başkanı veya birim müdürü) olduğu görülmektedir. 

Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı dışında ki görevlerde bulunanların birim amiri olup 

olmadığına bakılmalıdır. Birim amiri olan görevlinin yöneticilik sıfatı olduğu kabul 

edilmektedir. Bu görevleri vekâleten yürütenler de dâhildir.  

Madde hükmüne göre, Kaymakamlara yetki devri ancak ilçe düzeyindeki il özel idaresi 

hizmetleri için yapılabilecektir. Merkezde yapılan işler için ilçe kaymakamlarına yetki devri 

yapılması hukuken ve pratikte de mümkün değildir.  

Yetki: Yetki, bir kamu otoritesi adına mevzuata uygun olarak hukuki bir tasarrufta 

bulunma gücü, olarak tanımlanmaktadır. Yetki bir kişiye değil bir makama verilir ve hak değil 

bir yükümlülüktür. Yetkinin kaynağını ise mevzuat oluşturur. 

Yetki devri: Genel olarak yetki devri (aktarımı, göçerimi); sahip olunan yetkilerin bir 

başkasına sorumluluğu ile birlikte devredilmesidir. 

Yönetim hukukunda yetki, bir kanuna dayandığından bu yetkiye sahip kılınmış bir 

makam veya görevlinin yetkisini bir başka makam ve görevliye devretmesi kural olarak 

mümkün olmaması gerekir. 

Bu nedenle yetki devri istisnaidir ve ancak kanunla açıkça öngörülen işlem ve kurallar 

içinde devri mümkündür. 



61 

   

Danıştay 1. Dairesinin 05.07.1984 gün ve 84/155 sayılı kararında, yetki unsuru denilen 

karar alma yeteneğinin kamu görevlilerine tanınan bir güç olduğu, yetki devrinin hukuken 

geçerli olabilmesinin kanunen izin verilmiş olmasına bağlı olduğu, kamu hukuku alanında 

kanunla bir makama verilmiş yetkilerin, bu makamca başka bir makama devrinin veya başka 

makamlarca kullanılmasına izin verilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Yine 

Danıştay 5. Dairesinin 15.04.2003 gün ve E:2000/1711, K:2003/1421 sayılı kararı da, kamu 

hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından 

kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili 

kılınması gerektiği şeklindedir. 

Yetki devrinde usul: Yönetim hukukumuzda yetki devri ile ilgili bazı kurallar vardır. 

Bir makama veya kişiye yasayla verilen yetki, ancak Kanun’un izin verdiği durumda 

aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: 

1) Yetki devri yazılı olmak zorundadır.  

2) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. 

3) Yetki devri ve bu yetkinin geri alınması muhataplarına ve teşkilata yazılı olarak 

bildirilmelidir. 

4) Yetkinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 5) Yetki devrinde bulunan kişi yazılı olarak dilediği zaman yetkiyi geri alabilir.  

Yetki ve imza devri: Kamu hukukunda yetki devrine benzer iki kavram vardır. Bunlardan 

birincisi “yetki devri”, ikincisi ise ve “imza yetkisinin devridir. Bu iki kavram çok zaman birbiri 

ile karıştırılmaktadır. Yetki devri ile imza yetkisinin devri arasında önemli farklar 

bulunmaktadır. Bunların başlıçalarını şu şekilde sıralamak mümkündür; 

Yetki devrinde, kanun veya düzenleyici bir dayanağa ihtiyaç duyulmaktadır. İmza 

yetkisinin devrinde ise, böyle bir dayanak olmasına gerek yoktur. 

Yetki devrinde, hem karar alma yetkisi ve hem de sorumluluk yetki devredilene 

geçmektedir. Ancak imza yetkisinde, yetkinin devredilmemesi nedeniyle sorumluluk imza 

yetkisini devreden üzerinde kalmaktadır. 

Yetki devrinde, kurumsal bir çerçeve söz konusudur ve yetki devreden ya da yetki 

devredilenin değişmesi ile devredilen yetki değişmemektedir. İmza yetkisinde ise, ilişkiler 

şahsidir ve imza yetkisini devreden ya da devir alanın değişmesi halinde devredilen imza yetkisi 

sona ermektedir. 

Yetki devrinde, devir alanın yaptığı işlemler geçerlidir ve kendi tasarrufudur. İmza 

yetkisinde ise, devir alanın yaptığı işlemler geçerli olmakla birlikte tasarruf imza yetkisini devir 

edene aittir. 

İmza yetkisi devri şahsi bir işlem olup devreden veya devredilen kişinin değişmesi ile 

geçerliliği de sona erecektir. Nitekim bu konuda Danıştay Beşinci Dairesi 22.05.2007 tarih 

ve Esas  No: 2005/6457, Karar No: 2007/2465 sayılı kararında; “Yetkili makamca verilen 

imza yetkisinin kullanılması; yetkiyi veren makam adına ve hesabına karar alma sonucunu 

doğurur. Bir başka ifade ile, imza yetkisi devrinde işlem, devreden makamın işlemidir. Bu ise, 

imza yetkisini devreden ile devralan arasında "güven" unsurunun varlığını gerektirir.” 

denilmek suretiyle imza yetkisi devrindeki bu şahsiliği vurgulamıştır. 
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Uygulamanın mevzuata göre yapılıp yapılmadığı, 

07.03-İl valisinin uygun gördüğü görev ve yetkilerini Kanun’un 32. maddesinde 

belirtilen görevlilere devredip devretmediği,  

İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesinin değişen görevliler ve mevcut genel sekreter 

zamanına ait olup olmadığı,  

07.04-Kanun’un 30. maddesinin (c) bendine göre il özel idaresini temsil yetkisi 

bulunan il valisinin ve Kanun’un 33. maddesinde belirtilen yakınlarının il özel idaresi ile olan 

ihtilaflarında, dava açılması ve bu davalarda temsil yetkisinin Kanun’un 33. maddesindeki 

ilgililerce yerine getirilip getirilmediği, 

07.05-Kanun’un 30. maddesinin (h) bendi gereğince, il valisinin; il genel meclisi ve 

encümen kararlarını uygulama görevi ile ilgili olarak, il genel meclisinin hukuka aykırı kararları 

ile ilgili olarak Kanun’un 15. maddesindeki ve il encümeninin hukuka aykırı kararları ile ilgili 

olarak Kanun’un 27. maddesinin 6. fıkrasındaki yetkilerini kullanıp kullanmadığı, 

Meclis ve encümenin kararlarından Vali tarafından hukuka aykırı kararlar bulunup 

bulunmadığı,  

İncelenecektir. 

8-ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER:  

08.01-5302 sayılı Kanun’un; “Görevden uzaklaştırma Madde 34-Görevleriyle ilgili bir 

suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu 

organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir. 

Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı 

bakımından yarar görülmeyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. 

Soruşturma veya kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırılan il özel idaresi organları 

veya bu organların üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının 

düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden 

düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma 

önlemi kaldırılır.” Hükmüne göre; 

5302 sayılı Kanun’un ikinci kısmında il özel idaresi organları sayılmıştır.  

İl özel idaresinin organları 1-İl genel meclisi, 2-İl encümeni ve 3-Validir. Bu madde her 

ne kadar il özel idaresinin organlarının ve üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını düzenlemiş 

olsa da, düzenlemenin ağırlıklı olarak bu organlarda yer alan seçilmiş üyeler için olduğunu 

kabul etmek gerekir. Çünkü memurların görevden uzaklaştırılması, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 137, 138 ve 140. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Görevden uzaklaştırmanın süresi: Maddeye göre, haklarında soruşturma veya 

kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri kesin hükme kadar 

görevden uzaklaştırılabilir. Madde hükmünden anlaşılan görevden uzaklaştırma kararı 

verilmesi takdire bağlı bir işlem olmakla beraber, görevden uzaklaştırmanın süresi takdire bağlı 

değildir. Eğer, görevden uzaklaştırma kararı verilmiş ise kesin hükme kadar görevden 

uzaklaştırılmalıdır.  
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Görevden uzaklaştırma kararı kesin hükme kadar verilmekle birlikte, bu sürenin nasıl 

kısaltılacağı maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda 

bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bakımından yarar görülmeyen görevden 

uzaklaştırma önlemi, kesin hüküm verilmeden daha önce de kaldırılabilir. 

Ayrıca maddenin üçüncü fıkrasına göre, soruşturma veya kovuşturma sebebiyle 

görevden uzaklaştırılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri hakkında; 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda kamu 

davasının düşmesi, beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması, görevden 

düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması, durumunda görevden uzaklaştırma 

önlemi kaldırılır. Bu durumlarda yetkili makamın görevden uzaklaştırma önlemini kaldırmama 

gibi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.  

Görevden uzaklaştırma yetkisine sahip makamlar: Madde hükmünde görevden 

uzaklaştırmadan bahsedilmesine rağmen, görevden uzaklaştırmaya yetkili kişi ya da makamlar 

belirtilmemiştir.  

Anayasa’nın 127. maddesine göre, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında 

soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri 

Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. 

Anayasa’nın belirtilen hükmüne göre, görevleriyle ilgili bir suç sebebi ile hakkında 

soruşturma veya kovuşturma açılan vali, il genel meclis üyeleri ile il encümenin seçilmiş üyeleri 

hakkında görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanına aittir.  

Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan il 

encümeninin memur üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 138. maddesinde 

sayılan yetkililer tarafından da görevden uzaklaştırılır.  

08.02-Kanun’un 34. maddesi gereğince, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında 

soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyelerinin kesin 

hükme kadar görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadıkları, görevden uzaklaştırılmaya ilişkin 

işlemlerin ilgili mevzuata göre yürütülüp yürütülmediği, 

9-İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 09.01-5302 sayılı Kanun’un, “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları Madde 6- 

“İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, 

sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni 

plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, 

sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme 

yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 

diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,  

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)(1); orman 

köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye 

sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir.  

(Ek fıkra: Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi 

idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, 

kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, 
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gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için 

ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili 

bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel 

idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları 

ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar 

ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek 

yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il 

sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir 

projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı 

takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, 

ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak 

üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere 

Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.  

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki 

araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının 

yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili 

harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin 

koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel 

idaresi ile birlikte yapılır.  

İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye 

sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir 

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından 

onaylanır.  

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin 

ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.  

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük 

ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi 

bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” Hükmüne göre; 

İl özel idaresinin görev alanı il sınırları kapsamı dâhilindedir. İl özel idaresinin il sınırı 

dışında başka bir yere hizmet götürmesi mümkün değildir. Bir il özel idaresinin görev alanı 

dışında kalan yer, başka bir il özel idaresinin görev alanıdır. İl özel idarelerinin görev alanının 

açık bir şekilde belirlenmesi ile görev, yetki ve sorumluluklar arasında olası yaşanacak 

belirsizliklerin de önüne geçilmiştir. 5302 sayılı Kanun’un 5. maddesinde il özel idaresinin 

görev alanı il sınırları olarak düzenlenmiş olmasına rağmen Kanun’un 69. maddesinde bir 

istisnai düzenleme yer almaktadır. Kanun’un 69. maddesindeki düzenlemeye göre, il özel 

idaresi, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli 

yardım ve destek sağlayabilir. 

5302 sayılı Kanun’un 5. maddesi il özel idaresinin görev alanını il sınırları olarak 

belirtmiş; ancak, Kanun’un 6. maddesi ise, il özel idaresinin a) il sınırları içinde yapacağı 
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görevlerini; ilin tamamında yapacağı görevler ve b) belediye sınırları dışında yapacağı görevler 

olarak ana gruba ayırmıştır. İl özel idaresinin görev ve yetki diğer bir ayrımla da görevleri; 

1-5302 sayılı Kanun’dan kaynaklanan, 

2-Diğer kanunlardan kaynaklanan, 

3-Merkezi idare yatırımlarına aracılık etmek olarak da üç ana gurupta toplanmaktadır. 

5302 sayılı Kanun’un 6. maddesinde, il özel idarelerinin mahallî müşterek nitelikte 

olmak şartıyla görev ve yetkilerinin, il sınırları ve belediye sınırları dışında olmak üzere ikiye 

ayrıldığı, İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar. İl özel idaresinin il sınırı dışında 

başka bir yere hizmet götürmesi mümkün değildir. Söz konusu düzenlemenin istisnası; 

Kanun’un 69. maddesindeki düzenleme uyarınca, il özel idaresi, il dışında yangın ve doğal 

afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. İl özel 

idareleri, her ne kadar kırsal alanın kalkınmasında görev ifa eden bir mahalli idare birimi olarak 

görülse de, aslında merkezi idarenin taşrada/illerde yürüteceği birçok önemli görevi ve yatırımı 

da gerçekleştirme görevi yapmaktadır.  

Kamuya ait görev ve yetkilerin il düzeyinde yerine getirilmesi ile ilgili ne zaman sorumlu 

bir idare aransa İl Özel İdareleri akla ilk gelen idareler olmuştur. Merkezi idareye ait 

kuruluşlarda il düzeyindeki yatırımlarını il özel idareleri aracılığı ile yapmaktadır. 

İl sınırlarındaki görevlerinin; 

-Gençlik ve spor, sağlık,  

-Tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç 

ilin çevre düzeni plânı,  

-Bayındırlık ve iskân,  

-Toprağın korunması, 

-Erozyonun önlenmesi,  

-Kültür, 

-Sanat, 

-Turizm,  

-Sosyal hizmet ve yardımlar,  

-Yoksullara mikro kredi verilmesi,  

-Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları,  

-İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 

diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin eğitim hizmetleri, 

Belediye sınırları dışındaki görevlerinin; 

-İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; Orman köylerinin 

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerdir. 

Merkezi idareye ait görevleri il özel idaresince yerine getirilmesi; 

Kamu idarelerine kanunla verilen görevlerin bizzat kendileri tarafından yerine getirilmesi 

asıldır. Kanun’un 6. maddesinin ikinci fıkrası merkezi idareye ait bazı hizmetlerin istisnai 

olarak il özel idaresi aracılığı ile yerine getirilmesini düzenlemiştir.   

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlerin il özel idareleri eliyle de 

gerçekleştirilebilmesi için; 
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1- Görev ve hizmetlere ilişkin yatırımların ilgili bakanlıkça uygun görülmesi, 

2- İlgili kuruluş tarafından bu yatırımlara ait ödeneklerin o il özel idaresi bütçesine 

aktarılması, gerekir.  

Merkezi idare, sadece yatırım hizmetlerine ait hizmetleri il özel idaresi aracılığı ile değil 

ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili 

il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Her iki şekilde de il özel 

idaresine aktarılan kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla 

kullanılamaz.  

Fıkranın ilk cümlesinde “ödeneklerin il özel idare bütçesine aktarılacağı” belirtilmişken, 

fıkranın son cümlesinde “bütçe ile ilişkilendirilmez” ifadesi yer almaktadır. Yasa hükmünde 

geçen, “bütçe ile ilişkilendirilmez” ifadesini, bütçenin diğer harcama tertipleri ile 

ilişkilendirilmez ve amacı dışında kullanılmaz şeklinde anlamak gerekir.  Merkezi idare 

yatırımları için il özel idaresine aktarılan kaynak ve ödenekler bütçeleme tekniği açısından 

“şartlı bağış ve yardım” niteliğinde gelirlerdir. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi hükmüne göre, 

merkezi idare yatırımları ve merkezi idarenin desteklemek ve geliştirmek istediği hizmet 

projeleri karşılığı il özel idaresine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, üst yöneticinin (vali) onayı 

ile gelir bütçesinde bağış ve yardımlar bölümüne gelir yazılır ve gider bütçesinde bu hizmetin 

ödeneği varsa bu ödeneğe eklenir, yoksa bütçede öngörülen tertibe ödenek yazılarak tahsis 

amacına harcanır. Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.  

Merkezi idare yatırımları için il özel idaresi bütçesine aktarılan kaynak ve ödeneklerin 

bütçeye gider ve gelir yazılmasında ve bütçenin tertipleri arasında aktarılmasında meclis ve 

encümen kararı gerekmez, üst yöneticinin (vali) onayı yeterlidir.  

Bu şekilde il özel idaresi bütçesine gelir ve gider yazılan ödeneğin harcanmasındaki usul 

ve esaslar, il özel idaresinin diğer ödeneklerinin harcanmasındaki usul ve esaslardan farklı 

değildir. Merkezi idare yatırımları için il özel idaresine aktarılan kaynak ve ödeneklerin 

harcama yetkilisi,  il özel idaresi kurumsal sınıflandırması içinde bu ödenekler hangi harcama 

birimi veya birimlerinin bütçesine gider yazılmış ise, bu birim amiri veya amirleri harcama 

yetkilisi olacaktır.  

Merkezi idare yatırımları için il özel idaresi bütçesine aktarılan kaynak ve ödenekler il 

özel idaresine aktarıldığında, bu ödenekler amacı dışında harcanamayacağından, bankada ayrı 

bir hesapta muhafaza edilmelidir. 

Merkezi idare yatırımları için il özel idaresi bütçesine aktarılan ödenekler köylere hizmet 

götürme birliklerine aktarılarak harcanabilir mi? 5302 sayılı Kanun’un 6. maddesi “Bu 

yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır.” 

şeklindedir. Ayrıca, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesinin 

üçüncü fıkrasında “il özel idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları; köye yönelik 

hizmetlerine ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini aralarında yapacakları anlaşmaya göre 

köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla gerçekleştirebilir.” şeklinde bir düzenleme yer 

almaktadır.  
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Merkezi idareye ait kuruluşlar zaten gerekli görmeleri halinde 5355 sayılı Kanun’un 18. 

maddesinin üçüncü fıkrası gereği doğrudan köylere hizmet götürme birliklerine ödenekleri 

aktarabileceklerdir. Merkezi idare yatırımları için ayrılan ödeneklerin doğrudan il özel idaresine 

aktarılmasıyla, bu ödeneklerin il özel idaresi eliyle kullanılması amaçlanmaktadır. 

Dolayısıyla 5302 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında merkezi idare yatırımları için 

il özel idaresine aktarılan ödeneklerin köylere hizmet götürme birliklerine aktarılarak 

harcanması, 5302 sayılı Kanun’un 6. ve 5355 sayılı Kanun’un 18. maddesinin üçüncü 

fıkrası hükümlerine uygun düşmeyecektir. Bunların başlıcaları; 

-Emniyet hizmetlerine teçhizat alımı: 

-Kaynak suların kiraya verilmesi: 

-Kaçak petrolün tespiti ve tasfiyesi: 

-Su ürünleri üretim hakkının kiraya verilmesi: 

-Yıpranan tarihi varlıkların korunması: 

-Kültür ve tabiat varlıklarının korunması: 

-Madenlere ruhsat verilmesi: 

-Jeotermal ve minareli sulara ruhsat verilmesi: 

-Sokakların aydınlatılması: 

-Afet ile ilgili görevler: 

-Adres ve numaralamaya ilişkin görevlerdir. 

Emniyet hizmetlerine teçhizat alımı: Kanun’un 6. maddesi hükmünde “il özel idaresi 

bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.” 

şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.  Emniyet hizmetleri kapsamına Jandarma da girer mi? 

Kanun’un 6. maddesi sadece “emniyet hizmetleri” ifadesini kullanmış, polis ve jandarma 

teşkilatını işaret etmemiştir.  

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 1. ve 2803 sayılı Jandarma 

Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 7. maddesine göre emniyet ve asayiş hizmetleri 

polis ve jandarma tarafından yerine getirilmektedir.  Diğer taraftan 2803 sayılı Jandarma 

Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 7. maddesine göre jandarma teşkilatının askeri 

görevi de vardır. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 3. maddesi “Umumi zabıta: 

Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.” diyerek genel emniyet hizmetinin polis ve 

jandarma tarafından sağlanacağını belirtmiştir. 

Emniyet hizmetleri; genel olarak meskûn mahallerde polis, kasaba, köy ve kırsal 

alanlarda jandarma teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Kanun’un 6. 

maddesindeki “emniyet hizmetleri” kapsamında jandarma teşkilatının emniyet hizmetlerinin 

de dâhil olduğu açıktır. Dolayısıyla, polis (emniyet) teşkilatına ve emniyet hizmetleriyle sınırlı 

olmak üzere jandarma teşkilatına il özel idaresi bütçesinden teçhizat alınması için harcama 

yapılmasında bir sakınca bulunmayacaktır. Ancak, jandarma teşkilatının askeri hizmetleri için 

il özel idare bütçesinden teçhizat alımı için harcama yapılaması Kanun’un 6. maddesiyle 

bağdaşmayacaktır. 

Emniyet hizmetlerine teçhizat alımı, il özel idaresinin asli görevlerinden değildir. İl özel 

idaresi gerekse emniyet teşkilatının gerekse jandarma teşkilatının emniyet hizmetleri için 

teçhizat alımı taleplerini karşılamak zorunda değildir. İl özel idaresinin asli görevlerini 
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aksatmayacak şekilde ve bütçeye yeterli ödenek konulması koşulu ile emniyet hizmetlerine 

teçhizat alımına ilişkin harcama il özel idaresi bütçesinden yapılabilir. 

Teçhizat kavramı içinde hangi tür taşınırlar yer almaktadır? Kanun’un 6. maddesi 

“teçhizat” alımından bahsetmesine rağmen teçhizat kavramını açıklamamıştır. Örneğin, taşıt 

araçları teçhizat kavramı içerisinde yer alır mı?   

Teçhizatın sözlük tanımı, silah dışındaki savaş gereçleri, donatı olarak tanımlanmaktadır. 

237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 3. maddesinde taşıt ise, motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma 

araçları olarak tanımlanmıştır. Teçhizat tanımı içinde taşıtların da olduğunu söylemek mümkün 

görünmemektedir.   

Bu tanımlara bakıldığında “teçhizat” ifadesinden silah ve taşıt dışındaki diğer demirbaş, 

makine ve cihazlar gibi taşınırları anlamak gerektiği düşünülmektedir.  

Kaynak suların kiraya verilmesi: 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 4. 

maddesine göre yer altı sularının ne şekilde kiraya verileceği düzenlenmiştir.   

167 sayılı Kanun’un 4. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, bir kimse, kuyu 

açarak bulunan suyun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya ancak yetkili 

olduğunu belirttikten sonra ikinci cümlesinde de, bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve 

işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin 

özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları 

(mazbut vakıflara ait sular hariç), 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince 

kiraya verileceğini, tahsil edilen kira gelirinden; yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy 

sınırları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili 

belediyeye %25 oranında pay verileceğini belirtmiştir. 

167 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre,  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme 

suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı sularının il özel idaresi tarafından kiraya verileceği 

açıktır.  

167 sayılı Kanun’un 4. maddesi kiraya verme işleminin 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümlerine göre yapılacağını belirtmektedir. 2886 sayılı Kanun’un 13. maddesine 

göre il özel idaresinde “ihale komisyonu” il encümenidir. 2886 sayılı Kanun’un 64. maddesi, 

kiralarda sözleşme süresini en fazla on (10) yıl olarak sınırlamış ve il özel idaresinde kira 

müddetini belirleme yetkisini kendi özel yasasına bırakmıştır. 5302 sayılı Kanun’un 26. 

maddesinin (g) bendi, süresi üç yılı geçmeyen kiraya verme işleminde il encümenine, 10. 

maddesinin (f) bendi ise üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işleminde il genel meclisini 

yetkili kılmıştır.  

2886 sayılı Kanun’un 64 ve 5302 sayılı Kanun’un 10 ve 26. maddeleri birlikte 

değerlendirildiğinde, yer altı sularının kiraya verilmesinde üç (3) yıla kadar il encümeninin, on 

(10) yıla kadar ise il genel meclisinin izin vermeye yetkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Her iki 

durumda da, 2886 sayılı Kanun’un 13. maddesi hükmüne göre, ihale komisyonu il encümeni 

olacaktır.  

2886 sayılı Kanun’un 64. maddesine göre, üç yıldan fazla süre ile kiraya verme 

işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir. 
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Kaçak petrolün tespiti ve tasfiyesi: 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazetede 

Yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Akaryakıtın 

Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, 

Su ürünleri üretim hakkının kiraya verilmesi: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 

4. maddesine göre, (Değişik:6/11/2019-7191/2 md.) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve 

içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu 

alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği 

yatırımlarında, ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsal 

hakkının kira yöntem ve teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri 

dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler gerçek veya tüzel kişilere, 

gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise yatırım izleme ve koordinasyon 

başkanlıklarına ait olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilebilir. Bu yerlerden 

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda avcılık yoluyla istihsal hakkı, başkalarına 

devredilmemesi şartıyla, öncelikle istihsalin yapılacağı yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az 

olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri istihsali veya 

pazarlaması ile iştigal eden su ürünleri kooperatiflerine veya birliklerine, bunların kiralamaması 

halinde ise gerçek veya tüzel kişilere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiralanabilir.  

Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama 

işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde; taşınmazın tescilli olması durumunda maliki 

kuruluş tarafından, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan olması durumunda ise 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimleri marifetiyle yapılır.  

Deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri 

belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü 

alınır; altmış gün içerisinde cevap verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılır.  

İstihsal hakkı kiraya verilen alanlarda yapılacak ticari, amatör, rekreasyonel amaçlı 

avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ile istihsal hakkı kiraya verilen türler ile ilgili usul ve esaslar 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların korunması: 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye 

yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen 

bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarında il özel idaresinin görev alanı,  “büyükşehir 

belediyeleri”, “büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri”, “il”, 

“ilçe belediyeleri” ve “nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerin” yetki alanı dışında kalan 

alanlardadır.   

5366 sayılı Kanun’un “Alanların belirlenmesi” başlıklı 2. maddesinin; 

“(Değişik birinci, ikinci, üçüncü cümleler: 16/5/2012-6306/15 md.) Yenileme alanları; il 

özel idarelerinde il genel meclisinin ve belediyelerde belediye meclisinin üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince ve büyükşehirler 

dışındaki belediyelerde belediye meclisince bu konuda alınan kararlar, Cumhurbaşkanına 
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sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe belediye meclislerince alınan kararlar, büyükşehir belediye 

meclisince onaylanması üzerine Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı projenin 

uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir.  

Cumhurbaşkanınca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dâhilinde etap etap 

projelendirilebilir.  

Etap proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve 

belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya konulur.  

Belirlenen alan sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince 

hazırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara 

bağlanmasını müteakip bu Kanuna göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. 

Büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan 

yenileme projeleri, ilçe ve ilk kademe belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde 

kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre 

kamulaştırma ve uygulama yapılır.  

Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanların 

yönetimi ile örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin veya bölge halkının 

katılımına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.” hükmüne göre il özel idaresinin yetkili 

olduğu alanlarda “yenileme alanlarının belirlenmesi” şu şekilde yapılır: 

İl özel idaresinin yetkili olduğu alanlarda yenileme alanı il genel meclisinin üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl genel meclisinin yenileme alanına ilişkin 

kararı Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına üç 

ay içinde karar verir. Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program 

dâhilinde etap etap projelendirilebilir. Etap proje ve programları, il genel meclisinin üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun kararı valinin onayı ile uygulamaya konulur. 

Yenileme alanı olarak belirlenen sınırlar içindeki tüm taşınmazlar, il özel idaresince 

hazırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara 

bağlanmasını müteakip 5366 sayılı Kanun’a göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi 

olurlar. 

5366 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre, yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde 

il özel idaresi tarafından hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları şu 

şekilde olacaktır: 

Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde il özel idaresi tarafından hazırlanan veya 

hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları, ilgili il özel idareleri eliyle yapılır veya kamu 

kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılarak uygulanır. Bu 

alanlarda Toplu Konut İdaresi ile ortak uygulama yapılabileceği gibi, Toplu Konut İdaresine de 

uygulama yaptırılabilir. 

Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen 

korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece kabul 

edilen projeye bağlı kalmak ve il özel idaresinin belirleyeceği amaçta kullanılmak kaydıyla 

parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak 

başlatılması ve tamamlanması esastır. Aksi takdirde il özel idaresince 5366 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanır. 
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Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri, ilgili il özel idaresince 

yapılır veya yaptırılarak sonuçlandırılır. Bu işlemler, projenin özelliğine göre konuyla ilgili 

uzman kişi, kurum ve ekiplere yaptırılır. 

Yenileme alanlarındaki, taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırma işlemi 

5366 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre yapılır. 

İl özel idaresi, yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar üzerinde, her türlü 

yapılaşma, kullanım ve işletme konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar 

uygulayabilir. 

Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 

anlaşma yolu esastır. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ilgili il özel idaresi tarafından kamulaştırılabilir. 5366 sayılı 

Yasa uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. 

maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma 

sayılır.  

İl özel idareleri ve belediyeler taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, uygun 

gördükleri takdirde satın alma, kat karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili 

maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak tesis 

edebilirler. 

Yenileme alanı içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazlar başka bir işleme gerek 

kalmaksızın projeyi yürüten il özel idaresine bedelsiz devredilir. 

Bu konuda daha geniş bilgi için 14.12.2005 gün ve 26023 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine 

bakınız. 

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu’nun 10. maddesine göre, her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa 

olsun, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri 

almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile 

belediyeler ve valiliklere yaptırmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.  

2863 sayılı Kanun’un “Yetki ve yöntem” başlıklı 10. Maddesinin; 

“Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her 

türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere 

yaptırmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. (1)  

(Değişik birinci cümle: 2/7/2018 – KHK-703/51 md.) Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, 

kendileri tarafından yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve 

Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanır.  

Milli Savunma Bakanlığının idare ve denetiminde veya sınır boyu ve yasak bölgede 

bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Milli Savunma 
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Bakanlığınca yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanması, Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür 

ve Turizm Bakanlığı arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre yürütülür. 

(Değişik dördüncü fıkra: 28/11/2017-7061/38 md.) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait 

kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı 

alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

denetiminde bulunan mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve 

değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı alındıktan sonra, yöneticileri tarafından yürütülür.  

(Değişik beşinci fıkra: 28/11/2017-7061/38 md.) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma 

ve değerlendirilmesi bu Kanun hükümlerine uygun olarak kendileri tarafından sağlanır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması, bu kuruluşların bütçelerine her yıl bu maksatla konacak ödeneklerle 

yapılır.  

Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesine her yıl 

yeteri kadar ödenek konur.  

(Mülga sekizinci fıkra:14/7/2004 – 5226/4 md.)  

(Ek: 17/6/1987 -3386/4 md.) Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve 

değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.  

(Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 md.)Büyükşehir belediyeleri, valilikler, Bakanlıkça izin 

verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek 

üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından 

uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulur. Ayrıca, il özel 

idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon 

projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek 

eğitim birimleri kurulur.  

(Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 md.) Belediyeler belediye sınırları ve mücavir alanları 

içerisinde, valilikler ise bu sınırlar dışında yetkilidir.  

(Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 md.)Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun 

görülen koruma amaçlı imar plânı, proje ve malzeme değişiklikleri ile inşaat denetimi de dâhil 

olmak üzere uygulamayı denetlemekle yükümlüdürler.  

(Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 md.) Alanın özelliği göz önüne alınarak, bu büroların hangi 

uzmanlık dallarından teşekkül edeceği, çalışma, izin usul ve esasları; Bakanlık ve İçişleri 

Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.” hükmüne göre; 

İl özel idareler belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerdeki kültür 

ve tabiat varlıklarının korunması konusunda yetkilidir. 

2863 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, il özel idareleri bünyesinde, kültür 

varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve 

uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur. 

2863 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun 

görmesiyle, il özel idareleri, maliklere lüzum görülen hallerde, taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda 

bulunabilirler.  
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2863 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre, belediyelerin görev alanlarında kalan kültür 

varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanunu’nun 8 ve 18. maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak 

vergisinin %10'u nispetinde "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" 

tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir. Tahsil edilen 

miktar, il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanır. Bu miktar; belediyelerce kültür 

varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında 

kamulaştırma, projelendirme, plânlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere il sınırları 

içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve bu pay valinin denetiminde kullanılır. 

2863 sayılı Kanun’un 15. maddesi hükmüne göre, il özel idareleri ve mahallî idare 

birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda 

kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler. 

2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının 

gruplarının belirlenmesi, bakımı, onarımı, yapı esasları ile yapıya ilişkin proje ve uygulamaların 

denetim esasları,  11.06.2005 gün ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik 

hükümlerine göre yapılır.  

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine 

Dair Yönetmeliğin 7. maddesine göre, il özel idaresinin görev alanı içerisindeki yıkılacak 

şekilde tehlike yaratan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları il özel idaresinin talebi 

üzerine valilikler tarafından boşaltılır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra konu 

koruma bölge kuruluna iletilerek alınacak karara göre işlem yapılır. 

2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, tadilat ve 

tamirat, taşınmaz kültür varlıklarında esaslı onarımı ve yapıların fen ve sağlık şartlarına 

uygunluğu 11.06.2005 gün ve 25842 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Koruma, Uygulama 

ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul 

ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Uygulamanın mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

09.02-Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak 

kullanılması amacıyla, yenileme alanlarının; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun’un 2. maddesi gereğince il genel meclisince belirlenip belirlenmediği, yenileme 

projeleri ve uygulamaları, yenileme alanlarında (gerekiyorsa) taşınmaz tasarruflarının 

kısıtlanması ve kamulaştırma, sınırlı ayni hak tesisi gibi hususlarda Kanunun diğer maddelerine 

ve 14/12/2005 gün ve 26023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yıpranan Tarihi Ve 

Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

09.03-Koruma amaçlı imar planlarının ve çevre düzenleme projelerinin, 26.07.2005 

gün ve 25887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre 

Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine 

İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,  
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09.04-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine 

eklenen fıkralara istinaden, il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür 

varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla emlak vergisinin yüzde %10 u oranında 

tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının 

uygulamasının, 13.04.2005 gün ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 

yapılıp yapılmadığı, 

09.05-Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ile yapıya 

ilişkin proje ve uygulamaların denetiminin, 11.06.2005 gün ve 25842 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları 

Ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

09.06-Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezleri için 

hazırlanan planlara görüş bildirilmesinde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na 

istinaden 03.11.2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Ve Turizm 

Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının 

Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik  hükümlerine uygun hareket edilip 

edilmediği, 

10-MADENLERE RUHSAT VERİLMESİ: 

10.01-Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 

hükümleri uyarınca il özel idaresince maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat 

sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatının, Maden Kanunu hükümleri 

doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre vermeleri 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

3213 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik yapan, 5995 sayılı Maden Kanununda ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.06.2010 gün ve 27621 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğinden bu tarihten sonraki iş ve işlemler için 

Kanunda ve Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararı dikkate 

alınmalıdır.  

Anayasa Mahkemesi Kararı Esas Sayısı: 2004/70 Karar Sayısı: 2009/7 

Karar Günü: 15.1.2009 Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliğinin bazı maddeleri iptal 

edilmiştir. 

26.5.2004 günlü, 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun’un; 

A-3. maddesiyle değiştirilen 4.6.1985 günlü, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. 

maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 

B-5. maddesiyle 3213 sayılı Yasa’nın 10. maddesine eklenen altıncı fıkranın Anayasa’ya 

aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 

C-10. maddesiyle değiştirilen 3213 sayılı Yasa’nın 16. maddesinin son fıkrasının ikinci 

tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 

D-20. maddesiyle 3213 sayılı Yasa’nın 46. maddesine eklenen onuncu fıkranın 

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

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 

F-28. maddesiyle 9.8.1983 günlü, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesine eklenen 

üçüncü fıkrası, 26.4.2006 günlü, 5491 sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle değiştirildiğinden, bu 

fıkraya ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER 

OLMADIĞINA, 

G-Geçici 1. maddesinin altıncı fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı 

olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 

H-3. maddesiyle değiştirilen 3213 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin birinci fıkrası ile 5. 

maddesiyle 3213 sayılı Yasa’nın 10. maddesine eklenen altıncı fıkranın iptal edilmesi nedeniyle 

doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. 

maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci 

fıkraları gereğince, bu fıkralara ilişkin İPTAL HÜKÜMLERİNİN, KARARIN RESMÎ 

GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE 

GİRMESİNE, 

15.1.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.” şeklindedir. 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun “ilk müracaat ve ruhsatlandırma” başlıklı 16. 

maddesinin;  

“(Değişik: 26/5/2004 – 5177/10 md.) (Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II. Grup 

(b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) 

bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III. Grup, IV. Grup 

madenler (…)(3), V. Grup madenler arama ruhsatı ile aranır. II. Grup (b) bendi ve IV. Grup 

madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu 

olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.  

I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı 

verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu 

madenlerin ihale bedeli büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idarelerinin hesabına 

yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti 

üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. (Ek cümle: 10/6/2010-5995/9 md.) Bu 

madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması halinde büyükşehir 

belediyesi olan illerde valiliklerce, diğer illerde İl Özel İdaresi tarafından belirlenen 

muhammen bedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir. I. Grup (a) bendi 

maden ruhsatlarının alanları 10 hektarı geçemez.(2)  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına 

bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir. 

I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin 

denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelikte 

belirlenir.(4)  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup 

(a) ve (c) bendi madenlerde 100 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı; II. Grup 

(b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 

2.000 hektarı geçmeyecek şekilde ve tamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 

50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000 

hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir.(5) 
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(Değişik fıkra: 4/2/2015-6592/11 md.) (Değişik cümle:14/2/2019-7164/16 md.) 

Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması ve birleştirmeye konu 

tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta 

birleştirilebilir. (Ek cümleler:14/2/2019-7164/16 md.) Diğer ruhsatlar hangi aşamada olursa 

olsun birleştirilemez. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsatları hangi aşamada olursa 

olsun birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan 

sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir 

ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının zorunlu veya üretimin 

entegre tesisi beslemeye yönelik olması hâlinde bu alan kısıtlaması aranmaz. Mevcut işletme 

ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bulunamaması hâlinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri 

için bitişik alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın 

birleştirme yapılarak işletme ruhsatı düzenlenir. I. ve II. Grup ruhsatlar, birleştirme sonucunda 

alan sınırlamasını geçemez.  

(Değişik fıkra:4/2/2015-6592/11md.) İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihale 

bedelinin yatırılmasını müteakip iki ay içinde ön inceleme raporu ile arama dönemi 

faaliyetlerinin yerine getirile-bilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama 

projesinin verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat 

bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir 

işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir.  

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için 

müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen 

noktalarla sınırlandırılmış alanlar için Genel Müdürlüğe doğrudan yapılır. Talep edilen alanın 

müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme 

raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de 

içeren maden arama projesinin verilmesi, ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı 

verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu 

alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. Grup (b) bendi ve 

IV. Grup madenler için yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan 

alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu 

alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek 

kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir.  

Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte yürürlüğe girer. Bir grup için verilen ruhsat, diğer 

gruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata konu madenin üretilmesi için, işletme 

faaliyetinin zarurî neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenler Genel Müdürlükten izin almak 

sureti ile değerlendirilebilir. İşletme projesinde belirtilen temrin plânına göre belirtilen süre 

içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup 

madenlerin satış bedelinin iki katı tutarında idarî para cezası alınarak bu madenlerin üretimi 

için verilmiş izin iptal edilir. Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanılmış haklar 

korunmak kaydı ile ayrı grup ruhsatların birbiri üzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/9 md.) Denizlerde alınan; Kokolit, Sapropel ve Hidrojen 

Sülfür ruhsat sahipleri, arama ruhsat yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı veya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı bir şirketi en az 

bir yönetim kurulu üyeliği ile bir denetçi üye verme ve sermaye koyma şartı aramaksızın, en az 

yüzde on hisse olmak kaydıyla şirketine ortak almak zorundadır.” 
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“İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi” başlıklı 24. maddesinin;  

“(Değişik üçüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) I. Grup (a) bendi madenlerin işletme 

ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi on yıldan az olmamak 

üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme 

ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre uzatma talebinin olması ve uygun 

bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma 

taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi 

olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınır. 

Süre uzatımları dahil toplam işletme ruhsat süresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup 

madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçmeyecek şekilde projesine göre 

Genel Müdürlük tarafından belirlenir. I. Grup madenlerde otuz yıldan altmış yıla kadar, II. 

Grup madenlerde kırk yıldan seksen yıla kadar sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grup 

madenlerde ise elli yıldan doksan dokuz yıla kadar sürenin uzatılmasına Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. Ruhsat süreleri, süre uzatımları dahil bu süreleri aşamaz ve süresinin sonuna gelen 

ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ruhsat sahasındaki buluculuk ve görünür 

rezerv geliştirme hakkı düşürülerek ihalelik saha konumuna gelir. Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait ruhsatlarda süre sınırları uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

ihale edilen ruhsat sahalarında ruhsat süre başlangıcı hak sahibi adına ruhsatın düzenlendiği 

tarihtir.” 

“(Değişik on birinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) 7 nci maddeye göre gerekli izinlerin 

alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı 

alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci 

maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin 

Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri 

yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir. İşletme ruhsat 

süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde 

ruhsat süresi uzatılmaz.” 

“İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi” başlıklı 24. maddesinin; 

“(Değişik birinci fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) İşletme ruhsatı taleplerinde, I. Grup (b) 

bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay 

içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, 6183 sayılı Kanunun 22/A 

maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartıyla Genel Müdürlüğün 

bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli ve işletme ruhsat bedeli 

yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış 

işletme projesi ve bu projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin 

belgelerin ve aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal 

elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe 

verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir ve ilgili saha ihalelik saha konumuna 

getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Projedeki teknik eksiklikler iki ay içerisinde Genel 

Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilir, eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay 

içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 31.054 TL idari para 

cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda projedeki teknik eksiklikleri 

tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek 
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ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan işletme ruhsatı taban 

bedeli iade edilmez, işletme ruhsat bedeli ise iade edilir. Taleplerin uygun görülmesi hâlinde 

bir ay içinde işletme ruhsatı düzenlenir.”  

“(Değişik ikinci fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; 

ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar, 6183 sayılı Kanunun 22/A 

maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartıyla Genel Müdürlüğün 

bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel 

kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve aktif edilmiş 

tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi 

(e-Tebligat) adresinin ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi 

hâlde talep reddedilir ve ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile 

ruhsatlandırılır. Genel Müdürlükçe proje üzerinde veya mahallinde yapılan/yapılmış inceleme 

sonucunda tespit edilen, projedeki teknik eksiklikler ve süre uzatımı talebinde bulunulan 

ruhsata ilişkin vadesi geçmiş ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet 

hakkı gibi mali eksiklikler Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine iki ay içerisinde 

bildirilir, eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini 

verilen sürede tamamlamayanlara 31.054 TL idari para cezası uygulanır. Ruhsat süresinin 

sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ruhsat süresi uzatılmaz ve bu alanlar 

başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile 

ruhsatlandırılır. Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan işletme ruhsatı taban bedeli iade 

edilmez. Süre uzatım talebinin uygun görülmesi hâlinde ise en geç ruhsat süre sonundan 

itibaren bir ay içinde işletme ruhsatının süresi, işletme ruhsatının süresinin bitim tarihinden 

itibaren uzatılır. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında maden işletme faaliyetleri yapılamaz” 

“(Değişik üçüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) I. Grup (a) bendi madenlerin işletme 

ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi on yıldan az olmamak 

üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme 

ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre uzatma talebinin olması ve uygun 

bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma 

taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi 

olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınır. 

Süre uzatımları dâhil toplam işletme ruhsat süresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup 

madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçmeyecek şekilde projesine göre 

Genel Müdürlük tarafından belirlenir. I. Grup madenlerde otuz yıldan altmış yıla kadar, II. 

Grup madenlerde kırk yıldan seksen yıla kadar sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grup 

madenlerde ise elli yıldan doksandokuz yıla kadar sürenin uzatılmasına Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. Ruhsat süreleri, süre uzatımları dâhil bu süreleri aşamaz ve süresinin sonuna gelen 

ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ruhsat sahasındaki buluculuk ve görünür 

rezerv geliştirme hakkı düşürülerek ihalelik saha konumuna gelir. Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait ruhsatlarda süre sınırları uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

ihale edilen ruhsat sahalarında ruhsat süre başlangıcı hak sahibi adına ruhsatın düzenlendiği 

tarihtir.” 

“(Değişik 4. fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Arama ruhsatlı sahalara, geçici tesis alanı ile 

arama süresince belirlenen görünür ve/veya muhtemel rezerv alanı üzerine, arama ruhsatının 

diğer kısımları taksir edilerek, işletme ruhsatı verilir. Ancak maden işletme faaliyetlerinin 

yapılması mümkün olmayan küçük alanlar içerecek şekilde işletme ruhsatı düzenlenemez. 



79 

   

Maden işletme faaliyetleri yapılamayacak nitelikte küçük alanlar içerir şekilde yapılan işletme 

ruhsat taleplerinde bu alanlar Genel Müdürlükçe ruhsattan taksir edilir. Taksir edilen küçük 

alan, taksir edildiği ruhsatın mücaviri sayılmaz. İşletme ruhsatlarında, geçici tesis alanı ve 

görünür rezerv alanına işletme izni verilir. Muhtemel rezerv alanlarının IV. Grup maden 

işletme ruhsat sahalarında on yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl içinde 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya rezerv haline 

getirilmeyen alanlar da taksir edilir. İşletme ruhsatlarında muhtemel rezerv alanlarının Ulusal 

Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya rezerv alanı haline 

getirilmesine yönelik yapılacak faaliyetlerde 17.maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü uygulanır. 

İşletme ruhsatlarında, işletme izin alanı dışında kalan alanlarda görünür rezervin tespitine 

yönelik yapılacak arama faaliyetlerinde alınması gerekli izinler arama ruhsatları ile aynı 

hükümlere tabidir.”  

 (Değişik onbirinci fıkra:4/2/2015–6592/13 md.) 7 nci maddeye göre gerekli izinlerin 

alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı 

alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci 

maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin 

Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri 

yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir. İşletme ruhsat 

süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde 

ruhsat süresi uzatılmaz.  

(Değişik onikinci fıkra: 28/11/2017-7061/49 md.) Beş yıllık dönemde, üretimin en az 

olduğu herhangi üç yılında yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen bir yıllık üretim 

miktarının %30’undan az olması durumunda, ruhsat sahiplerine 50.000 Türk lirası idari para 

cezası verilir. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru üç yıllık 

dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretim miktarının 

%30’undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50.000 Türk lirası idari para cezası 

verilir. Bu fıkra kapsamında beş yıl içerisinde iki defa idari para cezası uygulanması halinde 

ruhsat iptal edilir. Yılların belirlenmesi, takvim yılı hesabına göre yapılır. Dönemlerin 

hesaplanmasında, işletme izninin verildiği yıl ile üretime ilişkin tespitin yapıldığı yıl dikkate 

alınmaz. Ancak mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya Genel Müdürlük tarafından kabul 

edilen işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya 

dekapaj için geçirilen süreler, projede beyan edilen yıllık üretim miktarı ile orantılı olarak 

dikkate alınır. Bu fıkrada geçen idari para cezası hariç diğer oranları iki katına kadar 

artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve ruhsat türlerine göre farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. (1)  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/11 md.) Üretilecek madenin kullanıldığı entegre metalurji, 

seramik, çimento, kireç ve kimya tesisleri termik santral ve IV. Grup madenlerin zenginleştirme 

tesislerini beslemeye yönelik aynı tesis sahibine ait, kurulu tesislerinden uzaklığı, hangi 

tesislerin bu uygulamaya tabi olacağı ve diğer usul ve esasları yönetmelikle belirlenen 

ruhsatlara on ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak, üretim yapılamayan her bir ruhsat 

için, projede belirtilen üretim miktarının % 10’u üzerinden Devlet hakkı alınır. 

Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit 

Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının 
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Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için 

bu maddede yazılı süreler uygulanmaz.” 

“(Değişik on dördüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Ereğli Kömür Havzasındaki 

taşkömürü ve 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile 

Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının 

İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri ile bu 

ruhsatlarda birlikte işletilme zorunluluğu olan, kompleks halde bulunan madenler için bu 

maddede yazılı süreler uygulanmaz.” 

Hükümlerine uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre, I (a) Grubu madenlere, il özel 

idaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir. İhaleler il özel idaresinin tabi olduğu mevzuata 

göre yapılır. Bu ihale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki ihale usulleridir. 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2’nci maddesi, I. Grup (a) bendi madenleri; inşaat ile yol 

yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl olarak tanımlamış ve 16’ncı 

maddesi de denizlerdeki kum ve çakılı, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden 

saymıştır. 

Yasa’nın 3’üncü maddesi ise, işletme ruhsatını; işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi 

için verilen yetki belgesi olarak tanımlamaktadır.  

3213 sayılı Yasa’nın 16’ncı maddesinde, I. Grup madenler için doğrudan “işletme 

ruhsatı” verileceği, müracaatların talep harcı ile yapılmasının zorunlu ve müracaatlarda öncelik 

hakkının esas olduğu belirtilmiştir. 3213 sayılı Yasa’nın 13’üncü maddesi hükmüne göre, 

ruhsatların verilmesi için harç ve teminatın yatırılması zorunludur. 

Yasa’nın 16’ncı maddesine göre, ihale edilecek alanlar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu madenlerin 

ihale bedeli il özel idarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. 

Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. I. 

Grup (a) bendi maden ruhsatlarının alanları on (10) hektarı geçemez. 

3213 sayılı Yasa’nın “işletme faaliyeti” başlıklı 29’uncu maddesinin; 

“(Değişik: 4/2/2015-6592/14 md.) İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili 

hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi 

hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. 

Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası 

verilerek üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından 

tehlikeli olduğunun tespit edilmesi hâlinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim 

faaliyetleri doğrudan durdurulur. İşletme projeleri ve değişikliklerinin uygulamaya 

konulmadan önce Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur. Aksi takdirde üretim faaliyeti 

durdurulur.  

İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve işletmelerin faaliyetlerinin 

durdurulmasına dair işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlık tarafından 

karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime açılır.  

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve tüm teknik belgeler 

ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.  
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Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme 

faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış 

ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye 

kadar üretim faaliyeti durdurulur.  

I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonuna kadar bir önceki 

yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili işletme faaliyet raporunu, büyükşehir 

belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük 

yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.  

Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde 

değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın 

birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde 

yapılmasına hak sahiplerinin rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararı ile, ruhsat 

sahiplerinin rızasının olmaması hâlinde Bakan onayı ile karar verilebilir. Bu amaçla, ortak 

ruhsat alanları içinde belirlenecek termin planları dikkate alınarak işletme izin alanları 

yeniden düzenlenebilir. 

(Değişik fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, 

yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve 

benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi 

ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya 

birden fazla ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların 

tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya kadar süre verilir. 

Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne 

alınarak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az 

yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu talep sahipleri 

ikiden az olamaz. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise hissedarlardan birinin rezerv oranı en 

az yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin sağlanamaması durumunda belirlenen alandaki tüm 

ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük 

tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara 

ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

Birleşen ruhsatların alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi 

içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak birleşen ruhsata ilave 

edilebilir.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına 

tekabül eden ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, birleştirmeye dâhil 

olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen 

yatırım giderleri, birleştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları 

birleştirilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat sahibince altı ay içinde 

ödenmemesi hâlinde ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilir.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate 

alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü ile 

Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) 

bendi maden ruhsatları, rezervi dikkate alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir 
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alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de 

ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma alanlarındaki rezerv tespitleri valiliklerce yapılır.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek 

üzere maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise il özel idaresi bünyesinde faaliyet 

gösterir. Komisyon; valilik, ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşur.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye, 

çevre ve insan sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik faaliyetlerinin geçici 

olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Komisyon geçici olarak 

durdurma faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden 

bölgeleri ile ilgili faaliyetlerini inceler ve denetler. 

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının 

%0,5’i, komisyonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üzere, 

büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi 

hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için bu Kanun 

kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir. Maden 

bölgesi alanında rödövans sözleşmesi yapılamaz ve varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların 

birleştirilmesi, taksiri ve iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, maden 

sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, bir veya birden fazla il sınırına 

giren maden bölgeleri komisyonunun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve 

yetkileri, faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje ve planlaması gibi 

uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 

Hükmüne göre, I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna 

kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili satış bilgi formunu, faaliyet 

bilgi formunu il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

halinde teminat il özel idaresi hesabına irad kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar 

faaliyet durdurulur denilmiştir. 

10.02-3213 sayılı Maden Kanununda değişiklik yapan, 5995 sayılı Maden 

Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.06.2010 gün ve 

27621 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğinden bu tarihten sonraki iş ve 

işlemler için Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak ve 03.02.2005 tarihli ve 25716 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği de 06.11.2010 gün 

ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 168. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından ilgili işlemlerin bu 

mevzuat hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediği, 

10.03-Muhammen bedel konusunda; (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) gereği I. Grup (a) 

bendi madenler için mülk sahibinin izni alınarak verilen ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatım 

işlemlerinde madenin cinsi, rezervi ve yeri dikkate alınarak ilgili il özel idaresi tarafından 

Muhammen bedelin tespit edilip edilmediği, 

10.04-Madencilik faaliyetlerinde izinler konusunda; 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 

Madde 7 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/3 md.)(İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 

15/1/2009 tarihli ve E.: 2004/70, K.: 2009/7 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 10/6/2010-
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5995/3 md.)  (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/3 md.)” Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere 

dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri 

tarafından verilip verilmediği, 

Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine 

göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil edilip 

edilmediği, Bu bedelin % 50’sinin ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı 

yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri hesabına aktarılıp aktarılmadığı, Bu alanların belediyelerin mücavir alanı içerisinde 

kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50’sinin ilgili belediyenin hesabına aktarılıp 

aktarılmadığı, 

 (Değişik dördüncü fıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) İmar alanları içinde kalan madencilik 

faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınıp alınmadığı,  

İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve 

bunların müştemilatı, inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapıların fen ve sağlık 

kurallarına uygun olması ve ilgili il özel idaresine bildirilmesi zorunlu olduğundan bu bildirimin 

yapılıp yapılmadığı, 

İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve 

bunların müştemilatı niteliğindeki yapıların, ruhsat sahibi tarafından madencilik faaliyetinin 

sonlandırılmasını müteakip bir yıl içinde kaldırılması, bunlardan çevresel etki değerlendirmesi 

olumlu kararı alınmış olanların, çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirtildiği şekli ile her 

iki alanda da yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, bant konveyör, havai hat ve kuyu tesislerinin 

ilgili idarenin onayı ve talebi doğrultusunda bedelsiz olarak kalmasına izin verilebilir. 

Diğerlerinin ise süresinde yerinden kaldırılması veya çevre ile uyumlu hale getirilmesi 

zorunludur. Ruhsat sahibinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, çevre ve insan 

sağlığı bakımından sorumlulukları devam eder. Bu konuda idare tarafından yerine getirilerek 

yapılan masraflar varsa 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilip edilmediği, 

 10.05-Beyan usulü konusunda; “Madde 10 – Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun 

hükümlerine göre devamı süresince teknik ve mali konularda yapılan (…)(4) beyanlar ile yetkili 

kişilerce tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi 

oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri 

ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar.   

(Değişik fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin 

tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli 

düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır ve beyanlardaki hata 

ve noksanlıklar düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetleri durdurulur.(1)(4)  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/10 md.) Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak 

suretiyle bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak 

iktisabına sebep olan teknik elemana ve daimi nezaretçiye 1.000 TL idari para cezası uygulanır. 

Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl içinde tekrarı hâlinde teknik elemana ve daimi 

nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası uygulanarak bu Kanun gereğince yapacakları beyanlar 

bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam 
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edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulunduğu mesleki teşekküle 

bildirilir.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/10 md.) Daimi 

nezaretçi, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve 

önerilerini daimi nezaretçi defterine haftada en az bir kez kaydetmek zorundadır. Bu süre 

içerisinde işletmede yeni bir durumun ve/veya işletme güvenliği açısından riskli bir durumun 

ortaya çıkması hâlinde bu hususu aynı gün deftere kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde daimi 

nezaretçiye 1.000 TL idari para cezası uygulanır. İkinci kez bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi durumunda daimi nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası uygulanarak bu Kanun 

gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. 

Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin 

ibraz edilmemesi, ruhsat sahibi ya da vekili tarafından imzalanmaması veya düzenli 

tutulmaması hâlinde, ruhsat sahibine 31.054 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin 

ruhsat sahibi veya vekili tarafından aynı yıl içerisinde tekrarı hâlinde idari para cezası iki kat 

olarak uygulanır.  

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle 

Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak iktisap eden ruhsat 

sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlâli halinde bir önceki 

ceza katlanarak uygulanır. (Değişik cümle:14/2/2019-7164/10 md.) İlk tespit tarihinden 

itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl edildiğinin tespiti hâlinde ruhsat iptal 

edilir. (2)(3)(4)  

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.; İptal altıncı fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/1/2009 

tarihli ve E.: 2004/70, K.: 2009/7 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 10/6/2010-5995/5 md.) 

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/10 md.) Bu Kanuna göre;  

a) Ruhsatın ait olduğu grup dışında veya birden fazla bendi bulunan grupta kendi bendi 

dışında veya üretim hakkı olmayan madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi,  

b) Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak maden 

çıkarılması veya numune alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,  

c) Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dışında kullanması ve/veya 

ruhsat alanını madencilik faaliyetleri dışında kullanması ve/veya kullandırması,  

ç) Galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılması,  

d) Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması, 

sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili faaliyetler sonucunda üretilen madenin ve/veya 

faaliyetler durdurulmadan önce üretilmiş stoktaki madenin Genel Müdürlükten izin alınmadan 

sevk edilmesi,  

e) Ruhsat sahasında yapılan üretim veya satışların beyan edilmemesi,  

f) Yapılmayan üretimin Genel Müdürlüğe yapılmış olarak beyan edilmesi,  

g) Arama faaliyet raporlarında yapıldığı beyan edilen asgari faaliyetlerin yapılmaması 

veya eksik yapılması,  

ğ) Patlatma izni olmaksızın patlayıcı madde kullanılarak üretim yapılması,  

h) İşletme ruhsatlarında işletme izni olmadan ve/veya işletme izin alanı dışında maden 

üretilmesi veya sevk edilmesi,  

ı) 7 nci madde kapsamındaki gerekli izinler alınmadan ve/veya gerekli izinlerin 

alınmadığı alanda maden üretilmesi veya sevk edilmesi, haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız 



85 

   

yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı 

beyanlar olarak kabul edilir.  

(Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Bu maddede belirtilen şekilde ve/veya haksız yere 

iktisap edilen haklar geri alınır.(2)  

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuzdur.  

(Ek fıkra: 4/2/2015-6592/6 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/10 md.) Bu Kanun 

kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş tüzel kişiler Genel 

Müdürlükten yetki belgesi almakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel kişilere yetki belgesinin 

verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile 

ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  

(Ek fıkra:14/2/2019-7164/10 md.) Yetkilendirilmiş tüzel kişilere Genel Müdürlüğe vermiş 

oldukları her türlü bilgi, belge ve beyanın gerçek dışı veya yanıltıcı olması hâlinde 31.054 TL 

idari para cezası uygulanır. Bu fıkradaki ihlalin üç yıl içinde tekrarı hâlinde idari para cezası 

iki katı olarak uygulanır ve bu Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz 

sayılır.” hükmünün uygulanıp uygulanmadığı, 

10.06-Üretim ve sevkiyat konusunda; “Madde 12 -(Değişik: 26/5/2004 – 5177/6 md.) 

Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur. Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve 

tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul 

olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli 

metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen 

ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülki 

idare amirlikleri, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları veya ilgili kamu 

kurum ve kuruluşu tarafından tespit edilmesi hâlinde, ilgili mülki idare amiri tarafından sevk 

edilen madene el konulur ve ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten sevk fişi olmaksızın sevk 

edilen miktar için söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para 

cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı hâlinde sevk fişi olmaksızın sevk edilen miktar için 

sevk edilen madenin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim 

ve sevkiyatı sevk fişi ile kayıt altına almadığı veya bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, 

ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet 

hakkının beş katı tutarında idari para cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı hâlinde 

bildirilmeyen miktar için madenin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası 

uygulanır.  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı 

içerisinde üretim yapıldığının tespiti hâlinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki 

idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyenlere, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bu 

fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan 

tüm madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Üretim 

hakkı olmayan madenin üretiminin yapıldığının tespiti hâlinde faaliyetler durdurularak üretilen 

madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, ödenmesi gereken Devlet 

hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı 

ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası 

uygulanır. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir 
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belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi 

hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on 

katı tutarında idari para cezası uygulanır.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/6 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Hammadde 

üretim izni olmadan ve/veya Genel Müdürlüğe bildirilen yüklenici dışında gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından üretim yapıldığının tespit edilmesi durumunda faaliyetler durdurularak 

üretilen hammaddeye mülki idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkra 

kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan 

hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilen kısmına ocak başı satış bedeli 

tutarında, hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanılan, 

ticarete konu edilen ve/veya satışının yapıldığı tespit edilen kısmına ise ocak başı satış bedelinin 

beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılan 

hammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan hammaddenin ocak başı fiyatına göre, 

herhangi bir işleme tabi tutularak kullanılan hammaddeler için ise ocak başı satış bedeli işlem 

görmüş hammaddenin ocak başı fiyatına göre hesaplanır. El konulan madenler, mülki idare 

amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin 

tekrarı hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası uygulanır 

ve hammadde üretim izni iptal edilir.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/6 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Ruhsatlı, ancak 

işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti hâlinde, faaliyetler durdurularak 

üretilen madene el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten 

bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan 

tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. El 

konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir belediyesi olan 

illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi hesabına 

aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on katı 

tutarında idari para cezası uygulanır.  

Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy 

muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri için bu madde hükmü 

uygulanmaz. Ruhsat bedeli ve Devlet hakkı alınmaz. 

(Ek fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Genel Müdürlük veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından uygulanacak idari para cezasının hesaplanmasında esas alınacak ocak başı satış 

fiyatı, bir önceki yıl geçerli olan ocak başı satış fiyatının, ilgili yıla ilişkin olarak 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılması sureti ile hesaplanır.” hükmünün yerine getirilip getirilmediği, 

10.07-Harç, teminat, cezalar ve diğer yaptırımlar konusunda; “Madde 13 – (Değişik: 

4/2/2015 – 6592/9 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/13 md.) Ruhsat bedellerinin tamamının 

her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur. I. Grup (a) bendi maden ruhsatları 

hariç diğer grup madenlerin ruhsat bedelleri Genel Müdürlüğün belirlediği bankada açılacak 

hesaba yatırılır. Yatırılan işletme ruhsat bedelinin %50’si genel bütçeye gelir kaydedilmek 

üzere ilgili muhasebe birimince Hazine hesabına on beş işgünü içinde aktarılır. I. Grup (a) 

bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığı hesabına, diğer illerde ise il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat 
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bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar tamamının yatırılmaması hâlinde yatırılmayan 

kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl haziran ayının son gününe kadar yatırılması 

zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile ilgili ruhsat 

sahibine ayrıca herhangi bir tebligat ve bildirim yapılmaz. İptal edilen ruhsatlar için ocak 

ayının sonuna kadar ödenmesi gereken ruhsat bedelinin ödenmeyen kısmı 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlaları, 

lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası 

sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilerek 7 nci madde kapsamındaki mülkiyet izni sahiplerinden 

sahanın kabul edilerek teslim alındığına dair belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı 

ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun ve bu Kanun 

kapsamında ruhsata ilişkin geçmiş borcunun bulunmaması hâlinde çevre ile uyum bedeli iade 

edilir.  

Arama ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsatlarında ruhsat taban 

bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller ile bu Kanun gereğince uygulanan idari para cezaları her 

yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde 

artırılır. (Değişik cümle:14/2/2019-7164/13 md.) Ruhsat bedeli; arama ruhsatlarında, ekli (1) 

sayılı tabloda; işletme ruhsatlarında ise ekli (2) sayılı tabloda belirtilen şekilde hesaplanır. 

Kuruşlar liraya iblağ edilir.  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/13 md.) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 

tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına ödenir. İdari 

para cezalarına karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilir. Verilen idari para 

cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz. Genel Müdürlük 

genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili bedeli en geç on beş iş günü içerisinde Hazine 

hesabına aktarır. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine 

göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. İlgili tahsil dairesi idari para 

cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içerisinde durumu Genel Müdürlüğe 

bildirir. – 

(2) Bu madde başlığı “Harç, teminat, cezalar ve diğer yaptırımlar” iken, 4/2/2015 tarihli 

ve 6592 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/13 md.) I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer 

grup madenlerde ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, 

rödövans ve devir talepleri, 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası gereğince yapılan talepler, 

işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlüğün 

bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılması ve 

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde 

müracaat edilir. I. Grup (a) bendi madenlerde ise işletme ruhsat taban bedelinin büyükşehir 

belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi 

hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 

kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde müracaat edilir. Aksi takdirde bu fıkra 

kapsamındaki müracaatlar ruhsat taban bedelleri iade edilmeksizin reddedilir.  

(Ek fıkra:14/2/2019-7164/13 md.) Ruhsat sahiplerinin ruhsat yürürlük yazısı, ruhsat 

devri, rödövans sözleşmesi, izin alanı değişikliği, ruhsat birleştirme, ruhsat alanı küçültme, 

terk, mera tahsis değişikliği, geçici tatil, işletme izni, pasa değerlendirme, pasa döküm alanı, 

16 ncı maddenin onbirinci fıkrası gereğince yapılan zaruri üretim izni, kamu yararı kararı, 

kamulaştırma kararı ve patlayıcı madde talepleri; aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik 
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posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin 

bulunması, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat 

harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan 

işletme ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, yetkilendirilmiş tüzel kişi 

sözleşmesinin bulunması ve mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken 

belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi 

takdirde talep reddedilir. Ruhsat devir taleplerinde tahakkuk etmiş/edecek, diğer taleplerde ise 

tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş Devlet hakkı borcu olmaması aranır.” hükmünün 

yerine getirilip getirilmediği, 

10.08-Devlet hakkı ve özel idare payı konusunda;“ Madde 14-(Değişik:26/5/2004-

5177/8 md.)  

(Değişik birinci fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin 

ocak başındaki fiyatından alınır. (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.)  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması 

veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı 

satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas 

olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve 

uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ruhsat sahipleri tarafından 

Devlet haklarının beyanında kullanılan ocak başı satış fiyatı, Genel Müdürlükçe ilan edilen 

ocak başı satış fiyatından daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme işlemine 

tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu durumlarda, 

ocak başı satış fiyatı, madenin ocakta üretiminden ilk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan 

nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı 

dahil giderler çıkarılarak oluşan fiyattır.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md. Değişik: 4/2/2015 – 6592/10 md.) Devlet hakkı;  

a) I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen 

boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,  

b) I. Grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,  

c) II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden %4 (Kaba inşaat, baraj, gölet, liman gibi 

yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandırılmış 

fiyat üzerinden alınır.) oranında,  

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre 

ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4,5 oranında,(2)  

d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer madenlerinden %5 

oranında,  

e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum ve 

uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit 

dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden 

ise %3 oranında,(2)  

f) V. Grup madenlerden %4 oranında, alınır.  
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(2) 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle (ç) bendinde yer alan 

“%4” ibaresi “%4,5” şeklinde, (e) bendinde yer alan “%2” ibaresi “%3” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Ruhsat sahibi 

tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Genel Müdürlük tarafından denetlenir ve eksik 

beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedeli 

kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için düzenlenen 

ruhsatlardan alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz. 

 (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre 

tesislerde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının % 75’i 

alınmaz.(1)  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılması durumunda 

ödenmesi gereken Devlet hakkının % 50’si alınmaz.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.)Altın, gümüş ve platin madenleri bu madde ile getirilen 

herhangi bir özel indirimden istifade edemez. (Ek cümle:14/2/2019-7164/14 md.) Altın, gümüş 

ve platin dışındaki diğer madenler ise bu madde kapsamında belirtilen özel indirimlerin sadece 

birinden istifade edebilirler. Bu madde kapsamında belirtilen özel indirimlerden istifade 

edenler, bu Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teşviklerden 

yararlanamaz.(2)  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve 

Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi hâlinde, bu alandan 

ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek teslim 

edilmesinden sonra, talep edilmesi hâlinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş 

hektarı geçmesi hâlinde, beş hektarı aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre fon 

bedelleri hariç diğer bedeller alınır.  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı ruhsat 

sahası içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen sahanın beş hektarı geçmemesi 

hâlinde ağaçlandırma bedeli, beş hektarı geçmesi hâlinde beş hektarı aşan kısım için fon 

bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre bedel alınır. (Mülga fıkra: 10/6/2010-5995/8 

md.)  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğün 

muhasebe birimi hesabına yatırılan Devlet hakkı tutarının; a) Büyükşehir belediyesi olan 

illerde, tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere anılan muhasebe birimince Hazine 

hesabına on beş işgünü içinde aktarılır. Bu tutarın %50’sini, yarısı kırsalda kullanılmak 

kaydıyla, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına aktarılmak üzere İçişleri Bakanlığı 

bütçesine ödenek eklemeye İçişleri Bakanı yetkilidir.  

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise %25’i il özel idaresi hesabına, %25’i 

ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan 

ilgili ilçeye veya ilçelerin köylere hizmet götürme birlikleri hesabına, %50’si de genel bütçeye 

kaydedilmek üzere Hazine hesabına anılan muhasebe birimince on beş işgünü içinde aktarılır.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) Genel Müdürlük, Devlet hakkının, bu Kanun 

hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde hesap ve beyan edilmesine ilişkin tüm hususları, ruhsat 

sahasının büyüklüğü, maden grubu veya türü, işletme cirosu veya işletmenin kamuya ait olup 

olmaması hususlarını dikkate alarak, 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yeminli mali 
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müşavirlerin tasdikine tabi tutabilir. (Ek cümleler:14/2/2019-7164/14 md.) Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait olmayıp, bu maddenin altıncı veya yedinci fıkrası kapsamında belirtilen özel 

indirimlerden veya 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teşviklerden yararlanan 

ruhsatlar ile ruhsat sahiplerinin kendi çimento üretim tesisinin hammadde ihtiyacını tedarik 

ettiği ruhsatların, altın, gümüş ve/veya platin işletme izni olan ruhsatların ve ilgili mali mevzuat 

kapsamında yeminli mali müşavir tasdikine tabi olan ruhsat sahiplerinin ruhsatlarının Devlet 

hakkı beyan formunun yeminli mali müşavirlerin tasdiki ve ruhsat sahibinin imzası ile verilmesi 

zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan Devlet hakkı beyanları verilmemiş sayılır. Yeminli mali 

müşavirler yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, 

kaybına uğratılan Devlet hakkından ve kesilecek cezalardan ruhsat sahibi ile birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarına 

ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle 

belirlenir.(3)  

Devlet hakkı oranlarında, madenin cinsi, üretildiği bölge ve benzeri kriterler gözetilerek 

Cumhurbaşkanınca en fazla % 25 oranında indirim ve artırım yapılabilir. (1)(4)  

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Devlet hakkının tamamı, her yıl haziran ayının 

son gününe kadar ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına 

yatırılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında 

kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için Genel Müdürlükçe ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarına izin verilir. Üretim yapılacak yerlerde ruhsatlı alanlar var ise kamu 

yatırımının ihtiyacı olan üretim madencilik faaliyetlerine engel olmayacak ve kaynak kaybına 

yol açmayacak şekilde yapılır. Bu izinler çerçevesinde yapılacak üretimden Devlet hakkı 

alınmaz ve izinler proje süresini aşamaz. (Ek cümleler: 4/2/2015 – 6592/10 md.) 8/6/1994 

tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları 

için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne 

bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve proje süresiyle 

sınırlı olmak üzere görevli şirkete de verilir. Bu durumda kullanılan hammaddenin ocak başı 

satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan her yıl haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı ile aynı 

grupta bulunan işletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında çevre ile uyum 

planı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak ayının sonuna kadar teminat alınır. Devlet 

hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası 

verilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi hâlde üretim faaliyeti durdurulur.(2)(5)  

(Ek fıkra:(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri 

için öngörülen idari para cezaları hammadde üretim izin belgesi ile çalışılan sahalarda 

faaliyeti yürüttüğü tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiler için veya faaliyette bulunanın tespit 

edilememesi hâlinde ise hammadde üretim izin belgesi sahipleri için geçerlidir. Süresinde 

tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son gününden tahakkuk 

ettirildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır.  

(Ek fıkra:14/2/2019-7164/14 md.) Hammadde üretim izni talep edilen alanın 20 kilometre 

yakınında Genel Müdürlükçe tespit edilen pasa, artık ve atık olması hâlinde bunlar projede 

kullanılır. Söz konusu pasa, artık ve atığın projede kullanılması için fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin uygun olmadığının uzman kuruluş raporu ile belgelendirilmesi hâlinde 

hammadde üretim izni talep edilebilir.” hükmünün yerine getirilip getirilmediği, 
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10.09-İlk müracaat ve ruhsatlandırma konusunda;  “Madde 16 –(Değişik: 26/5/2004 

– 5177/10 md.) (Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler 

dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan 

işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. 

Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için 

yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup 

müracaatlarda öncelik hakkı esastır. I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince 

ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü 

alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihale bedeli büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel 

idarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin 

kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. (Ek cümle: 10/6/2010-

5995/9 md.) Bu madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması 

halinde büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklerce, diğer illerde İl Özel İdaresi tarafından 

belirlenen muhammen bedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir. I. 

Grup (a) bendi maden ruhsatlarının alanları 10 hektarı geçemez.(2)  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına 

bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir.  

I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin 

denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup 

(a) ve (c) bendi madenlerde 100 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı; II. Grup 

(b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 

2.000 hektarı geçmeyecek şekilde ve tamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 

50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000 

hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası düzenlenir.  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Ruhsatlar hak sahiplerinin işletme ruhsat taban 

bedeli ile müracaatta bulunmaları hâlinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan 

alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında 

görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme 

yapılmasının zorunlu veya üretimin entegre tesisi beslemeye yönelik olması hâlinde bu alan 

kısıtlaması aranmaz. Mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bulunamaması 

hâlinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri için bitişik alandaki ruhsat sahası ile safhasına 

bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın birleştirme yapılarak işletme ruhsatı 

düzenlenir. I. ve II. Grup ruhsatlar, birleştirme sonucunda alan sınırlamasını geçemez. 

(Değişik fıkra:4/2/2015-6592/11md.) İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihale 

bedelinin yatırılmasını müteakip iki ay içinde ön inceleme raporu ile arama dönemi 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama 

projesinin verilmesi ve ruhsat bede-linin yatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat 

bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir 

işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir.  

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için 

müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen 

noktalarla sınırlandırılmış alanlar için Genel Müdürlüğe doğrudan yapılır. Talep edilen alanın 

müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme 

raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de 



92 

   

içeren maden arama projesinin verilmesi, ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı 

verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu 

alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. Grup (b) bendi ve 

IV. Grup madenler için yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan 

alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu 

alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek 

kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir.  

(Mülga fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata 

konu madenin üretilmesi için, işletme faaliyetinin zarurî neticesi olarak çıkarılan diğer grup 

madenler Genel Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. İşletme projesinde 

belirtilen termin plânına göre belirtilen süre içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak 

işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup madenlerin satış bedelinin iki katı tutarında 

idarî para cezası alınarak bu madenlerin üretimi için verilmiş izin iptal edilir.  

Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanılmış haklar korunmak kaydı ile ayrı 

grup ruhsatların birbiri üzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/9 md.) Denizlerde alınan; Kokolit, Sapropel ve Hidrojen 

Sülfür ruhsat sahipleri, arama ruhsat yürürlülük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı veya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı bir şirketi en az 

bir yönetim kurulu üyeliği ile bir denetçi üye verme ve sermaye koyma şartı aramaksızın, en az 

yüzde on hisse olmak kaydıyla şirketine ortak almak zorundadır.” hükmünün yerine getirilip 

getirilmediği,  

10.10-İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi konusunda, “Madde 24 – (Değişik: 

26/5/2004 – 5177/12 md.) (Değişik birinci fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) İşletme ruhsatı 

taleplerinde, I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için ihale bedelinin 

yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna 

kadar, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 

şartıyla Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli ve 

işletme ruhsat bedeli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin 

sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve bu projenin uygulanabilmesi için gerekli olan 

mali yeterliliğine ilişkin belgelerin ve aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta 

adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin ruhsat sahibi 

tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir ve ilgili saha 

ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Projedeki teknik eksiklikler 

iki ay içerisinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilir, eksiklikler yapılan 

bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 

31.054 TL idari para cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda projedeki 

teknik eksiklikleri tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve ilgili saha ihalelik saha 

konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan 

işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmez, işletme ruhsat bedeli ise iade edilir. Taleplerin uygun 

görülmesi hâlinde bir ay içinde işletme ruhsatı düzenlenir.  

(Değişik ikinci fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; 

ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar, 6183 sayılı Kanunun 22/A 
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maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartıyla Genel Müdürlüğün 

bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel 

kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve aktif edilmiş 

tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi 

(e-Tebligat) adresinin ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi 

hâlde talep reddedilir ve ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile 

ruhsatlandırılır. Genel Müdürlükçe proje üzerinde veya mahallinde yapılan/yapılmış inceleme 

sonucunda tespit edilen, projedeki teknik eksiklikler ve süre uzatımı talebinde bulunulan 

ruhsata ilişkin vadesi geçmiş ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet 

hakkı gibi mali eksiklikler Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine iki ay içerisinde 

bildirilir, eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini 

verilen sürede tamamlamayanlara 31.054 TL idari para cezası uygulanır. Ruhsat süresinin 

sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ruhsat süresi uzatılmaz ve bu alanlar 

başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile 

ruhsatlandırılır. Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan işletme ruhsatı taban bedeli iade 

edilmez. Süre uzatım talebinin uygun görülmesi hâlinde ise en geç ruhsat süre sonundan 

itibaren bir ay içinde işletme ruhsatının süresi, işletme ruhsatının süresinin bitim tarihinden 

itibaren uzatılır. Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında maden işletme faaliyetleri yapılamaz.  

(Değişik üçüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) I. Grup (a) bendi madenlerin işletme 

ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi on yıldan az olmamak 

üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme 

ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre uzatma talebinin olması ve uygun 

bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma 

taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi 

olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınır. 

Süre uzatımları dahil toplam işletme ruhsat süresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup 

madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçmeyecek şekilde projesine göre 

Genel Müdürlük tarafından belirlenir. I. Grup madenlerde otuz yıldan altmış yıla kadar, II. 

Grup madenlerde kırk yıldan seksen yıla kadar sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grup 

madenlerde ise elli yıldan doksandokuz yıla kadar sürenin uzatılmasına Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. Ruhsat süreleri, süre uzatımları dahil bu süreleri aşamaz ve süresinin sonuna gelen 

ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ruhsat sahasındaki buluculuk ve görünür 

rezerv geliştirme hakkı düşürülerek ihalelik saha konumuna gelir. Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait ruhsatlarda süre sınırları uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

ihale edilen ruhsat sahalarında ruhsat süre başlangıcı hak sahibi adına ruhsatın düzenlendiği 

tarihtir.  

(Değişik dördüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Arama ruhsatlı sahalara, geçici tesis 

alanı ile arama süresince belirlenen görünür ve/veya muhtemel rezerv alanı üzerine, arama 

ruhsatının diğer kısımları taksir edilerek, işletme ruhsatı verilir. Ancak maden işletme 

faaliyetlerinin yapılması mümkün olmayan küçük alanlar içerecek şekilde işletme ruhsatı 

düzenlenemez. Maden işletme faaliyetleri yapılamayacak nitelikte küçük alanlar içerir şekilde 

yapılan işletme ruhsat taleplerinde bu alanlar Genel Müdürlükçe ruhsattan taksir edilir. Taksir 

edilen küçük alan, taksir edildiği ruhsatın mücaviri sayılmaz. İşletme ruhsatlarında, geçici tesis 

alanı ve görünür rezerv alanına işletme izni verilir. Muhtemel rezerv alanlarının IV. Grup 

maden işletme ruhsat sahalarında on yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl 
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içinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya rezerv haline 

getirilmeyen alanlar da taksir edilir. İşletme ruhsatlarında muhtemel rezerv alanlarının Ulusal 

Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya rezerv alanı haline 

getirilmesine yönelik yapılacak faaliyetlerde 17 nci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü 

uygulanır. İşletme ruhsatlarında, işletme izin alanı dışında kalan alanlarda görünür rezervin 

tespitine yönelik yapılacak arama faaliyetlerinde alınması gerekli izinler arama ruhsatları ile 

aynı hükümlere tabidir.  

III. Grup madenlerde, projede üretilmesi öngörülen madenler için gerekli su miktarı ve 

gaz debisi esas alınır. Bu grup madenler, rezervuar, beslenme alanı ve havzanın tabiî dengesini 

bozmayacak, kapasitesini aşmayacak ve işletme tesislerini kapsayacak şekilde ruhsatlandırılır.  

V. Grup madenlerin üretimi işletme ruhsatı ile yapılır. Arama ruhsatı süresi sonuna kadar 

yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet raporu ve ruhsat taban bedelinin ödendiğine dair 

belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.(1)(3)  

(Değişik yedinci fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) V. Grup madenlerde işletme ruhsatı süresi 

beş yıl olup bu süre uzatılabilir. V. Grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak 

yapılır. Bu madenlerin işletilmesi için yarma, galeri gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi 

durumunda, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten 

izin alınması zorunludur.(2)  

(Değişik dokuzuncu fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Görünür rezervi belirlenen alanlar 

üzerine maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ayrı 

ayrı üretilmesi imkanı olmayan farklı gruptaki madenler için üst üste işletme ruhsatı verilemez. 

Ancak farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin 

aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri hâlinde bu şart aranmaz. IV. Grup maden 

ruhsat sahaları üzerine V. Grup maden ruhsatı verilemez. V. Grup maden ruhsat sahalarının 

üzerine ise IV. Grup maden ruhsatı verilebilir. Ancak bu durumda IV. Grup maden ruhsat 

sahalarında yapılan madencilik faaliyetlerinde elde edilen V. Grup madenlerin V. Grup maden 

ruhsat sahibine IV. Grup maden ruhsat sahibi tarafından herhangi bir bedel talep edilmeksizin 

teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 10 uncu maddenin yedinci fıkrası ile 12 nci maddenin 

beşinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir. Ayrıca V. Grup maden ruhsatlarında, 16 ncı 

maddenin on birinci fıkrası kapsamında zaruri üretim ve/veya pasa değerlendirme izni 

verilmez.  

(Değişik onuncu fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait 

ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya 

kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları hâlinde, Genel Müdürlük, projeler üzerinde 

ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda bu alanda ayrı ayrı çalışma imkânının 

tespiti hâlinde, çalışma esasları Genel Müdürlükçe belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı 

esas alınarak faaliyete izin verilir.  

(Değişik onbirinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) 7 nci maddeye göre gerekli izinlerin 

alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı 

alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci 

maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin 

Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri 

yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir. İşletme ruhsat 
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süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde 

ruhsat süresi uzatılmaz.  

(Değişik onikinci fıkra: 28/11/2017-7061/49 md.) Beş yıllık dönemde, üretimin en az 

olduğu herhangi üç yılında yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen bir yıllık üretim 

miktarının %30’undan az olması durumunda, ruhsat sahiplerine 77.632 Türk lirası idari para 

cezası verilir. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru üç yıllık 

dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık üretim miktarının 

%30’undan daha az olması durumunda ruhsat sahiplerine 77.632 Türk lirası idari para cezası 

verilir. Bu fıkra kapsamında beş yıl içerisinde iki defa idari para cezası uygulanması halinde 

ruhsat iptal edilir. Yılların belirlenmesi, takvim yılı hesabına göre yapılır. Dönemlerin 

hesaplanmasında, işletme izninin verildiği yıl ile üretime ilişkin tespitin yapıldığı yıl dikkate 

alınmaz. Ancak mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya Genel Müdürlük tarafından kabul 

edilen işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya 

dekapaj için geçirilen süreler, projede beyan edilen yıllık üretim miktarı ile orantılı olarak 

dikkate alınır. Bu fıkrada geçen idari para cezası hariç diğer oranları iki katına kadar 

artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve ruhsat türlerine göre farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. (1)(2)  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/11 md.) Üretilecek madenin kullanıldığı entegre metalurji, 

seramik, çimento, kireç ve kimya tesisleri termik santral ve IV. Grup madenlerin zenginleştirme 

tesislerini beslemeye yönelik aynı tesis sahibine ait, kurulu tesislerinden uzaklığı, hangi 

tesislerin bu uygulamaya tabi olacağı ve diğer usul ve esasları yönetmelikle belirlenen 

ruhsatlara on ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak, üretim yapılamayan her bir ruhsat 

için, projede belirtilen üretim miktarının % 10’u üzerinden Devlet hakkı alınır.  

(Değişik ondördüncü fıkra:14/2/2019-7164/17 md.) Ereğli Kömür Havzasındaki 

taşkömürü ve 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile 

Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının 

İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri ile bu 

ruhsatlarda birlikte işletilme zorunluluğu olan, kompleks halde bulunan madenler için bu 

maddede yazılı süreler uygulanmaz.” hükmünün yerine getirilip getirilmediği, 

10.11-İşletme faaliyeti konusunda; “Madde 29 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/14 md.) 

İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine 

aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması 

için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette 

bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası verilerek üretim faaliyeti durdurulur. 

Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi hâlinde 

tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur. İşletme projeleri 

ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur. 

Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulur.  

İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve işletmelerin faaliyetlerinin 

durdurulmasına dair işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlık tarafından 

karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime açılır.  

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve tüm teknik belgeler 

ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.  
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Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme 

faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış 

ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi hâlinde 30. 000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye 

kadar üretim faaliyeti durdurulur.  

I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonuna kadar bir önceki 

yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili işletme faaliyet raporunu, büyükşehir 

belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük 

yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.  

Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde 

değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın 

birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde 

yapılmasına hak sahiplerinin rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararı ile, ruhsat 

sahiplerinin rızasının olmaması hâlinde Bakan onayı ile karar verilebilir. Bu amaçla, ortak 

ruhsat alanları içinde belirlenecek termin planları dikkate alınarak işletme izin alanları 

yeniden düzenlenebilir. 

(Değişik fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, 

yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve 

benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi 

ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya 

birden fazla ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların 

tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya kadar süre verilir. 

Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne 

alınarak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az 

yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu talep sahipleri 

ikiden az olamaz. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise hissedarlardan birinin rezerv oranı en 

az yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin sağlanamaması durumunda belirlenen alandaki tüm 

ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük 

tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara 

ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

Birleşen ruhsatların alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi 

içerisinde bulunan ihalelik sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak birleşen ruhsata ilave 

edilebilir.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına 

tekabül eden ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, birleştirmeye dâhil 

olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen 

yatırım giderleri, birleştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları 

birleştirilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat sahibince altı ay içinde 

ödenmemesi hâlinde ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilir. (Ek fıkra: 18/5/2017-

7020/10 md.) Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup 

ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü ile Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. 

Bakan onayı ile kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi 

dikkate alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. 
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Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve 

taşınma alanlarındaki rezerv tespitleri valiliklerce yapılır.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek 

üzere maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise il özel idaresi bünyesinde faaliyet 

gösterir. Komisyon; valilik, ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşur.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye, 

çevre ve insan sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik faaliyetlerinin geçici 

olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Komisyon geçici olarak 

durdurma faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden 

bölgeleri ile ilgili faaliyetlerini inceler ve denetler. 

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının 

%0,5’i, komisyonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üzere, 

büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi 

hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için bu Kanun 

kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir. Maden 

bölgesi alanında rödövans sözleşmesi yapılamaz ve varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.  

(Ek fıkra: 18/5/2017-7020/10 md.) Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların 

birleştirilmesi, taksiri ve iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, maden 

sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, bir veya birden fazla il sınırına 

giren maden bölgeleri komisyonunun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve 

yetkileri, faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje ve planlaması gibi 

uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 

hükmünün yerine getirilip getirilmediği, 

10.12-Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler konusunda; “Madde 32 – 

(Değişik: 4/2/2015-6592/17 md.) Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak 

ve sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe 

vermek suretiyle terk talebinde bulunabilir.  

Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlükte olan sahalarda 

terk edilen alanlarda ruhsat sahibi gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu 

gösterir teknik belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.  

Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içinde almak ve işletme 

faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirmek 

zorundadır.  

Verilen bu sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin ve 

çevresel önlemlerin alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin 

olması şartıyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli tedbirler, 

çevreye uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il 

özel idareleri veya valilikler tarafından yerine getirilir. Orman idaresi, il özel idaresi veya 

valilik tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsat bedelinden 

çevre ile uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardan karşılanır. Teminatların 

yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planı çerçevesinde eksik kalan masrafların 

ödenmesi için ruhsat sahibine bir ay ödeme süresi verilir. Süresinde ödenmeyen ve Bakanlık 

tarafından ilgili vergi dairesine bildirilen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat 
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sahiplerinden tahsil edilir. İlgili idare tarafından çevreye uyum planı dışında başkaca bir proje 

veya uygulama yapılması hâlinde buna ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından karşılanır ve 

ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmez. 

Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerde yapılması hâlinde uygulamanın yürütülmesine ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”  hükmünün yerine getirilip 

getirilmediği, 

10.13-Geçici Madde 2; “Bu Kanun ile Maden Kanunu kapsamına alınan madenler için 

Taşocakları Nizamnamesine göre verilmiş yürüyen ruhsatların intibakı yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile Taşocakları Nizamnamesine göre süresi 

içinde temdit talebinde bulunulmuş ruhsatlar ile ruhsat almak üzere yapılan yeni müracaatlar, 

il özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre 

sonuçlandırılarak uygun görülenler ruhsatlandırılır. 

Valilikler, il sınırları içindeki taşocağı ruhsatlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç ay içinde, hak sahibi, sınır koordinatları, cinsi, süresi, ruhsat alanı, 

mülkiyet durumu ve diğer bilgileri ile birlikte Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmek 

zorundadır. 

Ruhsat sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde harç ve 

teminatını yatırarak; I. Grup (a) bendi madenler için faaliyet alanının koordinatları ile il özel 

idarelerine, diğer grup madenler için işletme projesi ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 

müracaat ederek Maden Kanununa intibak yaptırmak zorundadır. 

Taşocağı ruhsatlarının faaliyet koordinatları ile ruhsat koordinatlarında farklılık olması 

durumunda, valiliklerin görüşü alınarak intibak yapılır. 

Çimento, kireç fabrikası veya asfalt üretim tesisinden herhangi birine sahip olan taşocağı 

ruhsat sahipleri, bu Kanuna intibaklarında mevcut taşocağı intibak alanlarını bir defaya 

mahsus olmak üzere azami 50 hektarı geçmeyecek şekilde genişletme talebinde bulunabilir. 

Genişletme talebinde bulunulan alanda maden veya mermer ruhsatı bulunmaması halinde, 

genişletme elli hektarı geçmeyecek şekilde Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun 

görülecek alan kadar yapılır. Süresinde intibakı yaptırılmayan ruhsatlar iptal edilir.” 

hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği incelenecektir. 

 

11-JEOTERMAL VE MİNARELLİ SULARA RUHSAT VERİLMESİ: 

11.01-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. 

maddesi Jeotermal kaynağı, jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı 

sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara 

göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, 

buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya 

kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak su, buhar ve gazların elde edildiği yerleri, 

Doğal mineralli suyu ise, yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda 

doğal olarak oluşan bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden çıkan ya da 

çıkartılan, mineral içeriği ve diğer bileşenleri ile tanımlanan; tedavi, şifa amaçlarıyla da 

kullanılan içmece suyu, şifalı su ve benzeri adlarla anılan soğuk ve sıcak doğal suları, olarak 

tanımlamıştır.  
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5686 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup bulundukları arzın mülkiyetine tâbi değildir ve 

kaynağa ilişkin faaliyetlerin yapılabilmesi için 5686 sayılı Kanuna göre ruhsat alınması 

zorunludur. 5686 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerine göre “arama ruhsatı” ve “işletme 

ruhsatı” olmak üzere iki tip ruhsat, il özel idaresi tarafından verilir. 

Arama ruhsatı müracaatları, talep sahibi tarafından 1/25000 ölçekli pafta adı ve 

koordinatları belirtilerek beş bin hektarı geçmeyecek şekilde arama projesi ile birlikte il özel 

idaresine yapılır. Müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Aynı yer için aynı anda birden fazla talep 

olması halinde, projeler incelenerek en hızlı ve en fazla yatırımı teklif eden proje sahibinin 

talebi tercih edilir. 

İşletme ruhsatı ise, arama ruhsatı sahibinin, arama ruhsat süresinin son günü akşamına 

kadar işletme projesi ile il özel idaresine işletme ruhsatı başvurusunda bulunması halinde 

"işletme ruhsatı" verilir ve varsa tespit edilen bloke alanıyla birlikte Maden İşleri Genel 

Müdürlüğüne Değişik 02.12.2020 gün ve 31322 sayılı R.G, yayınlanan 7257 sayılı Kanunla 

5686 sayılı Kanun 3. Maddesi ; Maden ve Petrol işleri Genel Müdürlüğüne” bildirilir.  

5686 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, jeotermal kaynakların aranması, 

geliştirilmesi, işletilmesi ve terk edilmesi ile jeotermal ve doğal mineralli suların kullanılması 

hususundaki işlemleri her yıl il özel idaresi tarafından denetlenir. Gerektiğinde il özel idaresi 

talep edilmesi halinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü tarafından da denetim 

yapılır.  

Değişik 02.12.2020 gün ve 31322 sayılı R.G, yayınlanan 7257 sayılı Kanunla 5686 

sayılı Kanun 16. Maddesi ; Kanun 

 

1) MTA, jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve 

teminatından muaf olarak bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alarak yapar.  

MTA’nın arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan 

MTA tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 (1) MTA, jeotermal ve doğal mineralli su kaynak 

aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak bu Kanun hükümlerine göre ruhsat 

alarak yapar.  

MTA’nın arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan 

MTA tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilir veya 

bedeli karşılığında veya gelir paylaşımı esası ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı 

ortaklıklarına Bakan onayı ile devredilebilir.  

İşlemlerine başlanan sahanın devir veya ihale süreci tamamlanıncaya kadar ruhsata 

ilişkin süreler durur.  

Devir alan kuruma veya ihale üzerinde kalan istekliye bu alanda idarece işletme ruhsatı 

verilir.  

Sahanın ihale edilerek devredilmesi ya da bedeli karşılığında veya gelir paylaşımı esası 

ile devredilmesi durumunda oluşacak gelirden MTA’nın yaptığı masraflar alındıktan sonra 

kalan miktar MTA ve idarece eşit paylaşılır.  

Bakan onayı ile devredilen sahaların devralan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağlı 

ortaklıkları dışında ihalesiz olarak devri mümkün değildir. 

2) MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların satışlarına ilişkin 

ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile ödenebilir. Taksitlendirme, ilk taksiti peşin olmak 

üzere yıllık ödeme şeklinde ve en fazla altı taksit olabilir. Taksit miktarı ihale ilanında belirlenir. 
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İhale bedelinin taksitle ödenmesi halinde taksit süresinin en az iki katı süreli ve toplam taksit 

tutarı kadar teminat mektubu alınır. 

Değişik 02.12.2020 gün ve 31322 sayılı R.G, yayınlanan 7257 sayılı Kanunla 5686 

sayılı Kanun Geçici 6 Maddesi; Kanun (1) Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal 

otellerden2020 yılında tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 

20/12/2021 tarihine kadar ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda herhangi bir zam veya 

faiz uygulanmadan tahsil edilir, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez.  

Değişik 11.03.2021 gün ve 31420 sayılı R.G, Yayınlanan Yönetmeliğin 25 

Maddesi ; (1) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde Kanuna tabi 

faaliyetlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde; 

1)Jeotermal kaynağın aranması, geliştirilmesi, işletilmesi ve terk edilmesi ile jeotermal 

akışkanın kullanılması hususundaki işlemlere ilişkin başvurular dâhil olmak üzere her türlü 

jeotermal faaliyetlerde veya ilgili İdare tarafından resen yapılacak işlemlerde İdare tarafından 

Kültür ve Turizm Bakanlığının (Ek ibare: RG-11/3/2021-31420) uygun görüşü alınır. (Ek 

cümle:RG-11/3/2021-31420) İdarenin görüş talebi, en geç otuz gün içerisinde karşılanır. 

Arama ve işletme ruhsatının verilmesi için il özel idaresine harç ve teminat yatırılası 

zorunludur. Harç ve teminat 5686 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre ve belirtilen oranlarda 

alınır.   

Harç, jeotermal kaynaklar için 1000 Türk Lirası, doğal mineralli sular için 500 Türk Lirası 

arama ruhsat harcı alınır. İşletme ruhsatları için bu harç miktarları dört kat olarak uygulanır.  

Teminat ise, ruhsat aşamasına bağlı olarak, hektar başına, ruhsat harcının % 1'i tutarında 

ruhsat teminatı alınır. Bu oranı, % 50 oranında artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. Ancak teminat 15.000 Türk Lirasından az olamaz. Teminatın asgarî miktarı ve 

harçlar, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre artırılır. Bu 

madde uyarınca önceden alınan işletme ruhsatı teminatları, beş yılda bir Maliye Bakanlığınca 

belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre artırılarak güncelleştirilir. Bu Kanuna göre 

tamamlanması veya yenilenmesi gereken teminatlar güncel teminat üzerinden alınır. 

5686 sayılı Kanun’un 10/e maddesine göre, akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı 

kullanıldığı tesislerin gayrisafi hasılatının % 1'i tutarında il özel idaresi payı, her yıl Haziran ayı 

sonuna kadar il özel idaresine ödenir. İl özel idaresi tarafından tahsil edilen tutarın beşte biri, 

idare tarafından, kaynağın bulunduğu belediye veya köy tüzel kişiliğine bir ay içerisinde ödenir. 

Bu konuda daha geniş bilgi için 11.12.2007 gün ve 26727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerine bakınız.  

Değişik 11.03.2021 gün ve 31420 sayılı R.G, Yayınlanan Yönetmeliğin 4  Maddesi ; 

İdare: Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını, büyükşehir belediyesi 

bulunmayan illerde ise il özel idarelerini… İdare payı: Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı 

kullanılmasına bağlı olarak, ruhsat sahibi ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek 

ve tüzel kişilerce idareye ödenen payı,…. MAPEG: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü. 

Gelir. 

11.02-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 4. 

maddesi delaletiyle, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme 

ruhsatlarının Kanunun 5. ve 6. maddelerine ve 11.12.2007 gün ve 26727 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanan Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

5 ve devamı maddelerine göre verilip verilmediği, 

11.03-Kanun’un 7. maddesi ve Yönetmeliğin “Teknik sorumluluk ve faaliyet 

raporları” başlıklı 10. Maddesinin;   

“(1) (Değişik cümle: RG-24/9/2013-28775) Arama ve işletme ruhsatı süresince projede 

belirtilen faaliyetlerin tümünün, ilgili mühendislik dallarından bir mühendisin sorumluluğunda 

yürütülmesi zorunludur. Teknik sorumlu olmaksızın hiç bir faaliyette bulunulamaz. 

Bulunulması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. Durdurulan 

faaliyetler teknik sorumlu atanmadığı sürece devam ettirilemez. 

(2) Teknik sorumlu; jeotermal sistem, jeotermal rezervuar ile kaynağın aranması, 

araştırılması, geliştirilmesi, korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna yönelik 

testlerin yapılması, akışkanın emniyetli verimi göz önüne alınarak üretimi, enjeksiyonu, 

reenjeksiyonu, deşarjı gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bilimsel ve teknik esaslara bağlı 

kalarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 

(3) Doğal mineralli su işletme tesislerinde ilgili mühendislik fakültesi mezunu olan 

kişiler  teknik sorumlu olarak atanabilir. 

(4) Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanarak imzalanan yıllık arama ve işletme 

faaliyet raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde takip eden yılın en geç Mart 

ayı sonuna kadar İdareye verilmesi zorunludur. Bu raporların bir nüshası İdare tarafından 

MTA’ ya gönderilir. 

(5) Arama ve işletme faaliyet raporlarının süresi içerisinde İdareye verilmemesi halinde 

teminatı irat kaydedilerek iki aylık ek süre verilir ve teminat iki ay içerisinde iki katına 

tamamlattırılır. Bu süre sonunda arama faaliyet raporunun verilmemesi halinde arama ruhsatı 

iptal edilir ve MİGEM’e bildiri-lir. (Ek cümle: RG-24/9/2013-28775) İşletme faaliyet raporu 

verilene kadar faaliyetlere izin verilmez. Değişik 11.03.2021 gün ve 31420 sayılı R.G, 

Yayınlanan Yönetmeliğin 6.  Maddesi ; İdare müracaat alanı hakkında bilgileri en geç onbeş 

gün içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, MAPEG ve diğer bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve 

kuruluşlarından arama ruhsatı talep edilen alanla ilgili ihtiyaç duyulacak görüşleri almak ve 

mevcut hakları da göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yapar ve başvurunun 

uygunluğunu en geç otuz gün içerisinde değerlendirir. Bakanlıkça başvurunun uygun 

olduğunun değerlendirilmesi halinde, önceden ruhsata bağlanmış kısımlar varsa, bloke alanı 

kısmı ile birlikte çıkarılarak geride kalan ve uygun olan alan için arama ruhsatı verilebileceği 

idareye bildirilir. Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi 

halinde idarece arama ruhsatı verilemez.  

Birbirine karşılıklı en yakın kenarları arasındaki mesafe 1000 metreden az olan alanlara 

ruhsat verilmez. İdare, Bakanlık tarafından aramalara açık olduğu belirlenen alan için arama 

ruhsatı verilmesine ilişkin kararını en geç onbeş gün içinde verir ve sonuç ile ilgili olarak 

müracaat sahibine yazılı tebligat yapılır. 

 

(6) (Ek fıkra:RG-24/9/2013-28775) Ruhsat sahaları için bir teknik sorumlu en fazla beş 

adet ruhsat sahasında sorumluluk alabilir. Ancak, elektrik üretimi yapılan ruhsat sahalarında 

sadece bir  ruhsat sahası için teknik sorumluluk üstlenilebilir. Teknik sorumluların üstlendikleri 

ruhsat sahası sayısı, idare tarafından ilgili meslek odası ile koordineli olarak takip ve kontrol 

edilir. Belirlenen sayıdan fazla sayıda teknik sorumluluk üstlenen  mühendislerin teknik 

sorumlulukları kabul edilmez.” hükmü çerçevesinde, arama ve işletme ruhsatı süresince; teknik 
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sorumlu atanıp atanmadığı, teknik sorumlu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun takip eden 

yılın Mart ayı sonuna kadar idareye verilip verilmediği, teknik sorumlu atanmaması veya 

faaliyet raporunun verilmemesi hallerinde teminatın irat kaydedilerek ruhsatın iptal edilip 

edilmediği,  

 

Değişik 11.03.2021 gün ve 31420 sayılı R.G, Yayınlanan Yönetmeliğin 20 Maddesi 

;   Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında 

kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı her yıl Haziran ayı sonuna 

kadar idareye ödenir. 

(2) Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile 

ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde; kullanılan 

yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak Ek-15 tablodaki, doğal 

mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların doğrudan ve/veya dolaylı olarak kullanıldığı 

tesislerde ise Ek-16 tablodaki hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarda, idare payı bir 

sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilir, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte 

idareye ödenir. 

a) İdare payının belirlenmesi için Ek-15 ve Ek-16 tablolardaki hesaplama 

parametrelerini karşılayacak nitelikteki sayaçlar, akışkanı kullananlar tarafından takılır. 

b) Yıllık ödenmesi gereken idare payının belirlenmesi için takılacak sayaçlar; bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde faaliyete geçirilecektir. 

Sayacın olmadığı söz konusu süre için veya sayaç arızasının haklı sebeplerle giderilemediği 

durumlarda, ölçülebilen dönemlerin ortalaması alınarak beyan verilir. 

(3) Konut ısıtması, sera ısıtması, elektrik üretimi, termal vb. gibi birden fazla faaliyet 

yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar, idare paylarını, faaliyet alanlarına göre 

ayrı ayrı öder. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda, idare payı, 

jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenir. 

(4) Sıcaklık ve debinin sağlıklı ölçülemediğinin idare tarafından tespit edildiği 

tesislerde, bu değerler idarece belirlenir. Belirlenen değerler tesisin fiilen çalıştığı dönemler göz 

önünde bulundurularak idare payı hesaplamasında kullanılır. 

(5) Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile 

ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde, 

reenjeksiyon uygulaması yapılması durumunda, reenjeksiyona karşılık gelen idare payı %30 

indirimli ödenir. 

(6) Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu 

büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine on iş günü 

içinde ödenir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları idare payından kalan kısmı genel 

bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarır.” 

 

11.04-Kanunun 9. maddesi gereğince, faaliyetlerin her yıl Kanunun 14. maddesinde 

belirtilen hususlar ve diğer maddelerde belirtilen ilkelere göre yapılıp yapılmadığı, söz konusu 

denetimler sonucunda, Kanunun 11. maddesi gereğince; faaliyetlerin projeye göre yürütülüp 

yürütülmediğinin tespiti halinde maddede belirtilen idari yaptırımların idarece uygulanıp 

uygulanmadığı,   

11.05-Kanunun 10. maddesi gereğince; kaynakların sicilinin tutulup tutulmadığı,  
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“MADDE 10 – (1) Devir, sicil, ihale, harç, teminat ve idare payına ilişkin esaslar 

aşağıdaki şekildedir:  

a) Devir: Arama ve işletme ruhsatları devredilebilir.  

b) Sicil: İdare, kaynağa ilişkin hakların devir, haciz, rehin ve ipotek veya sona erme 

hususlarını içeren bir sicil tutmakla yükümlüdür. Ruhsatın sınırları, kuyuların koordinatları, 

akışkanın parametreleri, devir, ihtiyati haciz, rehin, ihtiyati tedbir, ipoteğe ilişkin bilgiler ve 

akışkanın kullanımına ilişkin kira ve benzeri sözleşmeler ile hakların sona ermesi sicile işlenir. 

Haklar, ancak sicile işlendiği takdirde hüküm ve sonuç doğurur. İlgililer, sicil kayıtlarının 

idarenin sicil memurlarından biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir. Sicil alenidir ve kaynak 

sicilindeki kayıtların bilinmediği iddia edilemez. Haklara ilişkin olarak yapılan sözleşmeler, 

idarece sicile işlenmedikçe üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.  

c) İhale: Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş 

ruhsatlar, İdarece ihale yoluyla aramalara ve işletmeye açılır. İhale ilanı Resmî Gazetede 

yayımlanır. İhale süresi içinde müracaat olmaması halinde ruhsat alanları başka bir işleme 

gerek kalmaksızın idare tarafından MİGEM’e bildirilerek arama ve işletme müracaatlarına 

açık hale gelir.  

ç) Harç: Jeotermal kaynaklar için 1000 Türk Lirası, doğal mineralli sular için 500 Türk 

Lirası arama ruhsat harcı alınır. İşletme ruhsatları için bu harç miktarları dört kat olarak 

uygulanır.  

d) Teminat: Ruhsat aşamasına bağlı olarak, hektar başına, ruhsat harcının % 1’i 

tutarında ruhsat teminatı alınır. Bu oranı, % 50 oranında artırmaya veya eksiltmeye 

Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ancak teminat 15.000 Türk Lirasından az olamaz. Teminatın asgarî 

miktarı ve harçlar, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre 

artırılır. Bu madde uyarınca önceden alınan işletme ruhsatı teminatları, beş yılda bir Maliye 

Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre artırılarak güncelleştirilir. Bu 

Kanuna göre tamamlanması veya yenilenmesi gereken teminatlar güncel teminat üzerinden 

alınır. 

e) İdare payı: Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı tesislerin gayrisafi 

hasılatının % 1’i tutarında idare payı, her yıl Haziran ayı sonuna kadar idareye ödenir. Tahsil 

edilen tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu belediye veya köy tüzel kişiliğine 

bir ay içerisinde ödenir. Değişik 02.12.2020 gün ve 31322 sayılı R.G, yayınlanan 7257 sayılı 

Kanunla 5686 sayılı Kanun 10. Maddesi ; İdare payı: Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı 

olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi 

hasılatının %1’i tutarında idare payı ödenir.  

Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve diğer alanlarda kullanıldığı 

tesislerde ise kullanılan yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak 

kullanılan suyun bir metreküpü 1,5 Türk lirası tutarını geçmeyecek şekilde, hesaplama yöntemi  

Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenen idare payı ödenir. Bu fıkrada belirlenen 

idare payı üst limiti her yıl ocak ayında yayımlanan yıllık TÜFE değeri kadar artırılır.  

İdare payı, akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut 

ısıtmasında kullanıldığı tesislerde her yıl haziran ayı sonuna kadar; kaplıca ve diğer alanlarda 

kullanıldığı tesislerde ise yönetmelikte belirlenen dönemlerde idareye ödenir.  

Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe 

belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine on iş günü içinde ödenir.  
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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları idare payından kalan kısmı genel bütçeye 

gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarır. Gelir 

kaydedilen tutarlar karşılığını, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmak 

üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye İçişleri Bakanı yetkilidir.”.  

 

Değişik 02.12.2020 gün ve 31322 sayılı R.G, yayınlanan 7257 sayılı Kanunla 5686 

sayılı Kanun 11. Maddesi; 

Ruhsat sahibi tarafından idare payı hesaplamasında kullanılan su miktarının 

belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığının veya kaçak kullanımın tespit edilmesi halinde idare 

tarafından 500.000 Türk lirasını geçmemek üzere ruhsat sahibine bir önceki yılda kullandığı su 

miktarının karşılığının iki katı oranında idarî para cezası tahakkuk ettirilir. İdarî para cezası 

miktarı 20.000 Türk lirasından aşağı olamaz. Aynı fiilin ruhsat dönemi içerisinde üçüncü kez 

tekrarı halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. 

(2) Hak sahibi, başvurunun kabul edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 

gün içerisinde harç ve teminatı yatırmadığı takdirde, talebinden vazgeçmiş sayılır.” hükmüne 

göre; idare payının her yıl Haziran ayı sonuna kadar alınıp alınmadığı ve bu payın beşte biri 

kaynağın bulunduğu belediye veya köy tüzel kişiliğine ödenip ödenmediği, 

 

11.06-Ayrıca, jeotermal kaynak suyunun kullanımına yönelik uygulamalarda, 

08.04.2008 gün ve 26841 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 740 sayılı İlke Kararına uyulup uyulmadığı, 

 

12-ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN GÖREVLER: 

12.01-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 

31.07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmelik, il özel idaresine de binaların numaralandırılması, numaralandırılan 

binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin görevler vermiştir.  

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 4 ve 6. maddelerine göre, belediye 

sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, büyükşehir belediye sınırları içinde 

büyükşehir belediyesi ve bu alanlar dışında il özel idaresi, numaralama çalışmalarını adres 

standardına göre yapmak ve adresleri Ulusal Adres Veri Tabanına, standarda uygun şekilde 

işlenmekle yükümlüdür. 

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesine göre de, Ulusal Adres 

Veri Tabanına erişen kurum ve kuruluşlar, adres bileşenlerinden tespit ettikleri eksiklik ve 

hataları belediyelere, il özel idareleri ve nüfus müdürlüklerine, hizmet paylaşımı ile ilgili tespit 

ettikleri eksiklik ve hataları ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak 

bildirip düzeltilmesini talep ederler. Bildirilen eksiklik ve hatalar, ilgili birimlerce en geç 15 

gün içinde giderilir denilmiştir. 

 12.02-Adres ve numaralama çalışmalarının, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu’nun “Adres bilgilerinin tutulması ve adres standardı” başlıklı 48 maddesinin;  

“(1) Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın 

oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, idarî birimlere göre genel uygulamaya geçiş 

tarihlerinin tespit edilmesi, ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanının 
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ilişkilendirilmesi ve adres bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin işlemler Bakanlıkça yürütülür. 

Bakanlığın nüfus kütüklerindeki adres kayıtlarını tamamlamak maksadıyla işbirliği talebi 

kurumlarca karşılanır.  

(2) Adres standardı, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün takip ve sorumluluğunda; 

Genel Müdürlük, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve ilgili diğer 

kuruluşlarca ortaklaşa belirlenir. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü tespit edilen standardın 

yetkili idareye bildirilmesinden sorumludur. Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili 

iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.  

(3) Bakanlık, adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Kurumlar 

söz konusu isteğe yirmi gün içinde cevap vermekle yükümlüdür. 

 (4) (Değişik:19/10/2017-7039/12 md.) Faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak 

üzere adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde diğer adres, yerleşim yeri adresi ile aynı 

hukuki değere sahiptir. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer 

adres bilgilerini de esas alır.”  

(5) (Ek: 19/10/2017-7039/12 md.) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümleri saklıdır.” ve devamı maddeleri ile 15.12.2006 gün ve 26377 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 

69. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 31.07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Nüfus ve Vatandaşlık Genel 

Müdürlüğünün yayınladığı Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 31 ve devamı 

maddelerine göre yürütülüp yürütülmediği, il özel idaresince numarataj ve levhalama 

çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı, bunların güncelliğinin sağlanıp sağlanmadığı,  

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 46 ve 47. maddelerine göre, kişiler adına 

düzenlenecek her türlü formda kullanılması gereken kimlik numarasının, özel idare tarafından 

uygulanıp uygulanmadığı, 

12.03-31.07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 47. maddesi gereğince, köy ad levhalarının köyün diğer 

köy ve kasabalara giden yollarının kavşak noktalarına dikilip dikilmediği,  

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar” 

başlıklı değişik 27. maddesinin 1. Fıkrasının;  (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Belediye ve 

mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak 

konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık 

amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy 

fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve 

işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve 

projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari 

özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin 

sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi 

sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Bu fıkrada belirtilen 

projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı 

yapıldığının muhtarca tespiti ya da öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle 

valiliğe bildirilir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan 

ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa 

edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 
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28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.” hükmü gereğince yapı 

ruhsatı aranmayan yapılarla ilgili Adres Kayıt İşlemi yazışmalarının yapılıp yapılmadığı, 

12.04-31.07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 9/2. maddesi gereğince, “yapımına başlanacak binalar 

için yapı ruhsatı formu adres bileşenleri, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. 

Ulusal Adres Veri Tabanında arsa olarak görülen bir adres için Yapı Ruhsatı Formu verilmesi 

durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme 

konur. Yapı Ruhsatının onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği arsadan inşaata çevrilir.” 

hükmünün yerine getirilip getirilmediği, 

12.05-Hizmetlerin yerine getirilmesinde temel ilkeler: 5302 sayılı Kanun’un 

6.maddesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde bazı ilkeler koymuştur. İl özel idaresince 

hizmetlerin yerine getirilmesinde kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınmalıdır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde uyulacak ilkeler şunlardır;  

1) İl özel idaresinin malî durumu: İl özel idaresince bir hizmet yerine getirilirken, 

kanunla bu görev il özel idaresine verilmesi yanında, il özel idaresinin mali yapısı bu hizmetin 

görülmesine uygunluğu mutlaka gözetilmelidir.  

2) Hizmetin ivediliği: İl özel idaresinin mali yapısı elverişli olsa bile, görülecek hizmetin 

hemen yapılmasının gerekli olup olmadığı ortaya konmalıdır.  

3) Hizmet verilen yerin gelişmişlik düzeyi: İl özel idaresi hizmetleri yerine getirirken, 

hizmetin yapıldığı yerin gelişmişlik düzeyini dikkate almalı ve hizmet götürme alanı içindeki 

yerleşim yerlerinin gelişmişlik dengesini sağlayacak şekilde hizmet götürmelidir.  

5302 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi hizmetlerin yerine getirilmesindeki temel ilkelere 

uyulup uyulmadığı,  

  12.06-Hizmet sunum yöntemi: Kamu hizmetinin sunulmasında uyulması gereken 

ilkeler kadar hizmetin sunulmasındaki yöntemde önemlidir. Sunulan kamu hizmeti, vatandaşın 

en kısa şekilde ulaşacağı yerde olmalı ve en uygun yöntemle sunulmalıdır. Uygun yöntem 

kavramı her vatandaş grubu için farklı olacağından, hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün 

ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmalıdır. Bazen hem mahalli idareler ve 

hem de diğer kamu idareleri aynı yer ve bölgeye birbirinin görev alanı içine girecek şekilde 

hizmet götürebilir. Veyahut bir kamu idaresinin yapacağı hizmet bir diğerine bağlı olabilir. Bu 

gibi durumlarda, hizmetlerin bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o 

ilin valisi tarafından sağlanır. 

Hizmet sunumunda gerekli koordinasyonun sağlanıp sağlanmadığı, 

12.07-Görevlerin yerine getirmesindeki istisnalar: 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan 

yetki ve sorumluluklar 5302 sayılı Kanun kapsamı dışındadır. İl özel idaresi bu alanlarda görev 

ve sorumluluklarını kullanamaz. İl özel idaresi bu alanlarda görev ve sorumluluklarını kullanıp 

kullanmadığı, 

12.08-İl özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinde, Kanun’un 65. maddesinde 

belirtildiği şekilde, ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 

verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulanıp 
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uygulanmadığı, bu hususta 09.10.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl 

Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine uyulup 

uyulmadığı, 

12.09-Kanunun 52. maddesine göre, il özel idaresinin kendisine verilen görev ve hizmet 

alanlarında, sermaye şirketi kurması durumunda ilgili mevzuat olan 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun sermaye 

şirketleri ile ilgili hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği,  

Ayrıca, sermaye şirketi kurulması veya mevcut sermaye şirketlerine ortak olunması 

durumunda, İçişleri Bakanlığının 07.02.2007 gün ve 2007/18 sayılı Genelgesinde ve bu 

Genelgeyi yürürlükten kaldıran 21.04.2008 gün ve 2008/31 sayılı Genelgesinde belirtilen 

ilkelere uyulup uyulmadığı, 

12.10-Kanunun 53. maddesine göre, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini bütçe içi 

işletme kurarak yapabilmek için İçişleri Bakanlığından gerekli izin alınıp alınmadığı, 

Yukarıda belirtilen işletmeler ve sermaye şirketleri kurulması veya mevcut ortaklıklardan 

ayrılmada, Kanun’un 10. maddesinin (e) bendi gereğince, il genel meclisi kararı alınıp 

alınmadığı, 

12.11-15.03.2012 gün ve 28234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim 

Kapsamındaki Mahalli İdareler İle Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerin 

Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve 

Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre yurtiçi piyasalarda tahvil ihracı yapabilmeleri 

için Hazine Müsteşarlığından izin alıp almadıkları, sağlanan finansmanın izlenmesine ilişkin 

usul ve esaslara uygun hareket edip etmedikleri, 

13-İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ:     

13.01-5302 sayılı Kanunun 64. maddesi hükmüne göre, il özel idaresinin diğer 

kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte oluşmadan il özel idaresi diğer 

kuruluşlarla ilişkiye girmemesi gerekmektedir.  

5302 sayılı Kanun’un “Madde 64.-İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine 

yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli 

veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu 

amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen 

kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

b)  Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina 

ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel 

görevlendirebilir. 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf 

ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir.  

d) Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 

yirmibeş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu 

taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis 
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süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara 

kiraya da verilebilir. 

(b) ve (d) bentleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına il özel idarelerince karşılanan 

veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” hükümlerine 

göre; 

Diğer Kuruluşlarla İlişkilerin Şartları: Aşağıdaki bu üç şart oluşmadan il özel idaresi diğer 

kuruluşlarla ilişkiye giremez. 

1) İl özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konular olması gerekir.  İl 

özel idaresi diğer kuruluşlar ile istediği konuda ilişkiye giremez. 64. madde bu ilişkinin sınırını 

il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularla çizmiştir. İl özel idaresinin 

görev ve sorumlulukları Kanun’un 6. maddesinde sayılmıştır. İl özel idaresi, ancak 6. 

maddede sayılan görev ve sorumluluk alanlarında diğer kuruluşlarla ilişkiye girilebilir. 

Örneğin; askeri ve yargı kuruluşları ile ilişkiye giremez. 

2) Bu hususta İl genel meclisinin kararı olması gerekir. İl özel idaresinin başka 

kuruluşlarla ilişkiye girebilmesi için, il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarına giren 

konularda il genel meclisinin olumlu kararı gerekir.  İl genel meclisinin kararı genel nitelikte 

değil, somut olmalıdır. Hangi kuruluşla, hangi iş için, hangi şartlarda ilişkiye girileceği il genel 

meclisi kararında açıkça vurgulanmalıdır.   

3) Yazılı bir anlaşma yapılması gerekir. Diğer kuruluşlarla ilişkiye girilmesi için, il 

özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda il genel meclisinin kararına 

istinaden il özel idaresi ile ilişkiye girilecek kuruluş arasında yazılı bir anlaşma yapılması 

gerekir. Bu anlaşmada şartlar bütün detayları ile belirtilmeli ve yetkili makam veya kişilerce 

karşılıklı olarak imzalanmalıdır. 64.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre, 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri:  

İl özel idaresi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait;  

1-Yapım bakım onarım ve taşıma işlerini bedelsiz olarak üstlenebilir. 

2-Bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

3-Bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları kavramı içinde hangi kamu kuruluşları vardır? Bu 

kavram çok geniş ve kapsamlı bir ifadedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ifadesinden 

yasayla kamu kurum ve kuruluşu olarak sayılan bütün kamu idarelerini anlamak gerekir. 

Örneğin, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Genel Müdürlükler veya Bağlı Kurumlar, 

Üniversiteler, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri, Sosyal Güvenlik 

Kurumları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar gibi kurumlardır.  Eğer il özel idaresi diğer 

kamu kurum ve kuruşlarına; yapım, bakım, onarım ve taşıma işleri veya ortak hizmet projeleri 

için kaynak aktarımında bulunuyor ise bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi 

olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

64. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi Merkezi idareye ait kuruluşlar ile ilişkisi:  

Merkezi yönetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3. 

maddesinde “genel bütçeli idareler”, “özel bütçeli idareler” ve “düzenleyici ve denetleyici 

kurumlardan” oluşmakta ve bu idareler sırasıyla 5018 sayılı Kanuna ekli I, II ve III sayılı 

Cetvellerde yer almaktadır.   

file:///F:/5302%206%20madde.doc
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Kanun’un 64. maddesinin (b) bendine göre, il özel idaresi merkezî idareye ait asli görev 

ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli;  

1-Bina ve tesisler ile arsa ihtiyaçları karşılanabilir. 

2-Ayni ihtiyaçları karşılayabilir. 

3-Geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir. 

İl özel idaresi, merkezi idare kapsamında olsa bile, yargı hizmetleri il özel idaresinin 

görev alanı içinde olmadığından yargı kuruluşları ile böyle bir ilişkiye girilemez. Merkezi 

idareye ait bina ve tesis ile arsa ihtiyacının karşılanmasında kanaatimizce mülkiyet değil de 

kullanım hakkı devredilmelidir.  

Maddenin ikinci fıkrasına göre, (b) bendi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına il özel 

idarelerince karşılanan veya tahsis edilen taşınmazlar,  kamu konutu ve sosyal tesis olarak 

kullanılamaz. 

64’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi Meslek kuruluşları, vakıf ve dernek, 

meslek kuruluşları gibi kuruluşlar ile ilişkileri:  

Kanun’un 64. maddesinin birinci fıkrasının (c) fıkrası il özel idaresine kamu kurum 

ve kuruluşları dışında kalan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar 

ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak 

hizmet projeleri gerçekleştirebilme imkânı da vermektedir.  

Kanun’un 64/c bent hükmünü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan, “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, 

kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabileceği” hükmüyle birlikte 

değerlendirmek gerekir.  

5302 sayılı Kanun’un 64. maddesinin (c) bendi bu kuruluşlarla “ortak hizmet 

projesini”, 5018 sayılı Kanun’un 29. maddesi ise “yardım yapılmasını” düzenlemiştir.  

Hizmet projesi kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesindeki 

hizmet tanımı içinde yer alan işleri anlamak gerektiği düşünülmektedir. Yardım, ise bir hakkın, 

mal veya paranın karşılıksız başkasına devri anlaşılmalıdır. Yardımlar, belli bir amaca 

harcanması öngörülüyorsa şartlı yardımlar, harcanacağı yer konusunda bir şart öngörülmüyorsa 

şartsız yardım olarak adlandırılır.   

İl özel idaresi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları 

ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek istiyorsa 5302 sayılı Kanun’un 64. maddesindeki 

usul ve esaslara göre yapacaktır. İl özel idaresi bütçesinden kamu yararı gözetilerek dernek, 

vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi yardım yapılması ise 

5018 sayılı Kanun’un 29. maddesi ve bu madde hükmüne istinaden çıkarılan Dernek, Vakıf, 

Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki 

Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

göre yapılacaktır. 

5018 sayılı Kanun’un 29. maddesine istinaden çıkarılan 17.07.2006 gün ve 26231 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri 
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Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım 

Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi hükmüne göre, idarelerce teşekküllere yardım 

yapılabilmesi için; 

a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması, 

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve 

sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, 

c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet 

göstermesi, 

ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması, 

d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 

İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması, 

e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması, 

f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının 

bulunmaması, gerekir. 

İl Özel İdaresine Ait Taşınmazların Tahsisi: 

13.02-İl özel idaresine ait taşınmazları “kamu idarelerin” ve “özel kişilere” tahsis 

şeklinde iki başlık halinde incelemek gerekir. Taşınmazların tahsisi hangi şekilde yapılırsa 

yapılsın 5302 sayılı Kanun’un 10. maddenin (f) bendine göre, il genel meclisinin kararı 

gerekir.  

1) Taşınmazların kamu kurum ve kuruşlarına tahsisi: Taşınmazların tahsisi ile ilgili 

genel düzenleme, 5018 sayılı Kanun’un 47. maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, 

kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için 

mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve 

köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler ve tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı 

kullanılamaz. 

İl özel idaresi için 5302 sayılı Kanun’un 64. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 

özel bir düzenleme olduğundan, taşınmazların tahsisi burada şartlarda yapılabilecektir.  

İl özel idaresi taşınmazlarını tahsis edebilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gereklidir; 

1) Taşınmaz ancak kamu kurum ve kuruluşuna tahsisi edilebilir. 

2)  İl genel meclisinin kararı gerekir. 

3) Taşınmazın tahsis amacı il özel idaresinin görev ve sorumlulukları ile de örtüşmelidir. 

4) Tahsis bir yazılı protokole bağlanmalıdır.  

5) Tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşu taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde 

kullanmalıdır. 

6) Taşınmazın tahsis süresi yirmi beş yılı geçmemelidir.  

 Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. 

Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı 

kuruluşlara kiraya da verilebilir. 

Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına il özel 

idarelerince tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 



111 

   

2) Taşınmazların gerçek ve tüzel kişilere tahsisi: 5084 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen illerde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara 

girişen gerçek veya tüzel kişiler lehine; il özel idarelerine ait arazi veya arsaların üzerinde kırk 

dokuz (49) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu 

taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz 

faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, 

talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri 

bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş 

parsel bulunmaması şartı aranır. 

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı 

bulunmayanların planları ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde 

yapılır. 

İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten 

itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur. 

Yatırımcı tarafından, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın en az yüzde 

ellisinin tamamlanmadığının veya taşınmazın üzerine yatırıma başlama tarihinden itibaren bir 

yıl içinde herhangi bir yatırım yapılmadığının ya da işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona 

erdirildiğinin tespiti, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin ağır şekilde ihlali sayılır ve 

bu durumda herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal 

edilerek taşınmaz üzerindeki muhdesat, zemin maliki idareye intikal eder. Bu durumda ilgili 

idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idarelerince re'sen terkin edilir ve taşınmazın carî yıl 

proje maliyet bedelinin yüzde biri oranında tazminat alınır. 

Yatırımcı tarafından, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın en az yüzde 

ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam 

sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise bedelsiz olarak tesis edilmiş irtifak 

hakkı veya verilen kullanma izni, bedelliye dönüştürülür. Bu durumda yıllık irtifak hakkı veya 

kullanma izni bedeli, yatırımın carî yıl proje maliyet bedelinin binde beşidir. Bedelsiz irtifak 

hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın toplam 

tutarı, bu taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin üç katından az olamaz. 

5084 sayılı Kanun kapsamında il özel idaresi taşınmazlarının gerçek ve tüzelkişilere tahsisi 

konusunda diğer açıklamalar 26.05.2007 gün ve 26533 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 

Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve 

Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilmiştir.    

Uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, 

İl özel idaresinin köylere hizmet götürme birlikler ile ilişkisi:  

13.03-İl özel idaresinin köylere hizmet götürme birliklerine kaynak aktarımı birkaç 

şekilde ortaya çıkmaktadır.  

1) Yardım: Kamu idareleri bütçelerinden genel olarak birliklere yardım yapılacağı 

konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29. maddesinde 

düzenlenmiş ve bu yardımın usul ve esasları ise, 17.07.2006 gün ve 26231 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri 
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Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım 

Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilmiştir. 

Ancak, kamu idareleri için genel bir düzenleme olan ve il özel idaresini de içine alan bu 

düzenlemeye rağmen, il özel idaresi bütçesinden 5018 sayılı Kanun’un 29. maddesi ve bu 

maddeye istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre köylere hizmet götürme birliklerine 

yardım yapılması mümkün gözükmemektedir. Çünkü Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, 

Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu 

İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin “kapsam” başlıklı 

2. maddesi,  genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinden özel kanunları gereğince 

gerçek ya da tüzel kişilere yapılan yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışında olduğunu 

belirtmektedir.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 43 ve 64. maddeleri ile 5355 sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri Kanunun 18. maddesinde köylere hizmet götürme birliklerine yardımla ilgili 

olarak özel düzenleme yer almaktadır. Dolayısıyla, il özel idaresi bütçesinden köylere hizmet 

götürme birliklerine yardım yapılması, 5018 sayılı Kanun’un 29. maddesi ve bu madde 

hükmüne göre çıkarılan Yönetmelik hükmüne göre değil, özel düzenleme olması nedeniyle, 

5302 sayılı Kanun’un 43 ve 64. maddesi ile 5355 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre 

yapılacaktır. Çünkü bir konuda genel düzenleme yanında ayrıca özel bir düzenleme yer 

alıyorsa, özel düzenlemenin geçerli olacağı konusu hukukun temel ilkelerindedir. 

 5302 sayılı Kanun’un 43, 64. ve 5355 sayılı Kanun’un 18. maddelerine göre, il özel 

idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine yardım yapılabilmesinin bazı şartları 

bulunmaktadır. 

1) Köylere hizmete götürme birliğince il özel idaresine sunulan bir yatırım planı, yıllık 

çalışma programı ve uygulama projesi olmalıdır. Köylere hizmet götürme birliği tarafından 

herhangi bir yatırım planı ve buna bağlı program-proje sunulmadan örneğin cari harcamalar 

için il özel idaresi bütçesinden yardım yapılması mümkün değildir.   

2) İl özel idare bütçesinden, köylere hizmet götürme birliklerine yapılacak yardımların 

köylere hizmet götürme birliğinin görev alanı içerisinde olması gerekir. Çünkü il özel idaresi 

bütçesinden yardım yapılması köylere hizmet götürme birliğinin sunacağı yatırım planına göre 

olacağından, köylere hizmet götürme birlikleri ancak görev alanına giren konularda yatırım 

programı hazırlayabilecekleridir.  

3) Köylere hizmet götürme birliğince sunulan bu plan, program ve proje il özel idaresince 

yardım yapılacak nitelikte bulunması ve bu konuda il genel meclisin olumlu karar alması 

gerekir. 5302 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (e) bendine göre, köylere hizmet götürme 

birliklerine yapılacak yardımın ilkeleri il genel meclisince belirlenir.  

4) İl özel idaresi bütçesine bu amaç için yeterli ödenek konulması gerekir. İl özel idare 

bütçesinin “sermaye transferleri” bölümüne bu amaçla ödenek konulmuş olması gerekir. 5355 

sayılı Kanun’un 15. maddesinin (g) bendine göre, il özel idaresi bütçesinden yapılacak 

yardımlarda köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesinin gelir kalemleri arasında yer 

almaktadır.  

5302 sayılı Kanun’un 43, 64. ve 5355 sayılı Kanun’un 18. Maddelerine göre, il özel 

idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine yardım yapılabilmesinin doğal süreç: 
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Köylere hizmet götürme birliği gelecek dönemler için yatırım planı ve bu plana bağlı 

olarak program-proje hazırlamalı, bu plan ve projeler için yardım taleplerini, il özel idaresinin 

bütçe hazırlama sürecinde il özel idaresine sunmalıdır. İl özel idaresi, bütçe hazırlama sürecinde 

köylere hizmet götürme birliklerinin yardım talepleri yardım taleplerini değerlendirmeli ve 

yardım yapılması öngörülmüşse bütçeye de yeterli ödenek konularak bütçelenmelidir. Böyle 

bir süreçle il özel idaresi bütçesine köylere hizmet götürme birliklerine yardım yapılması 

ödeneği konması halinde, bütçe bir meclis kararı olduğundan, il genel meclisi her bir köylere 

hizmet götürme birliğinin yatırım planına göre yapılacak yardımı kabul ederek bütçeye 

koyduğundan, ayrıca bu yardımların dağıtılması için bir meclis kararına gerek 

bulunmamaktadır. İl özel idaresi bütçesine konan ödenekler, bütçeyi uygulamakla görevli 

aktörlerce (vali, harcama yetkileri, mali hizmetler birimi ve muhasebe yetkilisi) birliklere 

aktarılması sağlanır. Ancak, bazen Köylere hizmet götürme birliklerinden cari yıl içinde de bir 

yatırım projesi için yardım gelebilmektedir. İl özel idaresi, bütçe hazırlığı sürecinde köylere 

hizmet götürme birliklerince yatırım planı ve programı sunulmamış ise, il özel idaresi bütçesine 

köylere hizmet götürme birliklerine yardım için genel bir ödenek konulabilir. Bu durumda, cari 

yılda köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım planları il genel meclisinde 

değerlendirilir ve yardımın miktarı il genel meclisince belirlenir. Ya da genel olarak bütçeye 

konulmuş bu ödeneklerin köylere hizmet götürme birliklerinin hangi projelerine ve hangi 

oranda aktarılacağı konusunda il genel meclisi genel bir karar da alabilir. İl genel meclisinin 

almış olduğu bu kararlar çerçevesinde köylere hizmet götürme birliklerine bu yardımlar 

yönetimce aktarılır.    

2) 5302 sayılı Kanun’un 64. maddesine göre kaynak aktarımı: Anayasa’nın 127. 

maddesine göre 5355 sayılı Kanun’un 3 ve 18. maddelerine göre kurulan köylere hizmet 

götürme birlikleri kamu tüzel kişiliğine haiz kamu kuruluşlarıdır. 5302 sayılı Kanun’un 64. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri 

düzenlemektedir. Dolayısıyla bu kapsamda bir kamu kuruluşu olan köylere hizmet götürme 

birlikleri de vardır.  

İl özel idaresi, 5302 sayılı Kanun’un 64. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 

göre, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak il özel idaresinin 

görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; köylere hizmet götürme birliklerine ait yapım, 

bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir.  

Örneğin, yol, su, kanalizasyon hizmetleri belediye sınırları dışında il özel idaresi ve 

köylere hizmet götürme birliklerinin ortak görevleri arasındadır. İl özel idaresi bu işlerin yapım, 

bakım ve onarımını üstlenebilir. 

İl özel idaresi köylere hizmet götürme birlikleriyle ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Hizmet projesi kapsamı 

içinde neler vardır?  Hizmet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde, “bakım ve 

onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve 

anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, 

her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, 

organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, 

bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve 
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hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” olarak tanımlanmıştır. Kanaatimizce “ortak 

hizmet projesi” bu kapsam içinde olacak işleri kapsamalıdır.  

Örneğin; il özel idaresi bütçesinden “ortak hizmet projesi” gerçekleştirme kapsamında 

okul ve hastane yapımı için köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarması mümkün 

gözükmemektedir. Çünkü, ortak hizmet projesi kapsamında yapım işleri yer almamaktadır. 

Ancak, ortak hizmet projesi kapsamında okul ve hastane binalarının bakım ve onarımı, il özel 

idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine kaynak aktarılarak yapılabilir. 

İl özel idaresi bütçesinden “ortak hizmet projesi” için köylere hizmet götürme birliklerine 

kaynak aktarılması durumunda, bu kaynakların harcanması köylere hizmet götürme 

birliklerinin tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

3) Köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri için birliklere kaynak 

aktarımı: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrası 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birliklerin ilişkisini düzenlemektedir. 5355 sayılı 

Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrasına göre  “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, 

bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, 

kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine 

aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili 

bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında 

kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere 

hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden 

ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri 

tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı 

sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir.”. 

5355 sayılı Kanun’un 18. maddesi, il özel idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 

bütün işleri köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile yaptıramayacak, sadece köye yönelik 

hizmetleri yaptırabilecektir.  

1) Yapılacak işler köye yönelik hizmet olmalıdır. Köye yönelik hizmetlerin ne olduğu 

önemlidir. 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunu’nun 2. maddesi köye 

yönelik hizmetleri açıklamıştır. Örneğin, il özel idaresi ve diğer kamu idareleri 5355 sayılı 

Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında okul yapımı işini köylere hizmet 

götürme birlikleri aracılığı ile yapamayacaktır. Çünkü okul yapımı köye yönelik hizmetler 

kapsamında değildir.    

2) İl özel idaresi ve diğer kamu idareleri köye yönelik hizmetlerden sadece “yapım”, 

“bakım” ve “onarım” işlerini yapabileceklerdir. Örneğin, taşıma işi bu kapsamda 

yapılamayacaktır.  

3) 5355 sayılı Kanun’un 18. maddesi, il özel idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 

köye yönelik hizmetleri köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile yaptırmaları için 

yapılacak işin detaylarını gösteren aralarında bir anlaşma yapmalarını öngörmektedir. Bu 

anlaşma her iki İdare yetkililerce imzalanması gerekir.  

4) 5355 sayılı Kanun’un 18. maddesi, il özel idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 

köye yönelik hizmetleri köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile yaptırmaları karar verip 
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anlaşma yaptıktan sonra gerekli kaynak bu birliklere aktarılır. Aktarılan kaynaklar birliğin tabi 

olduğu, ihale, harcama ve muhasebe mevzuatına göre harcanır.  

5) 5355 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre, il özel idaresi köye yönelik hizmetleri 

kaynak aktarmak suretiyle köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile yapması halinde il 

genel meclisi kararı gerekmez. 5355 sayılı Kanun’un 18. maddesinde böyle bir zorunluluk 

bulunmadığından vali onayı ile bu işler köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile 

yapılabilecektir.  

İl özel idaresinin köylerle ilişkisi: 

13.04-İl özel idaresi, 5302 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (e) bendine göre, köylere 

yardım yapabilir veya Kanun’un 64. maddesinin birinci fıkrasına göre köye ait yapım, 

bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak 

hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu 

takdirde iş, köyün tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, 

13.05-İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlarla ilişkilerde; 5302 sayılı kanunun “Diğer 

kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 64. maddesinin; 

“İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak 

görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli 

veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu 

amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen 

kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.  

b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina 

ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel 

görevlendirebilir.  

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf 

ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir.  

d) Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 

yirmibeş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu 

taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis 

süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara 

kiraya da verilebilir.  

(b) ve (d) bentleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına il özel idarelerince karşılanan 

veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” 

Hükmüne göre, İl özel idaresinin, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda, diğer 

kuruluşlarla ilişkilerinde; Kanunun 64. maddesine uygun hareket edilip edilmediği,  Kanun’un 

64. maddesindeki ilişkilerin şartları olan,  

“1) İl özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konular olması gerekir.  

2)Bu hususta İl genel meclisinin kararı olması gerekir.  

3)Yazılı bir anlaşma yapılması gerekir.” hususlarını taşıyıp taşımadığı, 
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13.06-İl Özel İdare Taşınmazlarının tahsisi hangi şekilde yapılırsa yapılsın 5302 

sayılı Kanun’un 10. maddesinin (f) bendine göre, il genel meclisinin kararı gerektiğinden 

meclis kararının bulunup bulunmadığı, 

13.07-Kanun’un 64/c bendi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan, “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, 

kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabileceği” hükmüyle birlikte değerlendirip 

değerlendirilmediği,  

 a-) İl özel idaresi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar 

ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak 

hizmet projeleri gerçekleştirildiğinde 5302 sayılı Kanun’un 64. maddesindeki usul ve esaslara 

göre yapılıp yapılmadığı,  

 b-) İl özel idaresi bütçesinden kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, 

kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi yardım yapılmasının ise 5018 sayılı 

Kanun’un 29. maddesi ve bu madde hükmüne istinaden çıkarılan Dernek, Vakıf, Birlik, 

Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu 

İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

yapılıp yapılmadığı, 

5018 sayılı Kanun’un 29. maddesine istinaden çıkarılan 17.07.2006 gün ve 26231 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri 

Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım 

Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 

5’inci maddesi hükmüne göre, idarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için; 

 “a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması, 

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve 

sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, 

c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet 

göstermesi, 

ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması, 

d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 

İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması, 

e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması, 

f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının 

bulunmaması, gerekir.” hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

13.08-İl özel idaresi için 5302 sayılı Kanun’un 64. maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendi özel bir düzenleme olduğundan, taşınmazların tahsis edebilmesi için aşağıdaki şartların 

oluşup oluşmadığı, 

“1) Taşınmaz ancak kamu kurum ve kuruluşuna tahsisi edilebilir. 

2)  İl genel meclisinin kararı gerekir. 

3) Taşınmazın tahsis amacı il özel idaresinin görev ve sorumlulukları ile de örtüşmelidir. 

4) Tahsis bir yazılı protokole bağlanmalıdır.  
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5) Tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşu taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde 

kullanmalıdır. 

6) Taşınmazın tahsis süresi yirmi beş yılı geçmemelidir.”  hususlarına dikkat edilip 

edilmediği, Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda tahsis işleminin 

iptal edilip edilmediği, 64. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kamu kurum ve 

kuruluşlarına il özel idarelerince tahsis edilen taşınmazların,  kamu konutu ve sosyal tesis olarak 

kullanılıp kullanılmadığı, 

 13.09-5302 sayılı Kanun’un 43, 64. ve 5355 sayılı Kanun’un 18. maddelerine göre, 

il özel idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine yardım yapılabilmesinin 

aşağıdaki şartlara; 

“1) Köylere hizmete götürme birliğince il özel idaresine sunulan bir yatırım planı, yıllık 

çalışma programı ve uygulama projesi olmalıdır. Köylere hizmet götürme birliği tarafından 

herhangi bir yatırım planı ve buna bağlı program-proje sunulmadan örneğin cari harcamalar 

için il özel idaresi bütçesinden yardım yapılması mümkün değildir.   

2) İl özel idare bütçesinden, köylere hizmet götürme birliklerine yapılacak yardımların 

köylere hizmet götürme birliğinin görev alanı içerisinde olması gerekir. Çünkü il özel idaresi 

bütçesinden yardım yapılması köylere hizmet götürme birliğinin sunacağı yatırım planına göre 

olacağından, köylere hizmet götürme birlikleri ancak görev alanına giren konularda yatırım 

programı hazırlayabilecekleridir.  

3) Köylere hizmet götürme birliğince sunulan bu plan, program ve proje il özel idaresince 

yardım yapılacak nitelikte bulunması ve bu konuda il genel meclisin olumlu karar alması 

gerekir. 5302 sayılı Yasa’nın 43’üncü maddesinin (e ) bendine göre, köylere hizmet götürme 

birliklerine yapılacak yardımın ilkeleri il genel meclisince belirlenir.  

4) İl özel idaresi bütçesine bu amaç için yeterli ödenek konulması gerekir. İl özel idare 

bütçesinin “sermaye transferleri” bölümüne bu amaçla ödenek konulmuş olması gerekir. 5355 

sayılı Yasa’nın 15’inci maddesinin (g) bendine göre, il özel idaresi bütçesinden yapılacak 

yardımlar da köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesinin gelir kalemleri arasında yer 

almaktadır.” hükümlerine göre bu şartlara uyulup uyulmadığı, ancak bu halde il özel idaresi 

bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine yardım yapılıp yapılmadığı,  

İncelenerek yapılan bu çeşitli işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

14-İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI: 

14.01-5302 sayılı Kanun’un, “İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 7. 

maddesinin; 

 “İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:  

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 

bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 

vermek ve denetlemek.  

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 

vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, 

kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.  

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.  
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e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar 

olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.  

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak.  

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava 

ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin 

usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma 

izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini 

yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da 

yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri 

hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il 

özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık 

periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer 

alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları 

doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.  

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 

(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi 

hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.  

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve 

harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.  

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne 

uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel 

idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.” hükümlerine 

göre; 

5302 sayılı Kanun’un 7. maddesi il özel idaresinin yetkileri ve imtiyazlarını saymıştır. 

Bu madde ile il özel idaresine verilen faaliyette bulunmak, ruhsat ve izin verme görevini birkaç 

başlıkta ele almakta yarar vardır. 

Faaliyette bulunmak: 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesi, il özel idaresinin kanunlarla 

kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirmek için her türlü faaliyette bulunacağından 

bahsetmektedir. Maddenin bu bendinde geçen “her türlü faaliyette bulunmak” kavramı neleri 

kapsamaktadır? Bu ifadenin sınırını çizmek veya içini doldurmak çok kolay değildir. Faaliyet, 

bir işin sonuçlanması için yapılan bütün işlemler silsilesi olarak tanımlanabilir. İl özel idaresi 

de, 6 ve 7. maddede sayılan görevleri yerine getirmek için mal alıp satabilir, kiralayabilir, kiraya 

verebilir, işletme ve şirket kurabilir, birliklere üye olabilir, diğer kamu idareleri ile ortak hizmet 

projesi gerçekleştirebilir, borçlanabilir. Bu ve benzeri işlemler il özel idaresinin görev ve 

hizmetleri yerine getirebilmek için yürüttüğü faaliyetlerdir.  
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Ruhsat vermek ve denetlemek: İl özel idaresine 5302 sayılı Kanun ve diğer yasalarla 

ruhsat ve izin verme görevi verilmektedir. İl özel idaresi bu ruhsat ve izinleri verir ve ayrıca bu 

yerleri de denetler. İl özel idaresinin vereceği belli başlı ruhsat işleri şunlardır: 

1) İşyerlerinin ruhsatlandırılması: İl özel idaresinin gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri 

için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetleme görevinin başında 10.08.2005 

günlü Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye sınırları dışındaki “gayri sıhhî müesseseler” ile 

“umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine” ruhsat vermek ve denetleme görevidir.  

2) İmar mevzuatından kaynaklanan ruhsatlar: 5302 sayılı Kanun’un 6.  maddesinin 

(b) bendi ile 70. maddesine göre, belediye sınırları dışındaki alanlarda 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 21. maddesindeki “yapı ruhsatiyesi” ve 30. maddesindeki “yapı kullanma 

izni” il özel idarelerince düzenlenecek ve denetimi yapacaktır.  

3) Jeotermal ve mineralli sular için izin ve ruhsatlar: Doğal mineralli su kaynaklarının 

arama ve işletilmesi için, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanunu’nun 5. maddesindeki “arama ruhsatı” ile 6. maddesindeki “işletme ruhsatı” il özel 

idaresince verilir.  

4) Madenler için ruhsat verilmesi: 3213 sayılı Maden Kanunu’nun “İlk müracaat ve 

ruhsatlandırma” başlıklı 16. maddesinin; 

“(Değişik: 26/5/2004 – 5177/10 md.) (Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II. Grup 

(b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) 

bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III. Grup, IV. Grup 

madenler (…)(3), V. Grup madenler arama ruhsatı ile aranır. II. Grup (b) bendi ve IV. Grup 

madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu 

olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.  

I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı 

verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu 

madenlerin ihale bedeli büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idarelerinin hesabına 

yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti 

üzerinde ruhsat talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. (Ek cümle: 10/6/2010-5995/9 md.) Bu 

madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması halinde büyükşehir 

belediyesi olan illerde valiliklerce, diğer illerde İl Özel İdaresi tarafından belirlenen 

muhammen bedelin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir. I. Grup (a) bendi 

maden ruhsatlarının alanları 10 hektarı geçemez.(2)  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına 

bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir. 

I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin 

denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelikte 

belirlenir.(4)  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup 

(a) ve (c) bendi madenlerde 100 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı; II. Grup 

(b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 

2.000 hektarı geçmeyecek şekilde ve tamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 
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50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000 

hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir.(5)  

(Değişik fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) (Değişik cümle:14/2/2019-7164/16 md.) 

Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması ve birleştirmeye konu 

tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta 

birleştirilebilir. (Ek cümleler:14/2/2019-7164/16 md.) Diğer ruhsatlar hangi aşamada olursa 

olsun birleştirilemez. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsatları hangi aşamada olursa 

olsun birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan 

sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir 

ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının zorunlu veya üretimin 

entegre tesisi beslemeye yönelik olması hâlinde bu alan kısıtlaması aranmaz. Mevcut işletme 

ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bulunamaması hâlinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri 

için bitişik alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın 

birleştirme yapılarak işletme ruhsatı düzenlenir. I. ve II. Grup ruhsatlar, birleştirme sonucunda 

alan sınırlamasını geçemez.  

(Değişik fıkra: 4/2/2015-6592/11 md.) İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihâle 

bedelinin yatırılmasını müteakip iki ay içinde ön inceleme raporu ile arama dönemi 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama 

projesinin verilmesi ve ruhsat bede-linin yatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat 

bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir 

işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir.  

(Ek fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.) II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için 

müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen 

noktalarla sınırlandırılmış alanlar için Genel Müdürlüğe doğrudan yapılır. Talep edilen alanın 

müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme 

raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de 

içeren maden arama projesinin verilmesi, ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı 

verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu 

alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. Grup (b) bendi ve 

IV. Grup madenler için yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan 

alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu 

alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek 

kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir.  

(Mülga fıkra: 4/2/2015 – 6592/11 md.)  

Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata 

konu madenin üretilmesi için, işletme faaliyetinin zarurî neticesi olarak çıkarılan diğer grup 

madenler Genel Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. İşletme projesinde 

belirtilen termin plânına göre belirtilen süre içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak 

işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup madenlerin satış bedelinin iki katı tutarında 

idarî para cezası alınarak bu madenlerin üretimi için verilmiş izin iptal edilir. Aynı grup 

ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanılmış haklar korunmak kaydı ile ayrı grup ruhsatların 

birbiri üzerine verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/9 md.) Denizlerde alınan; Kokolit, Sapropel ve Hidrojen 

Sülfür ruhsat sahipleri, arama ruhsat yürürlülük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Türkiye 
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Petrolleri Anonim Ortaklığı veya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı bir şirketi en az 

bir yönetim kurulu üyeliği ile bir denetçi üye verme ve sermaye koyma şartı aramaksızın, en az 

yüzde on hisse olmak kaydıyla şirketine ortak almak zorundadır.” hükmüne göre, I. Grup (a) 

bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek “işletme ruhsatı” verilir. 

Yönetmelik çıkarmak: Anayasa’nın 124. maddesine göre, bakanlıklar ve kamu tüzel 

kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulamasını sağlamak 

üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. İl özel idareleri de kamu 

tüzelkişiliğine haiz kamu idaresidir. İl özel idaresi de, 5302 sayılı Kanun’un veya kendi görev 

alanını ilgilendiren başka bir kanunun uygulamasını sağlamak üzere, Kanun’un 10. 

maddesinin (k) bendine göre il genel meclisi kararı ile yönetmelik çıkarabilir.  Yasalarda 

yönetmelik çıkarılması belirli konularda bazen zorunlu görülmekte ve yönetmeliği hangi kamu 

idaresi/idarelerince çıkaracağı da belirtilmektedir. İl özel idaresine yasalarda belli bir konuda 

yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiş ise yönetmelik çıkarılması zorunludur. Örneğin, 657 sayılı 

Kanun’un 134. maddesine göre Disiplin Amirleri Yönetmeliği hazırlamak zorundadırlar. 

Kanunun zorunlu kılmadığı konularda yönetmelik çıkarılması il özel idaresinin takdirindedir.  

İl özel idaresi yönetmelik çıkarırken, 17.02.2006 gün ve 26083 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

uymalıdır. Anayasa’nın 124. maddesi, hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede 

yayımlanacağının kanunla düzenleneceğini belirtmektedir. 

Mahalli idarelerin çıkaracakları yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanma 

zorunluluğu bulunmamakta, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler 

Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre, mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki 

ve görev alanlarına giren yönetmelikler, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan olunması yeterli olacaktır. 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27. maddesi (4) fıkrasına göre, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin (mahalli idare-il özel idaresi) mali konularda hazırlayacağı 

yönetmelikler Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.  İl özel idaresinin mali 

konularda hazırlayacağı yönetmelikler il genel meclisince kabul edildikten sonra Sayıştay 

görüşü alınmalı, gerekirse düzeltmeler yapılıp yeniden meclisten geçirilerek yayımlanarak 

yürürlüğe konmalıdır.   

Emir vermek: İl özel idaresi, kanunların verdiği yetki çerçevesinde emir verebilir. İl özel 

idaresi bu yetkisini yetkili organları eliyle kullanır. Bu organlar Vali, il encümeni ve il genel 

meclisidir.  

Yasalarda belirtilen cezaları vermek: İl özel idaresi, 5302 sayılı Kanun ve diğer 

yasalarla il özel idaresine verilen cezaları vermekle yetkilidir. İl özel idaresinin belli başlı ceza 

verme yetkileri şunlardır: 

1) 5302 sayılı Kanun’a göre ceza yetkisi: İl özel idaresi kanunların verdiği yetki 

çerçevesinde yasak koyabilir, uygulayıp ceza verebilir. 5302 sayılı Kanun’un 55. maddesine 

göre, il özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye 

dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı 

davrananlara; mevzuatta başka bir ceza öngörülmediği durumlarda, para ve kapatma cezası 

verilir.  



122 

   

2) 2559 sayılı Kanun çerçevesinde ceza yetkisi: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanunu’nun 6 ve 8. maddeleri ile il özel idaresine para ve kapatma cezası verme yetkisi 

verilmiştir. 2559 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre, umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden; 

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, 

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, 

c) Bu Kanun’un 12. maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, 

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, 

İş yerlerinin işletmecilerine beş yüz (500.-) TL ile bin (1.000.-) TL arasında idarî para 

cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye 

encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para 

cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 

Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine 

itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine 

verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en 

kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl 

içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır. 

2559 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre, “Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde; 

A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve 

kuruluşlara ait lokaller, 

B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, 

bulundurulan yerler, 

C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler 

ve yerler, 

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel 

güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya videobant 

gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, 

E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan 

lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı 

faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler, 

F) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve 

hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi 

veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, 

Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle 

faaliyetten men edilir. 

Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen 

işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en 

büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü 

içinde iptal edilir.” 

3) İmar mevzuatı çerçevesinde ceza yetkisi: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. 

maddesinin birinci fıkrasındaki, ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar 
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mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine verilecek ceza ile 

ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen cezalar belediye sınırları dışında il özel idaresince 

verilir. 

4) Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza yetkisi: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

kapsamında bulunan kabahatler hakkında, il özel idaresince 5326 sayılı Kanun’un 17. 

maddesine göre idari para cezası verilebilir. Bu cezalar il özel idaresince tahsil edilerek bütçeye 

gelir kaydedilir. 

Taşınmaz ve taşınır mal almak: İl özel idaresi yasalarla kendisine verilen hizmetleri 

yürütmek amacıyla ihtiyaç duyduğu taşınmaz ve taşınır malları alabilir. İl özel idaresi adına 

taşınmaz mal alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (e) bendine göre,  

doğrudan temin yöntemiyle yapılır. 5302 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (f) bendine göre, 

taşınmaz mal alımı için il genel meclisinin izni de gereklidir.  

İl özel idaresi adına taşınır mal alımı ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18 ve 

22. maddesine göre, “açık ihale usulü”, “belli istekliler arasında ihale usulü”, “pazarlık usulü” 

ve “doğrudan temin usulü” yöntemlerinden biri ile yapılır. Taşınır mal kapsamında olan “taşıt” 

alımı için, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine göre ayrıca il genel meclisinden izin 

alınması gerekir. Diğer taşınırların alınması için il genel meclisinin iznine gerek yoktur.   

Taşınmaz ve taşınır malları satmak: 5302 sayılı Kanun’un 10/f bendine göre 

taşınmazların satışı için il genel meclisinden karar alınması gerekir. Taşınırların satışı için il 

genel meclisi kararı gerekmez. Taşınır ve taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre yapılır ve ihale komisyonu il encümenidir. İhale kararını (ita amiri-ihale 

yetkilisi) olarak vali onaylar.  

Taşınmaz ve taşınırları kiralamak: İl özel idaresinin ihtiyaç duyduğu taşınmaz malların 

kiralanması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (e) bendine göre, doğrudan 

temin yöntemiyle piyasa araştırması yapılarak sağlanır. Taşınmazların üç yıldan fazla süreli 

kiralanması halinde ayrıca il genel meclisinin kararı gerekir. Taşınır kiralanması ise 4734 sayılı 

Kanun’un 18 ve 22. maddesine göre, “açık ihale usulü”, “belli istekliler arasında ihale usulü”, 

“pazarlık usulü” ve “doğrudan temin usulü” yöntemlerinden biri ile yapılır. Taşınır malların 

kira süresi yıllıktır. Ancak, 5302 sayılı Kanun’un 50. maddesine göre, il genel meclisi kararı 

ile araç kiralama seçimleri izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılabilmektedir.  

Taşınmaz ve taşınırları kiraya vermek: İl özel idaresinin mülkiyetinde ve mal stokunda 

bulunan taşınmaz ve taşınırlar,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya 

verilebilir. Taşınmaz ve taşınırların kiraya verilmesinde il encümen ihale komisyonu olarak 

görev yapar. İl encümeni en fazla üç yıl süreyle kiraya vermeye yetkilidir. Taşınmaz ve 

taşınırların üç yıldan fazla süreyle kiraya verilebilmesi il genel meclisinin kararı ile olabilir. İl 

genel meclisi de on yıldan fazla kiraya verilmesine izin veremez.  

Taşınmaz ve taşınırları takas etmek: 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (c) 

bendinde, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları “takas” etmek il özel 

idaresinin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Takas, sözlük anlamı itibariyle ödeşme, 

sayışma, aynı cinsten, ikisi de muaccel, karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması olarak 

tanımlanmaktadır.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 139. maddesinde ise takas şu 

şekilde ifade edilmektedir; “İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri 
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birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas 

edebilir. Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. Zamanaşımına uğramış 

bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması 

koşuluyla ileri sürülebilir.”. Takasa konu olan il özel idaresi işlemleri vali onayı ile 

gerçekleştirilebilir.  

Sınırlı ayni hak tesisi: Sınırlı aynı hak tesisi genellikle taşınmaz mallar üzerinde 

olabilmektedir. Taşınmaz mallar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi il genel meclis kararı ile en 

fazla yirmi beş yıl süreyle olabilmektedir. Sınırlı ayni hak tesisi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümlerine göre yapılır.  

Borç almak ve bağış kabul etmek: İl özel idaresi faaliyetlerini sürdürürken borçlanabilir 

ve bağış kabul edebilir. Borçlanma, iç ve dış borçlanma şeklinde iki türlü olmaktadır. İç ve dış 

borçlanma yapmak için bazı kurallara uyulması, il genel meclisinden karar alınması ve yetkili 

kurumlardan izin alınması gerekir. Bağışlar il özel idaresinin gelir kalemleri arasında yer 

almaktadır. İki tür bağış vardır. Yapılan bağış; belli bir hizmetin görülmesi karşılığı yapılıyorsa 

şartlı bağış,  eğer böyle bir şart koşulmadan yapılıyorsa şartsız bağış olarak kabul edilir. 

Bağışların kabulünde ki usul şartlı ve şartsız oluşuna göre değişmektedir. Şartlı bağışlar il genel 

meclisi kararı, şartsız bağışlar ise vali onayı ile kabul edilebilmektedir.   

Alacakların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek: 5302 sayılı Kanun’un 7. 

maddesinin (e) bendi, il özel idaresine yirmibeşbin (25.000.) TL’ye kadar olan dava konusu 

uyuşmazlıkları anlaşma ile tasfiye etme yetkisi vermiştir. İl özel idaresi bu yetkiyi iki organın 

kararı ile kullanabilmektedir. Kanun’un 26. maddesinin (f) bendine göre, vergi, resim ve 

harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin (5.000.-) TL’ye kadar olan ihtilafların sulhen halline 

karar verme yetkisi il encümeninin görevi arasındadır.  

Vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak: İl özel idaresi kendisine 

ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak zorundadır. İl özel idaresi bu 

işlemi yetkili birim ve görevlileri marifetiyle yerine getirir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinin (e) bendine göre,  ilgili mevzuatı çerçevesinde idare 

gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme görevi 

mali hizmetler birimine verilmiştir. 5018 sayılı Kanun’un 61. maddesi ise, gelirlerin ve 

alacakların tahsili görevini muhasebe yetkilisine ve 60. maddesinin (f) bendinde de, mahalli 

idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütme görevini mali hizmetler birimine vermiştir. 

Açıklanan nedenlerden dolayı, özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve 

harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapma görevi mali hizmetler/strateji geliştirme birimi ve 

amirlerine aittir. 

Uygulamanın bu mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

15-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT İŞLERİ: 

 

15.01- Bu konudaki temel mevzuat 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’tir  

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 

“Madde 7-İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
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a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 

bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 

vermek ve denetlemek… 

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava 

ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin 

usûl  ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 32-Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali 

yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara 

devredebilir. 

Madde 70-Bu Kanunla, il özel idaresinin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle 

ilgili olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 

2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 

Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 10.7.2003 

tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması 

durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.” 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesi; 

 “…(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/3 md.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı 

ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından 

verilir… 

3213 sayılı Kanunun 12. maddesi; “Değişik fıkra:14/2/2019-7164/12 md.) Ruhsatı 

olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti hâlinde 

faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyenlere, 

ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan 

ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış bedelinin beş katı 

tutarında idari para cezası uygulanır. Üretim hakkı olmayan madenin üretiminin yapıldığının 

tespiti hâlinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. 

Bu fiili işleyen kişilere, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında 

üretilmiş olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak 

başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki 

idare amirliklerince satılarak bedeli büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin 

tekrarı hâlinde madenin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para cezası 

uygulanır.” hükmüne haizdir. 

Madde 13 Değişik cümle 25.11.2020 -7257/2 uyarınca; ( 4/2/2015 – 6592/9 md.-

14/2/2019-7164/13 md.) Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar 

yatırılması zorunludur. I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerin ruhsat 

bedelleri Genel Müdürlüğün belirlediği bankada açılacak hesaba yatırılır. Yatırılan işletme 

ruhsat bedelinin %50’si genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimince 

Hazine hesabına on beş işgünü içinde aktarılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri 
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ise, büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına, 

diğer illerde ise il özel idaresi hesabına yatırılır. (Değişik cümle:25/11/2020-7257/2 

md.) Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan 

kısmın o yıl haziran ayının son gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunludur, 

aksi halde ruhsat iptal edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile ilgili ruhsat sahibine ayrıca 

herhangi bir tebligat ve bildirim yapılmaz. İptal edilen ruhsatlar için ocak ayının sonuna kadar 

ödenmesi gereken ruhsat bedelinin ödenmeyen kısmı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip 

ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için 

düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle 

getirilerek 7 nci madde kapsamındaki mülkiyet izni sahiplerinden sahanın kabul edilerek teslim 

alındığına dair belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı ile (…)(3) bu Kanun kapsamında 

ruhsata ilişkin geçmiş borcunun bulunmaması hâlinde çevre ile uyum bedeli iade edilir.(3 

 

Madde 24 Değişik cümle 25.11.2020 -7257/3 uyarınca; (Değişik ikinci fıkra:14/2/2019-

7164/17 md.)  Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç on 

iki ay öncesine kadar (…)(4) Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme 

ruhsat taban bedeli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin 

sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik 

posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin ruhsat 

sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. (Değişik cümle:25/11/2020-7257/3 

md.) Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100.000 Türk lirası idari para cezası 

uygulanır ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar da belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süresi 

sonunda iptal edilerek ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile 

ruhsatlandırılır. Genel Müdürlükçe proje üzerinde veya mahallinde yapılan/yapılmış inceleme 

sonucunda tespit edilen, projedeki teknik eksiklikler ve süre uzatımı talebinde bulunulan 

ruhsata ilişkin vadesi geçmiş ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı 

gibi mali eksiklikler Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine iki ay içerisinde bildirilir, 

eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede 

tamamlamayanlara 31.054 TL idari para cezası uygulanır. Ruhsat süresinin sonuna kadar 

eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ruhsat süresi uzatılmaz ve bu alanlar başka bir 

işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. 

Talebin kabul edilmemesi hâlinde yatırılan işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmez. Süre 

uzatım talebinin uygun görülmesi hâlinde ise en geç ruhsat süre sonundan itibaren bir ay içinde 

işletme ruhsatının süresi, işletme ruhsatının süresinin bitim tarihinden itibaren uzatılır. Ruhsat 

süresi dolan ruhsat sahalarında maden işletme faaliyetleri yapılamaz.(4) 

(Ek fıkra:25/11/2020-7257/3 md.) Bu madde ile 13 üncü madde kapsamında maden 

arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve 

intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A 

maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı aranır. 

 



127 

   

A-SIHHİ MÜESSESELER  

Tanım: 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4.maddesine göre gayrisıhhî müesseseler dışında 

kalan her türlü işyeri sıhhi müesseseleri oluşturmaktadır. 

 Bakkal, şarküteri, süper market, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, 

pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar 

altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekân itibariyle 

sınıf ve özelliklerine göre bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Sıhhi müesseselerin sınıf 

ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik Ek-1’de açıklanmıştır. 

Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması Şartları: 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca; 

sıhhî işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı 

sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen şartlar aranır. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca; 

“sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak 

tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat 

eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca 

bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün 

içinde verilir.  

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin 

dördüncü kısmında belirtilen süreler geçerlidir.  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve 

belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat 

işlemleri sonuçlandırılır.  

İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.” 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13.maddesi uyarınca; 

“işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği 

tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi 

halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında 

kanunî işlem yapılır.  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata 

uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını 

gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. 

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat 

iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa 

haklarında kanunî işlem yapılır.” 

 

B-GAYRİSIHHİ MÜESSELER   

Tanım: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesine göre 

gayrisıhhî müessese; faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal 

kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,  

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese; meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken 

işyerlerini, 
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İkinci sınıf gayrisıhhî müessese; meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle 

beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek 

tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için 

inceleme yapılması gereken işyerlerini, 

Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese; meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız 

sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini ifade etmektedir. Eklenen R.G. 09.06.2020-

31150 c.k.-2626/6 Madde uyarınca.;13 üncü maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin ikinci 

fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili 

idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i 

mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların 

giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde 

tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesi gereğince işletmeciye idari para cezası verilir. Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde 

aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin 

öngördüğü ve onbeş günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. 

Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men 

kararı derhal kaldırılır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı 

Kanunun 6 ncı ve 8 inci madde hükümleri saklıdır. 

Gayrisıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması Şartları 

Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler  

İnceleme Kurulları: 

Yönetmeliğin 15. maddesinde inceleme kurulları düzenlenmiştir. “İl özel idarelerinde 

birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya 

görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri 

görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile 

tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden 

oluşur. 

Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş 

kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin 

başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il 

müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye 

başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.  

İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada 

belirtilen esasa göre oluşturulur.  

Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan 

belediyeler, kurulların oluşturulması için valilikten eleman görevlendirilmesini talep edebilir. 

Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre, 

ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı 

ile tespit edilir. 

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

hükümlerine göre ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere 

dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz.” 

2.1.2.Sağlık Koruma Bandı:  

Yönetmeliğin 16. maddesinde düzenlenmiştir. “Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi 

ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin 
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etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları 

dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin 

verilmez. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum 

sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık 

koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir.ÇED raporu düzenlenmesi 

gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.” 

Başvuru 

Yönetmeliğin 17. maddesine göre, “gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel 

kişiler Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur. (Ek fıkra: 

23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat 

sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel idareleri tarafından 

verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim 

yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 7’de yer alan formu doldurarak il özel idaresine 

başvurur. Başvurularda bu formda yer alanlar dışında başka bir bilgi ve belge istenilmez. 

Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat 

dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur. 

Madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı Örnek 8’de yer alan bilgileri 

içerecek şekilde düzenlenir.” 

2.1.4.Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni:  

Bu konu Yönetmeliğin 18. maddesinde düzenlenmiştir. “Birinci sınıf gayrisıhhî 

müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin 

kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve 

görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili 

idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek 

yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.  

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten 

itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin 

başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.”  

Yönetmeliğin 19. maddesine göre, “Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu 

düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi 

ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.” 

Deneme izni 

20. maddeye göre, “projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî 

müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme 

kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından 

süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve 

çalışma ruhsatı yerine geçer.” 

Açılma ruhsatı 

21. maddede düzenlenmiştir. “Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni 

sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin 

çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu 

tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi mevzuat 

hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, 

Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst 

amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir. 
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Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas 

alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti 

halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre 

sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi 

için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını 

gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar 

durdurulur.  

Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda 

toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar 

giderilinceye kadar derhal durdurulur.” 

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni İle Ruhsat İçin Gerekli Belgeler 

Yönetmeliğin 22. maddesine göre “birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için aşağıdaki 

belgeler istenir: 

a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;  

1) Başvuru formu,  

2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç 

işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler 

kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere 

dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun 

ölçekli harita,(1)  

3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,  

4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve 

niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları (…)(2)  

5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan 

sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.  

6) (Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden 

arama ruhsatı veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 

alınmış karar.  

b) Ruhsat için gerekli belgeler;  

1) Başvuru formu,  

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, birinci sınıf gayrisıhhî 

müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının 

işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici 

tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita, (3)  

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,  

4) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı,  

5) (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi.  

6) (Mülga: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)  

7) (Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Açılma izni raporu.  

(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye 

verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.  

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan 

başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu 

faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve 
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çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel 

idaresine verilir.” 

    İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler: 

  - 09.06.2020 gün ve 2626 sayılı C.K ile yayınlanan  Gayrisıhhi Müesseseler    listesi 

B) İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler -) Diğerleri: 9.29- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-

2626/12 md.) Açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, 

-09.06.2020 gün ve2626 sayılı C.K- 17.04.2021 gün ve 3835 sayılı C.K ile 

yayınlanan Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler-1- ENERJİ SANAYİİ (Değişik:RG-

9/6/2020-31150-C.K-2626/13 md.) 

1.1- Akü̈ tamir yerleri, 

1.2- Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için 

otoparklarda, alışveriş̧ merkezlerinin otopark alanı olarak ayrılmış̧ yerlerinde, akaryakıt 

istasyonlarında veya yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında bu amaca ayrılmış̧ olan 

diğer yerlerde müstakil olarak kurulacak elektrikli araç̧ şarj istasyonları, 

1.2.1- Elektrikli araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklar, 

alışveriş̧ merkezleri veya akaryakıt istasyonlarında kurulacak elektrikli araç̧ şarj istasyonları, 

kurulu bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet 

olarak belirtilir. (Ek cümle:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/9 md.) Ancak araç̧ şarj istasyonu 

ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması halinde araç şarj 

istasyonuna müstakil ruhsat düzenlenir. 

1.2.2- (Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/9 md.) Tamamı aynı yetkili idare sınırları 

içinde olmak kaydıyla, müstakil olarak kurulan araç̧ şarj istasyonu adresinden başka yerlerde 

bulunan ve istasyon tarafından uzaktan veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun 

göreceği yerlerde bulunan araç̧ şarj üniteleri, araç̧ şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta 

belirtilerek istasyon ve tüm üniteler için tek ruhsat düzenlenir. 

-09.06.2020 gün ve 2626 sayılı C.K ile yayınlanan Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi 

Müesseseler- 8 Diğerleri, 8.14-İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri: 

8.14.1-Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır. 

8.14.2-Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz 

bağımsız bölüm olacaktır. 

8.14.3- Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak 

gösterilen  bağımsız bölüm bulunmayacaktır. 

8.14.4-Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış̧ metrekaresi teşhir alanı 

olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır. 

8.14.5-Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış̧ petrol gazı ve sıvılaştırılmış̧ veya 

sıkıştırılmış̧ doğalgaz kullanan araç̧ bulundurulmayacaktır. 

8.14.6-Giriş ve çıkış̧ kapısı kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olacaktır. 

8.14.7- Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine 

ilişkin Valilik görüşü alınacaktır. 

8.14.8-Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara 

taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, 

en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış̧ metrekareden az 

olmayacaktır. 

8.14.9-İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette 

bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin 
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diğer startların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu 

ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz. 

8.14.10-Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. 

8.14.11-İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin 

bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak 

kullanılmayacaktır. 

8.14.12-Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu 

kara taşıtı teşhir edilmeyecektir. 

8.14.13-Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt 

maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol 

edilecektir. 

8.15-Her türlü motorlu araç̧ testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri,  

8.16-Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri: 

8.16.1-İdari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olması halinde faaliyet 

konusuyla uyumlu olacak şekilde 8.14.1, 8.14.2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12 

ve 8.14.13 alt maddelerindeki hükümlere tabidir. Ancak idari büro ile taşıtların bekletildiği 

yerin farklı yerlerde olması halinde bu şartlar yalnızca taşıtların bekletildiği yer için aranır. 

8.16.2- Taşıtların bekletildiği yer, taşıt başına on metrekareden az olamaz. 

    8.16.3- İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. 

    Yönetmeliğin 23. maddesine göre “ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak 

isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan 

başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.               

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve 

incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, 

patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve 

doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.               

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca 

bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye 

verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.              

 Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.               

İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare 

tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma 

ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında 

yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.               

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen 

kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere 

onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde 

verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında 

ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.               

İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle 

çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış 

yerleri,  akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış 

doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin 

sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar 
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vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu 

müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı 

bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak açılması 

durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir.” 

İşyeri açma ruhsatı vermek ve denetlemek: İl özel idaresinin gayri sıhhî müesseseler 

ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetleme görevi belediye 

sınırları dışındadır. Gayrisıhhî müessese, 10.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin (b) bendinde, 

“faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal 

yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların 

kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler” olarak tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 4. 

maddesinin (g) bendinde ise umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; “kişilerin tek tek veya 

toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping 

ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna 

ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak 

şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik 

oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik 

oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler” olarak tanımlanmıştır.  

İl özel idaresi belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerine ruhsat verirken, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara uymak zorundadır. Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile 

umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsat iş ve işlemlerinin; 10.08.2005 tarih ve 25902 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesi gerekmekte olup, İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin; 25.07.2010 gün ve 27652 sayılı, 03.07.2011 gün ve 27983 

sayılı ve 05.04.2012 gün ve 28255 sayılı Resmi Gazete, 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı 

Resmi Gazetelerde yayınlanan değişikliklerle, bazı maddelerinin değiştirildiği göz önüne 

alınarak bu tarihlerden sonraki iş ve işlemler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik hükümlerine göre önerilerde 

bulunulmalıdır. 

Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca; “gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı 

açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya 

görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur.”  

Yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca; “birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin 

faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.” 

Yönetmeliğin 26. maddesine göre “bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi 

türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.  

Sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek 

olanlar için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir.”  

Yönetmeliğin 27. maddesine göre “gayrisıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni 

olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz.” 

Yönetmeliğin 28. maddesine göre “gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet 

alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.  

Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve 

belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.  
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Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik 

neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî 

müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan 

tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.”  

Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca; “gayrisıhhî müesseseler için sınıf tayini, tesise ait 

kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate 

alınarak Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından yeni sınıf tayini 

yapılır.” 

Uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı incelenecektir. 

Diğer hususlar; 

1) İşyeri açma ve çalışma ruhsat örneklerinin aylık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl 

Müdürlüğüne ve Ticaret Siciline gönderilip gönderilmediği, 

2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş 

yerlerinin ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içinde kontrol edilip edilmediği, 

3) Ruhsat dosyalarında bulunması gereken başvuru ve beyan formlarının doldurulmaması 

veya müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun 

yapıldığı tarih ve saati gösteren alındı belgesinin verilip verilmediği,  

4) Köylerde ruhsatsız açılan gayrisıhhi iş yerlerinin olup olmadığına dair denetimin 

yapılıp yapılmadığı, 

Sıhhî ve Gayrisıhhî İşyerleri İle Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri: 

15.02-24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  

4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,  

14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,  

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,  

22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve  

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun amir hükümleri doğrultusunda 

işyerlerinin ruhsatlandırılması ve çalıştırılmalarına ilişkin olarak 10/08/2005 tarihinde 

yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı, 

3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 2. maddesinde sayılı işyerlerinin 

istisna kapsamında olduğu ve buna göre de;  

“Bu Kanun hükümleri;  

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 

inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,  

b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan 

işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, 

taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,  

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,  

d) (Mülga: 24/11/2004 – 5259/8 md.)  

e) (Ek: 24/6/1995 -KHK -560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten 

gayri sıhhi müesseselere.(3)  
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f) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık 

bürolarına,  

g) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,  

h) (Ek: 8/8/2011 -KHK-650/23 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve 

E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/23 md.) 1512 

sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,  

ı) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,  

i) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre açılan muayenehane ve müşterek 

muayenehanelere, Uygulanmaz.” Değişik 17.04.2021 gün ve 3835 sayılı C.K ile yayınlanan 

2 Maddesi; Mesleki eğitim ve yeterlilik Bu Yönetmelik kapsamında iş yeri açılabilmesi için, 

iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanının, 

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya 

da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da 

üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya 

(transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip 

olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu 

belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların 

ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı 

ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında 

değerlendirilir. 

 

     Danıştay 10. Daire 12.11.2020 tarihli ve E:20171846, K:2020/4821 sayılı kararı ile 

iptal;  

    11-Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların 

taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması 

durumunda ise on işgünü̈ içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla 

il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde 

il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimlerde foto epilasyon cihazlarının nanometre 

aralığını tespit etmek için joulmetre ölçüm aleti veya benzeri aletler kullanılır. 

 

     Danıştay 10. Daire 12.11.2020 tarihli ve E:20171846, K:2020/4821 sayılı kararı ile 

iptal;  

13.2- Epilasyon/depilasyon biriminde: 

     a. Lazer epilasyon yöntemleri hariç̧ tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları 

kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini 

gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazıyla ilgili 3308 sayılı Kanun 

kapsamında alınan ustalık belgesi veya mesleki ve teknik okulların ilgili alanlarından mezun 

olduğunu gösterir diploma veya üniversitelerin ilgili lisans ve önlisans alan ve dalından mezun 

olduğunu gösterir diploma veya Meslekî Yeterlilik Kurumundan alınan meslekî yeterlilik 

belgesinden birisine sahip olması zorunludur. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış ̧

olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş̧ olması şarttır. Millî 
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Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış̧ diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri 

müktesep hak kapsamında değerlendirilir. 

 

Değişik 25.12.2020 gün ve 3327 sayılı C.K ile yayınlanan 3 Maddesi; Ana faaliyet 

konusuna tali faaliyet olarak vale hizmetini işleten işyerlerince yukarıdaki fıkrada belirtilen 

idari yaptırımlara rağmen aykırılık ve noksanlıkların faaliyetten men edilen süre içerisinde 

giderilememesi durumunda bu işyerlerine ait ruhsata işlenen tali faaliyet kısmı iptal edilir. 

Değişik 17.04.2021 gün ve 3835 sayılı C.K ile yayınlanan 3 Maddesi; 13 üncü maddenin 

birinci fıkrası, 21 inci maddenin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca 

yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu 

fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti 

halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus 

onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların 

giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince işletmeciye idari para 

cezası verilir.  

Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi 

müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve onbeş günden fazla olmayan bir süre kadar 

faaliyetin menine karar verilir. Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş 

yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 

bakımından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı ve 8 inci madde hükümleri saklıdır. 

 

Değişik 09.06.2020 gün ve 2626 sayılı C.K ile yayınlanan Ö- (Ek:RG-25/12/2020-

31345-C.K-3327/3 md.) Vale hı̇zmetı̇nı̇ talı̇ olarak veren İşyerlerı̇ ile aslı̇ olarak veren 

işletmeler; Vale hizmetini tali olarak veren işyerleri ile asli olarak veren işletmelerde ortak 

hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

1- Vale hizmeti veren sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bu 

hizmet ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak islenir. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen 

işyerleri bu hizmeti veremez. 

2- Vale hizmeti alan müşterilerin sahip olduğu haklar müşterilerin göreceği şekilde 

ilan edilir. 

3- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilir. 

4- Araç̧ içerisinde kıymetli eşya bırakılmamasına ilişkin uyarı yazısı bulundurulur. 

5- Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına müşteriyi 

yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanır. 

6- Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin 

göreceği şekilde asılır.  

7- Vale hizmeti sunulan alanlarda vale görevlilerine değişik hava şartları için gerekli 

ekipmanlar sağlanır.  

8- Araç teslim fişi bastırılıp vale görevlisine teslim edilir. 

9- Vale/Garaj Sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi 

yaptırılır. 

21.02-10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde; 
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“b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, 

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da 

doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler, 

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyeri, 

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, 

dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama 

yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; 

sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa 

olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve 

makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; 

internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler, 

h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu 

sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit 

edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin 

açılabileceği bölge,” şeklinde tanımlanmıştır. 

İşyerlerinin yukarıdaki sınıflandırmaya uygun olarak ruhsatlandırılıp 

ruhsatlandırılmadığı, 

15.03-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin değişik 7. 

fıkrası gereğince, işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilip denetlenecek, 

ruhsatın verilmesi sırasında OSB tarafından tahsil edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatına 

ilişkin harçların il özel idaresi hesaplarına intikal ettirilip ettirilmediği, Değişik 17.04.2021 gün 

ve 3835 sayılı C.K ile yayınlanan 4 Maddesi; a)Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir 

alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, 

büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda 

büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, 

belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde 

organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığını ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve 

tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerini, 

c)Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer 

yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken müesseseleri, 

d)İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer 

yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gerekmeyen, bununla birlikte müessesenin 

faaliyetinin gerektirdiği durumlarda izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin esenlik ve 

istirahati hususunda konumu, tesisatı ve vaziyeti itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat 

oluşması için inceleme yapılması gerekli müesseseleri, 

e)Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Konutların ve insan ikametine mahsus diğer 

yerlerin yanında açılabilmesi için sıhhî nezarete tabi tutulması yeterli olan müesseseleri, 

v)Endüstri bölgesi: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya 

kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye 

girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için 

uygun sanayi alanı oluşturmak üzere 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 

gereğince kurulacak üretim bölgelerini, 

y)Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere 

yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez 
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veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, 

teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet 

gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, 26/6/2001 tarihli ve 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince aynı üniversite, yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında kurulan; akademik, 

ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı, 

Bununla beraber, 

Değişik 09.06.2020 gün ve 2626 sayılı C.K ile  yayınlanan 4 Maddesi  t)İş yeri: 

Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu 

faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da 

mobil yerleri, 

u)Sınıf tespiti: Bu Yönetmelik ile sınıflandırması yapılmamış bir gayrisıhhî 

müessesenin kendi içinde kaçıncı sınıfta bulunduğunun tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığınca 

yapılan tespiti ve sınıflandırmayı, 

15.04-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında; İşyerlerinin; söz konusu 

2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen, genel şartları taşıyıp taşımadıkları, 

“(Eklenmiş Bent RGT: 03.07.2011 RG NO: 27983) f)Madencilik faaliyetleri sırasında 

patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 

İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle 

Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, 

Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 26/12/2003 

tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 

Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması 

(Eklenmiş Fıkra RGT: 03.07.2011 RG NO: 27983),  

Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerle 

ilgili bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci 

maddesinde yer alan hususlar öncelikle dikkate alınır 

 (Eklenmiş Fıkra RGT: 05.04.2012 RG NO: 28255), 

Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına 

karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından 

alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye 

raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması 

durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu 

istenir.”  Değişik 17.04.2021 gün ve 3835 sayılı C.K ile yayınlanan 5 Maddesi g) Karayolu 

kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış ve geçiş yolu izin belgesinin 

alınmış olması, 

 

   Değişik 09.09.2020 gün ve 2945 sayılı C.K ile yayınlanan geçici 6 Maddesi; Bu 

maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile; 

Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN 

SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “H- 

TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE 

DİĞER PARKLAR” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, 
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spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen “O- 

TAŞINMAZ TİCARETİ” bölümü hükümlerine, 

Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” 

kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” bölümünde değiştirilen “1- 

ENERJİ SANAYİİ” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- DİĞERLERİ” başlıklı alt 

bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine, aykırı durumlar, 31/7/2021 tarihine kadar 

anılan hükümlere uygun hale getirilir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 

verilmiş toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, bu 

Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare şartından 

muaftır. 

5/6/2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek 

odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ruhsatlı veya ruhsatlandırılacak 

işletmeler, söz konusu tarihten sonra iş yeri adreslerini değiştirmedikleri sürece bu Yönetmelik 

uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken özel şartlardan muaftır. Devirlerde bu 

hüküm uygulanmaz. 

 

Değişik 09.06.2020 gün ve 2626 sayılı C.K ile yayınlanan geçici 7 Maddesi; Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip 

yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan 

can ve mal güvenliği ile ilgili bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümlerinde 

belirtilen şartları taşıması halinde yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm 

uygulamasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın ruhsatlandırılır. 

 

     (Sıhhi işyerleri için, 2005/9207 sayılı Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince, ayrıca 

Yönetmeliğe ekli Ek 1’deki şartların ve internet salonları için Yönetmeliğin 44. maddesinin 

3. fıkrasındaki zorunlulukların, turizm işletme belgesine sahip işletmelerin haricindeki 

turizme hizmet veren işletmeler için Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 

16.01.2008 gün ve 1430 sayılı yazısında belirtilen hususların) umuma açık istirahat ve eğlence 

yerleri için ruhsat verilmeden önce, diğer işyerleri için ise ruhsat verildikten sonra 2005/9207 

sayılı Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen bir aylık sürede kontrol edilip edilmediği, 

      634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun "yasak işler" başlıklı 24. maddesinin 

birinci paragrafında; ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak 

gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi 

müesseselerin kurulamayacağı, ikinci paragrafında da; ana gayrimenkulün, kütükte mesken 

olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, 

kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane 

gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi 

yerler, ancak Kat Malikleri Kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. 

Ayrıca; tapuda mesken olarak görünen yerde emlak bürosu açılması halinde; 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kat maliklerinin muvafakatinin aranıp 

aranmayacağına ilişkin davada; “davacıya ait emlak bürosunun İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte sayılan işyerlerinden olmadığı, büro niteliğinde işyeri 

olduğu, bu tür işyerleri için kat maliklerinin muvafakatinin gerekli olmadığı”na ilişkin Ankara 

5. İdare Mahkemesi’nin 25.09.2002 gün ve E:2002/585, E:1094 sayılı kararıyla hüküm 
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altına alınmış ve bu karar Danıştay 8. Dairesince onaylanmıştır: “Özel yapı şeklini 

gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna, ekmek fırını, akaryakıt, 

sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkılaştırılmış doğalgaz istasyonları için 

yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekir. Böylece; yapı kullanma izin belgesi 

şeklini gerektiren yapılar için gerekli olacak, bunlar dışındaki yapılarda yapı kullanma izni 

(iskân ruhsatı) aranması zorunlu değildir. Aşağıda açıklandığı şekilde; içerisinde sınai faaliyet 

yapılacak işyerlerinin ruhsatlandırılmasında yapı kullanma izninin aranması yasal bir 

mecburiyettir. Neticede; özel yapı şeklini gerektiren yapılar ve sınaî faaliyet yapılacak 

işyerlerinin ruhsatlandırılmasında yapı kullanma izin belgesi aranacaktır.” hükümlerine 

uyulup uyulmadığı, 

15.05-Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi gereğince, Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‘in LPG ikmal istasyonları ile ilgili 110 ve 

akaryakıt servis istasyonları ile ilgili 121. maddeleri gereğince 15.05.1997 gün ve 22990 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler 

Hakkında Yönetmelik hükümlerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı, 

15.06-4857 sayılı İş Kanunu’nun 95. maddesi ile 17.12.2004 gün ve 25673 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında 

Yönetmelik (Bu yönetmelik 04.12.2009 gün ve 27422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

15.07-Kişilerin iş yeri açmak için örnek formu doldurmaları, bu formun görevli 

tarafından teslim alınması, ruhsatın düzenlenmesi, ruhsat açılmadan açılan işyerlerinin 

kapatılması hususlarında, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 6. maddesi ile 12. maddesi 

hükümlerine ve ayrıca, Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlandırılan yerlerle ilgili 

olarak, Yönetmeliğin geçici 1. maddesi hükmüne uyulup uyulmadığı,  

15.08-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi 

uyarınca; verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örneklerinin aylık olarak sigorta il 

müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya  (5 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G.-

Yönetmeliğin 7. maddesine eklenen ibare uyarınca) esnaf siciline gönderilip gönderilmediği, 

umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının 

bir örneğinin en geç yedi gün içinde kolluğa gönderilip gönderilmediği, 

14.09-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8. 

maddesinin 7. fıkrası ile 28.09.2008 gün ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 

Sayılı Kanun’un 8. Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 16. 

maddesi gereğince kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme 

yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden kişilerin kimlik bilgilerinin Tebliğ’in 26. 

maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde belirtilen sürelerde Kuruma bildirilip bildirilmediği,   

15.10-Yönetmeliğin “İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli” başlıklı 8. maddesi 

uyarınca; “Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin 

devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas 

alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenleneceği ,(17.Nisan 2021 gün ve 

31457-C.K.3835/3md. R.G Yönetmeliğin 8. maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere 

eklenen fıkra uyarınca ) Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat 

dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu 

Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması 

halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat 
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düzenlenemez. 

(5 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G.-Yönetmeliğin 8. maddesine birinci fıkradan 

sonra gelmek üzere eklenen fıkra uyarınca) umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 

gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla 

faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki 

bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla 

başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenleneceği, 

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat 

düzenlenmeyeceği, 

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılmasının esas 

alınacağı, 

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle 

aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmeyip ruhsatta yer alan bilgilerin güncelleneceği, 

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına 

eski ruhsatın intibakı yapılacağı, 

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde 

müracaat edilmesinin zorunlu dolduğu, bu sürenin mirasçılar için altı ay olarak uygulanacağı, 

bu sürede müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden 

itibaren on beş günlük süre verileceği, bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak 

yaptırılmadığı hallerde ruhsatın iptal edileceği,”  hususlarına uyulup uyulmadığı, 

15.11-Yönetmelikte belirtilmeyen sıhhi işyerleri için, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 9. 

maddesi gereğince, benzer işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılıp yapılmadığı, 

Değişik 09.06.2020 gün ve 2626 sayılı C.K ile  yayınlanan 9 Maddesi; Bu Yönetmelik 

ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhî müesseseler için sınıf tespiti; ilgili tesisin neden 

olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliği ile izalesi konusundaki proje ve açıklama raporu, 

neden olabileceği çevre sağlığı riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer kurulu ise kapasite 

raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel sayısı ve tesisin diğer 

özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. 

15.12-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi 

uyarınca; “adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, 

ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenip, tali faaliyet konularının ruhsatta ayrıca 

belirtilip belirtilmediği,  

Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı 

ayrı ruhsat düzenlenip düzenlenmediği,  

İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerlerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatında 

gösterilip gösterilmediği, (Eklenmiş Fıkra RGT: 03.07.2011 RG NO: 27983), “Gayrisıhhi 

müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim 

yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED 

kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki 

madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar. Maden 

ruhsat sahasındaki faaliyetler esas alınarak maden ruhsat sahibi adına ya da maden ruhsat 

sahibinin muvafakati bulunmak kaydıyla işletmeci adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlenir. Ancak, aynı maden ruhsat sahasında bulunsa bile işletmecisi farklı olan maden 

üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için ayrı ayrı 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.” hükümlerine uygun işlem tesis edilip edilmediği, 
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15.13-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi 

uyarınca; sıhhî işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel 

şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen şartların aranıp aranmadığı, 

15.14-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi 

uyarınca; inceleme kurulunun oluşturulmasında madde hükmüne uyulup uyulmadığı, 

    Değişik 17.04.2021 gün ve 3835 sayılı C.K ile yayınlanan 15 Maddesi; Organize 

sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine 

göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı; organize sanayi bölgesinde organize sanayi 

bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni 

ile tespit edilir. 

15.15-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi 

uyarınca; birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için 

gerekli belgeler gerekli belgelerin istenip istenmediği, 

15.16-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesi 

uyarınca; gayri sıhhî müesseselere, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel 

mevzuatına göre verilen izinlerin, tescil ve benzeri işlemlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre 

izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmayacağından buna uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı,  

15.17-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine, (5 

Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G.-Yönetmeliğe eklenen fıkra uyarınca) ; 

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, ruhsat başvurusu sırasında beyan edilen sorumlu 

müdür sözleşmesinin işyerinde bulundurulması zorunludur. Yetkili idareler tarafından 

yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu 

sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu 

eksikliğin giderilmesi isteneceği, bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu 

işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümlerin uygulanacağı, ruhsat 

başvurusunda bu sözleşmeyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri 

sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, 

Gayrisıhhî müesseselerin açma ve çalışma ruhsatları ilgili olarak; 

15.18-a) 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 17. maddesi çerçevesinde Kişilerin gayrisıhhî 

müessese açmak için, idareye başvurup başvurmadıkları,  

“(Eklenmiş Fıkra RGT: 03.07.2011 RG NO: 27983), Maden üretim faaliyetleri ile bu 

faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel 

idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere 

dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 7'de yer alan formu 

doldurarak il özel idaresine başvurur. Başvurularda bu formda yer alanlar dışında başka bir 

bilgi ve belge istenilmez. Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi 

değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı alınması zorunludur. Madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı Örnek 

8'de yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.” 

b) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulunun, 2005/9207 sayılı 

Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasına göre oluşturulup oluşturulmadığı,  

“(Eklenmiş Fıkra RGT: 03.07.2011 RG NO: 27983), Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği hükümlerine göre ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ile 

bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz.” 
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KANUN 

3213 sayılı Maden Kanunda Değişiklik yapan 7257 Sayılı kanunla Değişik 

02.12.2020 gün ve 31322 RG ile yayınlanan Kanun Ek 15 Maddesi;  Bu Kanun kapsamında 

işletme izni veya Genel Müdürlükçe izin verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni 

alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere,  maden ocağı 

açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim 

faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine 

yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş 

yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. 

 

İnceleme kurulunun, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 16. maddesindeki esaslara göre 

koruma bandını belirleyip belirlemediği,  

c) Tesisin kurulacağı yerin, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 18. maddesine göre 

incelendikten sonra, yer seçimi ve tesis kurma izni kararının (19. maddede ki muafiyet ile 26. 

maddedeki esas göz önünde bulundurularak) Yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen belgelere istinaden, birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere (verilmiş ise) 

deneme izninin, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 20. maddesinde ve açılma ruhsatının ise 

2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilen esaslara  

“(Değişik İbare: RGT:03.07.2011, RGT:27983) Çevre izni veya çevre izin ve lisans 

belgesi Mülga ibare RGT:13.04.2007/ RG No:26492) Kod 1, … üç gün içerisinde işyeri açma 

ruhsat düzenlenir.” 

Yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, “b) Ruhsat için gerekli belgeler;  

1) Başvuru formu,  

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, birinci sınıf gayrisıhhî 

müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının 

işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici 

tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita, (3)  

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,  

4) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı,  

5) (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi. 6) 

(Mülga: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)  

7) (Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Açılma izni raporu.  

(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye 

verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.  

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan 

başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu 

faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel 

idaresine verilir.” şeklindeki belirtilen belgelere istinaden verilip verilmediği, Değişik 

09.06.2020 gün ve 2626 sayılı R.G, Yayınlanan Yönetmeliğin 28 Maddesi; Mülga fıkra.  

Değişik 17.04.2021 gün ve 3835 sayılı C.K ile yayınlanan 32 Maddesi; Gazino, pavyon, 

meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü 

içki satışı ve sunumu yapılan iş yerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş 

yerlerine kesinleşmemiş ruhsat düzenlenir.  
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       Kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerler bir aylık süre içinde açık alkollü içkilerin 

satışının ve sunumunun yapılabilmesi için gerekli olan, açık alkollü içki satış belgesi ile 

nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satışının yapılabilmesi için gerekli olan, 

nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesini yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını 

kesinleştirir.  

Bu maddedeki belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen iş yerleri, işyeri açma ve çalışma 

ruhsatları iptal edilerek yetkili idareler tarafından kapatılır. 

 

d) 17.07.2008 gün ve 26939 sayılı Resmi Gazetede ilk olarak yayımlanan ve en son 

değişiklikleri 03.10.2013 gün ve 28784 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı, 

e) 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Madencilik 

Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin Ondördüncü Bölümündeki hükümler ile 2005/9207 sayılı 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin birbirinin benzeri 

olmasına rağmen, işyerlerinin ruhsatlandırılmasında özel mevzuat hükümlerinin öncelikle 

uygulanması, özel mevzuatında hüküm yok ise genel mevzuatın uygulanması gerektiğinden, 

madenlerin aranması ve  üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde 21 Eylül 

2017 tarih ve 30187 sayılı RG yayımlanan Maden Yönetmeliği hükümlerine göre hareket 

edilip edilmediği, 

f-) Yönetmeliğin değişik 77. maddesi gereğince, madencilik faaliyetleri için işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı verilen maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim 

yapılan tesislerin bulunduğu yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra 

yapılacak denetimlerde maddede belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol 

edilip edilmediği, bu bağlamda söz konusu maddenin (ç) bendinde belirtilen 24.12.1973 gün 

ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ve 

29.09.1987 gün ve 19589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı 

Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, 

Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin 

Tüzük hükümlerine riayet edilip edilmediği, 

Yer seçimi ve tesis kurma izinlerinde Yönetmeliğin değişik 81. maddesindeki 

muafiyetlere riayet edilip edilmediği, 

15.19-İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma 

Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 21. Maddesine göre ruhsatlandırılıp 

ruhsatlandırılmadığı, 

15.20-Gayrisıhhî müesseselerin denetiminin, değişiklik ve ilave yapılmasının, ruhsat 

değişikliği gerektiren hallerde yapılması gereken işlemlerin ve birinci sınıf gayrisıhhî 

müesseselerde sorumlu müdür tayinin, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 24-25. ile 

(2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 24-25. (25. fıkraya (Eklenmiş Fıkra RGT: 05.04.2012 RG 

NO: 28255) Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde, ruhsat başvurusu sırasında beyan edilen 

sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulundurulması zorunludur. Yetkili idareler tarafından 

yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu 

sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde onbeş gün içinde bu 

eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde bu işyerleri 

hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda bu 
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sözleşmeyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında 

suç duyurusunda bulunulur.) 27-28. maddelerindeki esaslara göre yerine getirilip 

getirilmediği, 

15.21-Ruhsatlandırılan gıda işyerlerinin, 17.02.2011 gün ve 28145 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin, “Resmi 

kontrollere ilişkin belirli görevlerin devredilmesi MADDE 6-(1) Bakanlık, Kanun 

kapsamındaki kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere gıda 

ve yemin resmi kontrollerine ilişkin görevlerinin tamamını veya bir kısmını kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel 

kişileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversitelere tamamen veya kısmen aşağıdaki koşullar 

kapsamında devredebilir veya hizmet alımı yolu ile yerine getirebilir. Ancak ithalat ve ihracatın 

resmi kontrolleri ile tüm yasal yaptırımlar bu kapsamın dışındadır.” Hükmüne göre İl Özel 

İdaresine gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin görevlerinin Yetki devri yapılıp yapılmadığı, 

15.22-Aynı yöndeki iki Akaryakıt ve/veya LPG istasyonlarının ruhsatlandırılmalarında, 

17.06.2004 gün ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 45. maddesinde belirtilen mesafe kısıtlamalarına uyulup uyulmadığı,  

 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve ruhsatlandırılmasında; 

15.23-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi 

uyarınca; içkili yer bölgesinin, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu 

hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi 

tarafından, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilip edilmediği,  

15.24-İçkili yer bölgesi tespiti esnasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca; içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek 

yerlere dikkat edilip edilmediği, Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 

merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken 

mesafe ölçümünde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesi 

hükmüne uyulup uyulmadığı, 

15.25-İçkili yer bölgesinin, 2005/9207 sayılı Yönetmelik’in 29. maddesindeki hüküm 

doğrultusunda, (Yönetmeliğin 30. maddesinde belirtilen yerler haricinde ve 31. madde 

gereğince kroki eklenerek) il genel meclisi tarafından belirlenip belirlenmediği, (Yönetmeliğin 

5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı Danıştay 8. Dairesinin 26/04/2006 tarih 

ve E:2005/4199, K:2006/1740 sayılı kararıyla mülkiyet hakkının ve çalışma özgürlüğünün 

kısıtlandığı gerekçesiyle iptal edilmesi ve uygulama ile ilgili olarak Bakanlığımızın 15.01.2008 

gün ve 1251 sayılı yazısında) da belirtildiği üzere iptal hükmüne uygun hareket edilip 

edilmediği, 

15.26-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesinin;  

“Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 

Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur.  

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye 

sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından 

izin verilir.  

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden 

önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.  
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Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından 

kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri 

hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.  

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler 

tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. 

(Değişik cümle:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/2 md.) Meyhane, kahvehane, kıraathane, 

bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık 

olarak satışının yapıldığı yerlerin; örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, 

yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre 

uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim 

kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak 

söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada 

bulunamaz. 

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen 

işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.  

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının 

umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları 

için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve 

kuruluşların uygun görüşü alınır.  

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili 

birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen 

kapatılır.  

Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 

düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan 

bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.” 

Hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

15.27-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 33. maddesi 

uyarınca; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin belediye 

encümeni tarafından tespit edilip edilmediği, İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, 

benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, 

sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri 

diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle yetkili idare tarafından 

geçici veya sürekli izin verilebileceği, 

15.28-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34. maddesi 

uyarınca;                          

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi 

umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe 

ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapılarının; kapıların birden fazla 

olması durumunda en yakınının esas alınacağı, yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde 

ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa 

mesafenin dikkate alınacağı, 

Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup 

bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim 

kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve 

içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığının yetkili idarelerce tespit edileceği, 
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15.29-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 36. maddesinde 

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerde aranacak şartların 

sayıldığı, buna göre 

Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık 

yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamayacağı, 

(Değişik ikinci fıkra: 5 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G) Umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 

adlî sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanlarının yetkili idareye verilmesinin şart 

olduğu, 

(Değişik üçüncü fıkra:5 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G) Umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık 

kurumundan alınacak sağlık raporunun, bu kişiler işe başlamadan önce temin edileceği ve bu 

kişilerin çalıştığı sürece altı ayda bir yenilenerek işyerinde hazır bulundurulacağı, bu raporların 

ruhsat verme aşamasında yetkili idare tarafından istenmeyeceği; ancak, yapılacak denetimlerde 

bu raporların görevlilere gösterilmesinin gerekli olduğu, 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler 

çalıştırılamayacağı,  

(Değişik beşinci fıkra: 5 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G) Sahneye münhasır olarak 

sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki bilgi ve belgelerin istenmeyeceği,  

Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrislerin sadece 

pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilecekleri, 

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmalarının yabancılarla ilgili 

mevzuat hükümlerine tabi oldukları  

Bu madde ile bağlantılı olarak Yönetmeliğin Geçici süreyle faaliyetten men ve idarî 

para cezası başlıklı 39.maddesinin değişik (5 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı R.G) ikinci 

fıkrası uyarınca;  

36. maddeye aykırılığın veya 2559 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen 

hususların tespiti hâlinde, yetkili idare tarafından 2559 sayılı Kanun’un 6. maddesinde 

belirtilen usule göre idarî para cezası uygulanacağı, 

15.30-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. maddesine 

göre; Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış 

bulunan işyerlerinin yeniden ruhsatlandırılmayacağı, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce 

yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvurularının da bu Yönetmelik hükümlerine 

göre sonuçlandırılacağı, 

15.31-“İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenecek belgelere 

ilişkin usûl ve esaslar” başlıklı Ek 1. maddeye göre (05 Nisan 2012 gün ve 28255 sayılı 

R.G); 

Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 

ruhsatlandırılması sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen herhangi bir 

belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin suretinin, aslına uygunluğu kontrol edildikten 

sonra yetkili idarece görevlendirilen personel tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik 

edileceği, başvuru sahiplerinden ayrıca belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili 

idareye teslim etmelerinin istenmeyeceği, 

İl özel idarelerinin, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan 

edilen bilgi ve belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemeyecekleri,  
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İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik 

bilgilerinin doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numaralarının esas alınacağı, belediyece başvuru sahibinin kimlik 

bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişileceği, başvuru sahiplerinden Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, 

nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir 

belge talep edilemeyeceği,  

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı 

bilgilerinin başvuru formunda beyan etmiş oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları 

vergi dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edileceği, işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi 

mükellefiyetine ilişkin başkaca bir belge talep edilemeyeceği, 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan ticaret siciline kayıtlı gerçek 

ve tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtları hususunda başvuru formunda beyan etmiş oldukları 

ticaret sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğünün adının esas alınacağı, 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden ticaret odası 

kayıt belgesi veya ticaret sicil gazetesi talep edilemeyeceği, başvuru sahibinin ticaret sicil 

gazetesi bilgilerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası 

üzerinden yapılacak ticaret sicil gazetesi sorgulaması ile teyit edileceği, ancak başvuru 

sahibinin ticaret sicil kayıtlarının 1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde 

yayımlanmış olması halinde, başvuru sahibinden ticaret sicil gazetesi talep edileceği, 

Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin 

mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmayacağı; yalnızca beyan 

ile tapu kayıtlarına ulaşılması için gerekli bilgilerin alınacağı, mülkiyet beyanının 

doğruluğunun belediyelerce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden teyit 

edileceği, 

Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzların 

istenmeyip; beyanının esas alınacağı, harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğunun 

belediyece kendi kayıtlarından teyit edileceği, 

İdare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına 

ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınacağı ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşılmak üzere hazır hâle getirileceği, 

Başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen 

yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli 

bilgilerin başvuru sahiplerinden talep edileceği, belediyece, başvuru sahiplerine ait yapı 

kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda 

yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden 

talep edebileceği, 

15.32-1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 5259 sayılı Kanun ile değişik 10. 

maddesi; “Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun 

kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak 

sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar. İskele, istasyon, hava 

meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile 

fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi 

ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya 
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il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için 

bildirim yapılmaz.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

15.33-a) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 

değişik (27.04.2011 04.06.2010 gün ve 27917  27601 sayılı R.G.) 26. maddesinin  (ğ) bendine 

göre; canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni almasının şart olduğu 

ancak bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşünün 

alınması, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idarenin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme 

Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alabileceği, 

(Danıştay Ondördüncü Dairesinin 23/10/2013 tarihli ve E.: 2011/13995, K.: 2013/7052 sayılı 

Kararı ile 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci 

maddesi ile bu bendin değiştirilerek “çok hassas kullanımlar” tanımından “konut” alanlarının 

çıkarılmasına ilişkin kısmı iptal edilmiştir.) 

27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) ve (öö) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“r) Çok hassas kullanımlar: Yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim dönemlerinde 

yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımları,” 

“öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor 

tesisleri gibi kullanımları,” 

“ggg) Hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, açık 

arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları,” 

“ğğğ) Çok hassas kullanım alanları: Çok hassas kullanımların sınırlarından itibaren 250 metreyi 

içine alacak şekilde belirlenen alanı,” 

 “hhh) Gürültüye hassas kullanımlar: Çok hassas kullanımlar, hassas kullanımlar ve az hassas 

kullanımları,” 

Açıklama: Çok hassas kullanımlar tanımına iptal davası sonucu “konut”  ibaresi tekrar dahil 

olduğu için diğer fıkraların uygulama imkanı kalmamıştır. Artık tüm kullanım alanları çok hassas 

kullanım alanı olarak değerlendirilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

tarafından Yeni Yönetmelik çalışması yürütülmektedir. 

 

 

26. maddenin (RG-18/11/2015-29536) değişik (ğ) bendine göre; Dini ve milli 

bayramlar ile yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi büyük kutlamalar dışında; 

eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi 

benzeri faaliyetlerin, çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde yapılması yasaktır. 

Bu faaliyetler az hassas kullanımların bulunduğu yerlerde ancak 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı 

Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, 

Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin 

Tüzüğün 117. maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabileceği,  

Aynı maddenin  (i) bendine göre; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik’te yer almayan ve gürültü rahatsızlığına sebep olan poligonlar gibi yerlerin, 

7/3/2008 tarihinden itibaren çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda kurulması 

yasak olduğu hususlarına uyulup uyulmadığı,  
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    b) Kişilerin başvurusunun, kolluk kuvvetinin görüşünün alınması, başvuruların 

sonuçlandırılma süresi, eğitim kurumlarından uzaklığı (2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 34. 

maddesindeki esaslar dâhilinde), izinsiz açılan yerlerin kapatılması ve kolluğa bilgi verilmesi 

gibi hususlarda, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 32. maddesine uyulup uyulmadığı, 

Canlı müzik yayını izni verilmesinde, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 38. maddesi 

hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

c) Açılış ve kapanış saatlerinin, Yönetmeliğin 33. maddesinin 1. fıkrası gereğince, il 

encümeni tarafından tespit edilip edilmediği ve sabahçı kahvesi izninin 33. maddenin 2. 

fıkrasına göre verilip verilmediği,  

d) Mes’ul müdür görevlendirilmesi hususunda, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 35. 

maddesi, “(Eklenmiş Fıkra RGT: 05.04.2012 RG NO: 28255), Umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerinde, ruhsat başvurusu sırasında mes'ul müdürün adı, soyadı, Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes'ul müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir. Yetkili 

idareler tarafından yapılacak denetimlerde mes'ul müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması 

veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde onbeş gün 

içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde bu 

işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda 

mes'ul müdür sözleşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri 

sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur.” ve bu yerlerde çalıştırılacak kişilerle ilgili 

olarak, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 36. maddesinin, (Değişik Fıkra RGT: 05.04.2012 RG 

NO: 28255) (KOD 1) “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin adı, 

soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adli sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına 

dair beyanlarının yetkili idareye verilmesi şarttır. (Değişik Fıkra RGT: 05.04.2012 RG NO: 

28255) (KOD 1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin, bulaşıcı 

hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu, bu kişiler işe 

başlamadan önce temin edilir ve bu kişiler çalıştığı sürece altı ayda bir yenilenerek işyerinde 

hazır bulundurulur. Bu raporlar ruhsat verme aşamasında yetkili idare tarafından istenmez; 

ancak, yapılacak denetimlerde bu raporların görevlilere gösterilmesi gerekir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler 

çalıştırılamaz. 

(Değişik Fıkra RGT: 05.04.2012 RG NO: 28255) (KOD 1) Sahneye münhasır olarak 

sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki bilgi ve belgeler istenmez. Müşteri ile beraber 

yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde 

çalışabilir. 

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili 

mevzuat hükümlerine tabidir.” hükümlerine riayet edilip edilmediği, 

Bu bağlamda, Yönetmeliğin 36. maddenin 2. fıkrasının (c) bendi gereğince, umuma 

açık işyerlerinde çalıştırılacak kişilerin bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmî sağlık 

kurumundan alınacak sağlık raporu konusunda uygulama birliği bulunmaması nedeniyle; 

Bu düzenlemenin dayanağını 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126 ve 127. 

maddelerinin oluşturduğu, bu madde hükümlerine göre; “Portör Muayenesi” olarak da 

nitelendirilebilecek söz konusu laboratuvar tetkiklerinin nelerden ibaret olduğu; 

Buna göre; Gaita Kültürünün (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir), dışkının 

mikroskobik incelenmesinin (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint 

yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir), Boğaz ve Burun Kültürünün (Staphylococcus aureus 
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yönünden, en az yılda bir), Akciğer Grafisinin (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir) 

belirlenen aralıklarla yapılıp yapılmadığı, 

15.34-a) Kolluğun denetimi sonucunda mevzuata aykırılığı bildirilen hususların, 

2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 37. maddesi gereğince, gereğinin yapılıp yapılmadığı,  

b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 8. maddesinde sayılan 

hususların tespiti halinde, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 39. maddesinin 1. fıkrası 

gereğince, (Değişik Fıkra RGT: 05.04.2012 RG NO: 28255) 36. maddeye aykırılığın veya 

2559 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde, yetkili idare 

tarafından 2559 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen usule göre idari para cezası 

uygulanır.) işyerlerinin mülki idare amiri tarafından geçici süreyle faaliyetten men edilmesi 

halinde, maddede belirtilen süre içerisinde ve 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 40. 

maddesindeki esaslar çerçevesinde, faaliyetten men kararının uygulanıp uygulanmadığı, 

2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 41. maddesindeki şartların oluşması halinde, geçici 

süreyle faaliyetten men edilen işyerinin süresinden önce açılıp açılmadığı, 

Ayrıca, 2559 sayılı Kanun’un 8. maddesi nedeniyle bir yılda üç kez faaliyetten men 

edilen işyerlerinde bu fiillerin tekrarı halinde, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 42. 

maddesine göre, işletme izninin iptal edilip edilmediği, 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen 

hususların tespiti halinde, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin “Geçici süreyle faaliyetten men 

ve idarî para cezası” başlıklı 39. Maddesinin; “(Değişik birinci fıkra: 12/12/2016-

2016/9741K.) 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde 

belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle; bu işyerlerinin mevzuat 

hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletildiğinin tespiti halinde ise süresiz olarak ya da ruhsat 

alıncaya kadar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından faaliyetten men edilir. 

Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç 

üç işgünü içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak 

buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülki makama gönderir. Yetkili idare, işyerinin 

faaliyetten men’ine ilişkin kararı süresinde uygulamazsa, sorumluluğu yetkili idareye ait olmak 

üzere kapatma kararı kolluk güçleri tarafından re’sen uygulanır ve yetkili idareye bilgi verilir.  

(Değişik ikinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) 36 ncı maddeye aykırılığın veya 2559 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti hâlinde, yetkili idare tarafından 

2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen usûle göre idarî para cezası uygulanır.” 

hükmüne göre, 2559 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen usule göre il encümeni 

tarafından idarî para cezası uygulanıp uygulanmadığı, 

c) 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan ticari 

amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına ilişkin olarak; 5651 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan  Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (i) bendinde; internet toplu 

kullanım sağlayıcıları tanımlanmış, 5651 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan ve 01.11.2007 

gün ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları 

Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin (g) bendinde; internet toplu kullanım sağlayıcı, (ğ) 

bendinde; işyeri, (h) izin belgesi, (l) bendinde; ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı, 

belirtilmiş olup, 5651 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince, 

toplu kullanım sağlayıcılarına (Kanunun yayımlandığı tarihte; faaliyet icra eden ticarî amaçla 

toplu kullanım sağlayıcılarına ise Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 
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Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde) izin belgesi verilmesi gerektiğinden söz konusu 

izin belgesinin dosyasında mevcut olup olmadığı, izin belgesi bulunmayan işyerleri hakkında 

Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,  

İdari Yaptırımlar: 

15.35-5302 sayılı Kanun’un, “İdari Yaptırımlar Madde 55-(Değişik birinci fıkra: 

23/1/2008-5728/566 md.) İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların 

verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen 

kararlara aykırı davrananlara; fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Fiilin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye 

verilecek idarî para cezası bir kat artırılır. (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/566 md.) 

Birinci fıkrada belirtilen fiillerin yeme, içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizlenme 

gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, sanat ve meslekleri yapanlar tarafından işlenmesi durumunda, 

ayrıca üç günden yedi güne kadar işyerinin kapatılmasına karar verilir.  İl özel idaresinin görev 

ve sorumluluk alanlarında bulunan tesislere herhangi bir zarar verilmesi durumunda, il özel 

idaresince eski duruma getirilerek yapılan masraflar %30 fazlasıyla zarar verenden tahsil 

edilir” hükmüne göre: 

5302 sayılı Kanun’un 55. maddesine göre, il özel idaresince bir ceza uygulaması 

yapılabilmesi için uyulması gereken bir yasak ve kuralın bulunması gerekir. İl özel idaresinin 

görev ve sorumlulukları Kanun’un 6. maddesinde düzenlenmiş ve 7. maddesinin (b) 

fıkrasında ise, kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vereceği 

belirtilmiştir. Kanun’un 55. maddesi il özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda 

yasak ve kural koyma yetkisini il genel meclisine vermiştir. Kanun’un 6 ve 7. maddesinde 

sayılan il özel idaresinin görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili olarak, il genel meclisinin 

alınmış uyulması gereken kurallar ve yasaklar içeren bir kararı olmalıdır.  

Ceza tatbik edilebilmesi için il genel meclisinin karar alması yetmez. Kanun’un 55. 

maddesine göre, il genel meclisinin almış olduğu kararlar usulüne göre ilan edilmelidir. Çünkü 

usulüne göre ilan edilmemiş yasak içeren meclis kararlarına istinaden ceza tatbik edilmesi 

halinde, bu cezalara karşı yargı yerlerinde yapılacak itirazlar il özel idaresi aleyhine 

sonuçlanabilme ihtimali her zaman var olacaktır.  

Kanun’un 55. maddesi il genel meclisinin koymuş olduğu kuralların “usulüne göre ilan” 

edilme-sinden bahsetmesine rağmen, ilanın şekli ve usulü konusunda bir açıklık getirmemiştir. 

İl genel meclisi-nin almış olduğu ve kesinleşen kararları toplantıyı izleyen en geç yedi gün 

içinde, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 17. maddelerinde belirtilen şekilde, 

meclis toplantı salonunun girişine ve özel idare ilân panosuna veya halkın yoğun olarak 

bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilân asarak; gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon 

yayını gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak halka ilan edilmelidir. Burada önemli 

olan yasak veya konmuş olan kurala muhatap olan halkın ortala-masının böyle bir kuraldan 

haberdar olabileceği ilan/ilanların yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.  

Para cezası: İl özel idaresine, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6 ve 

8. maddeleri ile para ve kapatma cezası verme yetkisi verilmiştir. 5302 sayılı Kanun’un 55. 

maddesinde belirtilen şekilde il genel meclisi tarafından alınıp ilan edilen kararlara aykırı 

davrananlara; mevzuatta başka bir ceza öngörülmediği durumlarda, üçyüz (300) TL kadar para 

cezası verilir.  Üçyüz (300) TL verilecek cezanın üst sınırıdır. İşlenmiş olan fiilin derecesine 

göre daha aşağı miktarda ceza verilebilir. 
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Kanun’un 68. maddesine göre, 55. maddede belirtilen parasal miktar, her yıl 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. 

İl özel idaresi tarafından bir ceza verilebilmesi için, mevzuatta bu fiil için başka bir ceza 

öngörülmemiş olmalıdır. İl genel meclisinin koymuş olduğu kurala aykırı davranılması, örneğin 

5326 sayılı Kanun hükümlerine göre bir ceza öngörülüyor ise il özel idaresi tarafından ceza 

tatbik edilemez.   

Para cezasının iki kat uygulanması: 5302 sayılı Kanun’un 55. maddesinde suçun 

herhangi bir işyeri adına işlenmesi durumunda para cezası bir kat artırılacağı (iki kat 

uygulanacağı) belirtilmiştir. Kanun’un 55. maddesinde “üçyüz (300) TL’ye kadar para cezası 

verilir” hükmü olduğuna göre “para cezası iki kat uygulanır” hükmünden de bu miktarın iki 

katı olan “altıyüz (600) TL’ye kadar para cezası verilir” sonucunu çıkarmak doğru olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü verilen cezada suçun failinin niteliği ve verilen cezanın miktarı kesin 

olmalıdır. İki kat ceza uygulamasında da, Kanun’un 68. maddesine göre, Kanun’un 55. 

maddesinde belirtilen parasal miktarın her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek 

yeniden değerleme oranına göre artırılan miktarı esas alınır. 

İşyeri kapatma cezası: 5302 sayılı Kanun’un 55. maddesine göre, il özel idaresinin 

görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi 

tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davranan;  

Yeme,  İçme, Eğlenme, Dinlenme, Yatma, Bakım, Temizlenme, gibi ihtiyaçlarla ilgili 

ticaret, sanat ve meslek sahiplerine para cezası yanında ayrıca üç (3) günden yedi (7) güne kadar 

işyerinin kapatılması cezası verilir. Kanun’un 55. maddesinde “üç (3) günden yedi (7) güne 

kadar” ifadesi kullanıldığına göre üç günden daha az ve yedi günden çok kapatma cezası 

uygulanamaz.  Ancak, üç günden çok ve yedi günden az (4, 5, 6 gün) kapatma cezası verilmesi 

he zaman mümkündür. 

İl özel idaresi tesislerine verilen zararın tahsili: 5302 sayılı Kanun’un 55. maddesi, 

il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında bulunan tesislere herhangi bir zarar verilmesi 

durumunda, il özel idaresince eski duruma getirilerek yapılan masraflar %30 fazlasıyla zarar 

verenden tahsil edileceğini belirtmektedir. İl özel idaresi tesislerine zarar veren kişiden sadece 

verdiği zarar miktar değil, vermiş olduğu zarar %30 fazlasıyla tahsil edilmesi gerekir.  

İdarî yaptırım kararı verme yetkisi (idari yaptırım kararını encümen verir): 5302 

sayılı Kanun’un 56. maddesinde, Kanun’un 55. maddesinde öngörülen idari yaptırım 

cezalarının il encümeni tarafından verileceği belirtilmiştir. Kanun’un 55. maddesinde birden 

çok ceza uygulaması öngörülmüştür. 

1) Para cezası: İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların 

verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen 

kararlara aykırı davrananlara; mevzuatta başka bir ceza öngörülmediği durumlarda, 300TL’ye,  

suçun herhangi bir işyeri adına işlenmesi durumunda 600TL’ye kadar para cezası il encümeni 

kararıyla verilir. Belirtilen sınırlar cezaların üst sınırı olup, il encümeni suçun niteliğine göre 

bu sınırların altında da bir ceza öngörebilir.    

2) Kapatma cezası: İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların 

verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen 

kararlara aykırı davranan, yeme, içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizlenme gibi 

ihtiyaçlarla ilgili ticaret, sanat ve meslek sahiplerine para cezası yanında ayrıca il encümenince 

üç (3) günden yedi (7) güne kadar işyerinin kapatılması cezası il encümeni kararıyla verilir. 
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3) Tesislere verilen zararın tahsili: 5302 sayılı Kanun’un 56. maddesinde, Kanun’un 

55. maddesinde öngörülen cezaların il encümeni tarafından verileceği belirtilmiştir. İl özel 

idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında bulunan tesislere zarar verilmesi ve tahsili, 

Kanun’un 55. maddesi kapsamında bir ceza olarak kabul etmek gerekir. Dolayısıyla böyle bir 

zarar tespit edildikten sonra bu zararın %30 fazlasıyla zarara sebep olanlardan tahsili konusunda 

il encümeninden karar alınması gerekir. Bu şekilde alınmış bir il encümeni kararı olmaksızın 

bu zararın tahsili mümkün değildir.  

Vali ve kaymakamların ceza verme yetkisi: İl özel idaresinin görev ve yetki alanına 

giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve 

usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davrananlara; mevzuatta başka bir ceza 

öngörülmediği durumlarda, vali veya kaymakam, suçun işlendiğini tespit ettirdiğinde yüz (100) 

TL’ye kadar para cezası ve üç (3) güne kadar işyerinin kapatılması cezası verebilir. İl özel 

idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak il genel 

meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davranan, yeme, 

içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizlenme gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, sanat ve 

meslek sahiplerine il encümeni (3) günden (7) güne kadar işyeri kapatma cezası verebilirken, 

vali ve kaymakamlar il genel meclisinin almış olduğu kararlara aykırı davranan herkese ancak 

sadece üç (3) güne kadar işyeri kapatma cezası verebilmektedir. Vali ve kaymakamlar suça 

konu olan fiilin daha fazla bir para ve kapatma cezası gerektirmesi halinde konuyu il 

encümenine taşımalıdırlar. 

Uygulamanın bu mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

15.36-Yukarıdaki mevzuat ışığında işyerleriyle ilgili olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 5. Kısmının 4. Bölümündeki cezalar ile ilgili 55-61. maddelerindeki 

hükümlerin il özel idaresince eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı,  

15.37-İl özel idaresinin mallarına karşı suç işlenmesi: 5302 sayılı Kanun’un 7. 

maddesinin üçüncü fıkrası ile getirilen hüküm ile il özel idaresi mallarına karşı suç 

işleyenlerin devlet malına karşı suç işlemiş sayılarak, il özel idaresi malları devlet malları 

güvencesine kavuşturulmuştur.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesinin birinci 

fıkrasına göre, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip 

eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, 

dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

5237 sayılı Kanun’un 152. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ise, mala 

zarar verme suçunun kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya 

kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, işlenmesi halinde, 

verilecek ceza iki katına kadar artırılır. İl özel idaresi mallarına karşı suç işleyenler 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesine göre değil, 152. maddesine göre 

yargılanacaklardır. 

15.38-İl özel idaresi mallarına karşı suç işleyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılıp 

yapılmadığı, görevli olanlar için ön inceleme, inceleme, tevdii raporları düzenlenerek suç 

konusu ve sorumlularının tespit edilip edilmediği, suç hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılıp 

yapılmadığı, bu durumun ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına ile yargı makamlarına iletilip 

iletilmediği, 

15.39-Taşınmazlarının fuzuli işgali: 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesinde, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da 

uygulanacağı şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. 
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2886 sayılı Kanun’un 75. maddesinin; 

“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, 

özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 

idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali 

üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 

idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca 

tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. 

Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez 

ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.(1)(2)(3)  

(Ek cümle: 23/7/2010-6009/24 md.) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, 

peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil 

tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre tahsil olunur. 

(2) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan 

“13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek” ibaresi “idareden 

taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit 

tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek” şeklinde değiştirilmiş 

ve metne işlenmiştir.  

(3) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu fıkranın birinci 

cümlesine “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz 

malları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan 

taşınmaz mallar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Hazinenin” 

ibaresi “idarelerin” şeklinde değiştirilmiştir. 

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede 

hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.  

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en 

geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.  

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/24 md.)Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel 

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden 

tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde 

kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği 

hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki 

katına kadar artırmaya yetkilidir.”  hükmü ile “ecrimisil” ve “tahliye” düzenlenmiştir. 

İl özel idaresinin mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz 

malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden; belediye, ticaret odası, sanayi 

odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden sorulmak suretiyle, il encümenince takdir 

ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, il özel idaresinin işgalden 

dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. 

Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede 

hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. 

İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en 

geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Hükümlerine uyulup uyulmadığı, 
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15.40-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi hükümlerine göre, İl Özel 

idaresine ait olup İşgal edilen taşınmaz mal olup olmadığı, var ise bulunduğu yer mülkiye 

amirine İl özel idaresinin tahliye yapılması talebi olup olmadığı ve taşınmazın mülkiye amirince 

en geç 15 gün içinde tahliye ettirilip ettirilmediği,  

15.41-Haczedilemeyecek gelir ve mallar: İl özel idaresinin malları, diğer gelir ve 

varlıkları haczedilebilir. 5302 sayılı Kanun’un 7. maddesinin son fıkrası, il özel idaresinin 

malvarlığının haczedilebilir ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. İl özel idaresinin; Proje 

karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, Vergi, Resim, Harçları, Şartlı bağışlar, Kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları, Haczedilemez. Ancak, bankada bulunan nakit ve 

paranın ne kadarının proje karşılığı borçlanma, vergi, resim ve harç ve şartlı bağış yoluyla elde 

edilen gelirlere ait olduğunun ayırımını yapmak kolay değildir. Çünkü muhasebe kayıtlarında 

bu gelir kalemlerinden elde edilen gelirlerin toplam miktarı yer alsa da, banka hesaplarından 

sürekli bir harcama ve ödeme olacağından kalan para hangi gelir kalemine ait olduğu tespiti 

zordur. Bu gelirlerin ayırımının yapılamaması nedeniyle, bazen banka hesaplarında bütün 

gelirlerin haciz işlemine konu olmasını gündeme getirebilir. Hesaplarında bir haciz riski olan il 

özel idareleri bu gelir kalemlerinden elde ettikleri gelirleri ayrı bir hesapta takip etmeleri 

halinde bu tip bir haciz işlemi ile karşılaşmayacaklardır. Ayrıca il özel idaresinin kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan taşınır ve taşınmaz malları haczedilemez. Malların 

haczedilememesi için madde hükmünün aradığı en önemli şart “kamu hizmetinde fiilen 

kullanılmasıdır. İl özel idaresi mallarının haciz işlemine konu olmaması için kamu hizmetinde 

kullanılma maksatlı alınması yetmez. Aynı zamanda kamu hizmetinde kullanılmak üzere alınan 

malın haciz tarihi itibariyle kamu hizmetinde fiilen kullanılıyor olması da gerekir. 

15.42-Kanun’un 7. maddesinde belirtilen, yetki ve imtiyazların usulünce yerine 

getirilip getirilmediği ile 7. maddenin 2. fıkrası gereğince, il özel idaresi hizmetleriyle ilgili 

kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılmış ise 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7. maddesi doğrultusunda, yoklama ve araştırma 

sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığı, 

Uygulamanın bu mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

 

16-MALİ HİZMETLER İŞ VE İŞLEMLERİ:  

16.01-İl Özel İdarelerindeki mali mevzuatı başlıca 

✓ 5018 sayılı kanun 

✓ Yılı Bütçe Kanunu 

✓ 5393 sayılı Belediye Kanunu 

✓ 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu 

✓ 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

✓ 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

✓ 4734, 4735 ve 2886 sayılı İhale Kanunları, 

✓ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

✓ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

✓ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönetmeliği 

✓ Kamu idarelerinin kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 

hakkında yönetmelik 
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✓ Kamu Zararlarının Tahsil ve Usulüne İlişki Esaslar Hk. Yön. 

✓ İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 

✓ İl Özel İdareleri Temsil ve Ağırlama Yönetmeliği, 

✓ 18.02.2006 Gün Ve 26804 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği olarak belirtebiliriz. Mali 

Hizmetler Başkanlığı işte bu son yönetmelik hükümlerine göre görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

5302 sayılı Kanunun, İl Özel İdare Bütçesi Madde 44-“İlin stratejik plânına uygun 

olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider 

tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye 

ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile 

aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Vali ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe 

ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.”  hükümlerine haizdir. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre, bütçe 

denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde 

aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılması ya da yeni 

gelir kaynakları bulunması suretiyle giderilmeye çalışılır. Buna rağmen denklik sağlanamamış 

ise, borçlanma yoluna gidilerek veya varsa önceki yıldan nakit devri yoluyla bütçe denkliği 

sağlanır.  

35. maddeye göre ödenek kullanımında; hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu 

gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programları gözetilerek, mali hizmetler 

biriminin görüşleri alınarak üst yönetici tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler 

belirlenebilir. 

Bütçenin hazırlanması:  

Bütçenin hazırlanması/hazırlatılması görev ve yetkisi, 5302 sayılı Kanun’un 30. ve 5018 

sayılı Kanun’un 11. maddeleri gereğince üst yöneticiye aittir. Üst yönetici bütçe hazırlık 

sürecini başlatmak üzere harcamacı birimlere yazılı olarak çağrı yapar. Birimler hazırlığı 

yapılan döneme için gider tahminlerini yaparak ödenek tekliflerinde bulunurlar. Birimler 

ödenek tahminlerini oluştururken, öncelikle stratejik planları ve hazırlığı yapılan döneme ilişkin 

performans programlarını (5302 sayılı Kanun’da performans planı olarak zikredilmiştir) göz 

önüne alarak kendilerine verilen görev ve faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını 

belirlemelidirler. Bu arada kalkınma planları ve hükümet programları ile getirilmiş 

düzenlemelerin mahalli idareleri ilgilendiren kısımlarının da dikkate alınması gerektiğini 

belirmekte yarar vardır. 

Mali hizmetler birimleri (veya strateji geliştirme birimleri) bütçe hazırlık işinin mutfağı 

gibidirler; hem hazırlık hem uygulama aşamasında birimlere ve üst yöneticiye mali danışmanlık 

yapacaklardır. Mali hizmetler birimi, kurumun gelir tahminlerini ortaya koyduktan sonra, 

harcamacı birimlerden gelen ödenek tekliflerini üst yönetici ile birlikte değerlendirmeli, bütçe 

denkliğini sağlayacak şekilde gelir ve gider cetvellerini oluşturmalıdır. Performans programı 

(veya yıllık program) ile gerçekleştirilmesi öngörülen işler ve projeler (bu arada devam eden 

projeler) için mevcut gelirlerin yetersiz kalması durumunda, ya borçlanma yoluna gidilecek 

veya gider cetveli ile verilen ödeneklerin kısıtlanması yoluna gidilecektir. Bunu, kurumun 

hizmet alanları, yürütülecek faaliyetler ve programlı işler dikkate alınarak üst yönetici 

değerlendirecek ve meclisçe karara bağlanacaktır.  
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Mali hizmetler birimi tarafından üst yöneticinin (valinin) görüşleri doğrultusunda bütçe 

taslağı oluşturulduktan sonra, önce encümene, sonra da karara bağlanmak üzere meclise sevk 

edilecektir. Bütçe, merkezi idare açısından “kanun”, mahalli idare açısından “meclis kararı” dır. 

Bütçe taslağını oluşturup meclise sunmak valinin, taslağı karara bağlamak ise meclisin 

görevidir.  

5018 sayılı Kanun ile birlikte çok yıllı bütçeleme anlayışının benimsenmesi karşısında, 

kurumlar yalnızca hazırlığı yapılan uygulama yılının değil, izleyen iki yılın da bütçe 

tahminlerini oluşturmak zorundadırlar. 5302 sayılı Kanun’un 44. maddesi de bu yöndedir. Bu 

durum, ilin stratejik planı, performans programı, yıllara yaygın işleri ve devamlılığı olan 

işlerinin bütçeyle beraber bütünlük oluşturması yönünden önem arz etmektedir. Bütçe ile 

birlikte, bütçenin üçer aylık uygulama dilimlerini gösteren “Ayrıntılı harcama programı” ile 

gelirlerin gerçekleşme dönemlerini gösteren (tahmin eden) “Finansman programı”nın da 

hazırlanmış olması gerekmektedir 

Bütçenin uygulanması, harcamaların denetimi:  

5302 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 5018 sayılı Kanun’un 11. maddeleri birlikte 

değerlendirildiğinde; İl özel idaresinin başı ve üst yönetici sıfatıyla vali, kurumun stratejik 

planlarının, performans programlarının (yıllık program) hazırlanması, temel politika ve 

önceliklerinin belirlenmesi; bütçelerin bunlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanması, 

uygulanmasının izlenmesi/değerlendirilmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde 

elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması, kötüye kullanımların engellenmesi görev, yetki 

ve sorumluluğuna sahiptir. Yine 5018 sayılı Kanun’un 11. maddesinin devamında, üst 

yöneticinin bu sorumluluğunun gereklerini “harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getireceği” hükmüne yer verilmiştir. Harcama yetkilileri birim 

amirleri (ilçelerde kaymakamlar) olduğuna göre, vali kendisi harcama yapmayacak, birim 

amirleri ve kaymakamlar aracılığıyla faaliyetlerin yürütülmesini, bütçe ödeneklerinin 

kullanılmasını sağlayacak, kendisi de bu uygulamaları kurum stratejileri, hedefleri ve 

önceliklerine uygunluğu yönünden izleyecek, değerlendirecek ve denetleyecektir. Her ne kadar 

birim amirleri harcama yetkilileri olsalar da, bütçe ödeneklerinin kullanılmasında mutlak bir 

inisiyatif sahibi olmaları söz konusu değildir. Zira bütçe kaynağını kullanırlarken, stratejik plan 

ve performans programını, bütçe ilkelerini, ödenek miktarlarını, ayrıntılı harcama programını 

göz önünde bulundurmaları gerekecektir. Diğer taraftan bütçe uygulamaları ve harcamalara 

ilişkin olarak üst yönetici (vali) tarafından yapılan düzenlemeler ve belirlenen ilkelere de 

uyulması gerekecektir. 

Yönetmelik, 22.04.2021 gün ve 31462 sayılı kararları Resmi Gazete de; Stratejik 

planın sunulması ve kamuoyuna açıklanması konulu; 

MADDE 13- (1) Stratejik plan, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili 

idarelerinde bakanın, mahallî idareler hariç diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayını 

müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere elektronik 

nüshasıyla birlikte bir ay içerisinde Başkanlığa gönderilir. 

(2) Stratejik plan, bütçe ve denetim süreçlerinde esas alınmak üzere ilgili kamu idaresi 

tarafından, elektronik nüshasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile Sayıştaya gönderilir. 
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(3) Mahallî idareler, ilgili meclisleri tarafından kabulünü müteakip stratejik planını bir 

ay içerisinde Başkanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Sayıştaya elektronik nüshasıyla 

birlikte gönderir. 

(4) Stratejik plan, en geç kapsadığı dönemin ilk yılının Ocak ayının ilk haftası itibarıyla 

kamu idaresinin internet sitesinde yayımlanır. 

Üst yöneticilerin bütçe uygulamaları ve harcama süreci üzerindeki yetkileri konusunda, 

Harcama Yetkilileri Hakkında 2 seri nolu Genel Tebliğin 2. maddesinde, “üst yöneticilerin 

iç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, bazı mali işlemleri, işlem 

sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilecekleri” belirtilmiştir. Yine Mahalli 

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 35. maddesinde, “hizmetlerin önceliği ve 

mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle, ayrıntılı harcama ve finansman programları 

gözetilerek, mali hizmetler biriminin görüşleri alınarak üst yönetici tarafından ödenek 

kullanımına ilişkin ilkeler belirlenebilir” hükmü bulunmaktadır. 

Açıklanan bu hükümler karşısında üst yöneticiler, kamu kaynağı kullanılmadan ve 

idarece bir yüklenim süreci başlatılmadan önce, harcama birimleri tarafından yapılacak işlerin, 

kurum stratejilerine, performans programına, hedeflerine, bütçe ilkelerine, ayrıntılı harcama 

programına ve kurum menfaatlerine uygunluğu; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde 

kullanılması; kurum ihtiyaçlarının karşılanmasında uygun zamanlamanın belirlenmesi, 

hizmetin/işin gerekliliği, bütçe ödeneği ve nakit durumu gibi yönlerden değerlendirilmek üzere 

kendi uygun görüşlerinden geçmesini sağlayabilirler. Bu kapsamda, üst yönetici tarafından 

ödenek kullanımına kısıtlamalar getirilmesi, tasarruf tedbirleri uygulamaları; beklenen 

gelirlerin gerçekleşmemesi, nakit durumu gibi gerekçelerle bazı projelerin uygulanmasının 

ertelenmesi gibi tedbirler de söz konusu olabilecektir.  

16.02-Bütçe Ve Kesin Hesap İşlemleri: Bütçe, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 

44. maddesi ve 10.03.2006 gün ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli 

İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5. maddesinde tanımlanmıştır.  

16.03-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre; 

Vali tarafından, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve performans programına 

uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapılıp yapılmadığı,  

16.04-İl Özel İdare birimlerin bütçe gider tekliflerini Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliği’nin 23. maddesine uygun olarak hazırlayıp hazırlamadıkları, 

16.05-Bütçe tasarısının Mali Hizmetler birimi tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. maddesi hükmüne uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, 

16.06-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25. maddesine uygun 

olarak bütçe tasarısının İçişleri Bakanlığına gönderilip gönderilmediği, 

16.07-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre; 

Encümene havale edilen bütçe tasarısının süresi içerisinde görüşülüp görüşülmediği, 

16.08-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. maddesine göre; 

Bütçe tasarılarının Plan ve bütçe komisyonunda görüşülüp görüşülmediği, 
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16.09-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesine göre; 

meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresinin plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi 

de dâhil olmak üzere en çok yirmi gün olduğu, meclisin bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara 

bağlayacağı, 

 Meclisin; 

a)Bütçe kararnamesini madde madde,  

b)Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel 

sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda 

ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi, 

c)Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, 

ç)Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, 

İtibariyle toplamları üzerinden oylayacağı ve kabul edeceği, 

Ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle 

toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanacağı, 

Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmayacağı, 

Birim yetkililerinin kendi bütçeleri görüşülürken, meclisin talep etmesi halinde toplantıda 

hazır bulunarak gerekli açıklamayı yapacakları, 

Meclis üyelerinin, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin 

başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, 

ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dâhil edilmesini teklif edemeyecekleri,  

Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kullanılacağı, meclisin, bütçeyi bütünüyle 

reddedemeyeceği, aynen veya değiştirerek kabul edeceği, meclis bütçeyi bütünüyle reddeder 

ve yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa, durumun üst yönetici tarafından, 5302 sayılı 

Kanun’un 45. maddesinde yer alan, “(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/24 md.) Bütçe tasarısının 

süresi içerisinde kesinleşmemesi hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına 

bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

16.10-Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini 

gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya 

öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere 

ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-

Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (Ek 

ibare: RG-11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki 

yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında 

kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır. Hükmü gereğince 

encümen kararı alınıp alınmadığı, 

16.11-Gider bütçesi ile ilgili olarak Yönetmeliğin 6-10. maddelerindeki, gelir bütçesi 

ile ilgili olarak Yönetmeliğin 11-18. maddelerindeki, bütçe denkliği ile 19. maddesindeki, 

bütçe açığı/fazlası ile ilgili olarak 20. maddesindeki ve işletmelerin bütçeleri ile ilgili olarak 

21. maddesindeki hükümlere riayet edilip edilmediği,  
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16.12-Bütçe çağrısının, birimlerin gider tekliflerinin, bütçe tasarısının ve bütçe tasarısının 

İçişleri Bakanlığına gönderilmesi işlemlerinin Yönetmeliğin 22-25. maddelerine uygun 

yapılıp yapılmadığı, 

16.13-Kanun’un 45. maddesindeki genel ilke olan, “Vali tarafından hazırlanan bütçe 

tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle 

birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar. 

İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. 

Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler 

yapamaz. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/24 md.) Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi 

hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün 

içinde vereceği karar kesindir.”   hükmünün yanı sıra,  

Bütçe tasarısının; il encümeninde görüşülmesi ile ilgili olarak Yönetmeliğin 26, il genel 

meclisine sunulması ile ilgili olarak Yönetmeliğin 27, plan ve bütçe komisyonunun 

oluşturulması ve çalışması ile ilgili olarak Yönetmeliğin 28, il genel meclisinde görüşülmesi 

ile ilgili olarak Yönetmeliğin 29, bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetvellerle ilgili 

olarak Yönetmeliğin 30, bütçenin yazımı ile ilgili olarak Yönetmeliğin 31 ve bütçenin 

kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi ile ilgili olarak Yönetmeliğin 32. maddelerindeki 

düzenlemelere uyulup uyulmadığı, 

16.14-Bütçenin herhangi bir nedenle kesinleşmemesi halinde, 5302 sayılı Kanun’un 49. 

maddesi ile Yönetmeliğin 32. maddesinin 2. fıkrasına göre hareket edilip edilmediği,  

16.15-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre;  

(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde 

kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine 

veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.  

(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis 

kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, 

bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst 

yöneticinin onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri 

bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur.  

(3) ..aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve 

yürürlüğe girer. 

(4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklıdır. 

(5) Ancak;  

a) Personel giderleri tertiplerinden,  

b) Aktarma yapılmış tertiplerden, 

c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, 

ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden,  

d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, aktarma yapılamaz. 

(6) Ancak, projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili 

artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında 

aktarma yapılabilir. hususlarına uyulup uyulmadığı, 

16.16-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre;  
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(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya 

bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, 

ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer 

tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.  

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı 

ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul 

edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.  

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması 

zorunludur.” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

16.17-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesine göre;  

Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek 

veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve 

bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri 

karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” 

tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare: RG-

11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek 

dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu 

tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.  

(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve 

tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir. 

16.18-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre;  

Ödeneklerin iptali ve devri; Yılsonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek 

iptal edilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken 

ödenekler devir gerekçesi belirtilerek devredilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde 

açılacak tertiplere ödenek kaydedilir.  

16.19- Ödeneklerin kullanımının Yönetmeliğin 35, ödenek aktarımının Yönetmeliğin 

36, ek ödenek verilmesinin Yönetmeliğin 37, yedek ödeneğin kullanımının Yönetmeliğin 38 

ve ödeneklerin iptal ve devrinin Yönetmeliğin 39. maddelerindeki kurallar çerçevesinde 

yapılıp yapılmadığı,  

16.20- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.-41. maddelerine 

göre; Kesin hesaplar: Kesin hesabın hazırlanması ve kabulünde Kanunun 47. maddesine ve 

Yönetmeliğin 40-41. Maddelerine, 

(1) Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren 

hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde 

encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü 

ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. 

(2) Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 

Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür. 

(3) Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar 

gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis 

başkanlığınca yetkili mercilere iletilir. Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın 

reddedilmesi halinde, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 
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22. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 30. maddesine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa 

bildirilir. 

(4) Bağlı idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 

1) Kesin hesabı oluşturan cetveller; 

a) Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli  (Örnek-29), 

b) Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30) 

c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31) 

ç) Genel Mizan (Örnek-76 ),  

d) Bilanço  (Örnek-77), 

e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste  (Örnek-70) 

f) Gerek duyulan diğer belgeler  

Kurumların muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin ikinci 

bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe 

kavramları ile faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve 

varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü 

bölümünde belirlenen muhasebe standartla-rı, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler 

çerçevesinde yürütülür.” hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

16.21-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesinin; (1) 

Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst 

yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. 

Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin 

Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. 

(2) Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 

Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür. 

(3) Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar 

gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis 

başkanlığınca yetkili mercilere iletilir. Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın 

reddedilmesi halinde, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22. 

ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 30. maddesine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa 

bildirilir. Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.” 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

16.22-Mali tablolarla ilgili işlemlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 30 ve 53. maddeleri, 5302 sayılı Kanun’un 51. maddesinin son fıkrası ile 

Yönetmeliğin 418 ve devamı maddelerine göre hazırlanıp ilgili yerlere gönderilip 

gönderilmediği, 

16.23-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55 ve devamı 

maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 28. maddesi gereğince, iç kontrol sisteminin kurulup kurulmadığı, bu bağlamda; 

26.12.2007 gün ve 26738 Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları 

Tebliği hükümlerine riayet edilip edilmediği,  

İncelenecektir. 
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Taşınır Mal İşlemleri: 

16.24-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 

göre; ilgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile 

taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini 

değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 

Yönetmelik ekindeki 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişinin düzenlenip düzenlenmediği, 

16.26-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine 

göre; taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde 

Yönetmelik ekindeki 11 örnek numaralı Ambar Devir ve Teslim Tutanağının düzenlenip 

düzenlenmediği, 

16.27-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine 

göre; taşınırların sayım işlemlerinde Yönetmelik ekindeki 12 örnek numaralı Sayım 

Tutanağının düzenlenip düzenlenmediği, 

16.28-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 13. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; harcama 

yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç 

kişiden oluşan değer tespit komisyonunun oluşturulup oluşturulmadığı, 

16.29-Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre; taşınırların devir, imha, hurdaya 

ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında, her yıl Maliye Bakanlığınca 

yayınlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

16.30-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre; taşınırlara taşınır kayıt ve 

kontrol yetkilisi tarafından üç grup rakamdan oluşan sicil numarası verilip verilmediği, 

16.31-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre; taşınırın Bakanlıkça 

belirlenen düzey detay kodundan sonraki detay kodlarının verilmesinde 2007/1 sayılı Taşınır 

Kod Listesi Genel Tebliği ile duyurulan detay kodlarına uyulup uyulmadığı, 

16.32-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesine göre; harcama birimlerinin ve 

bunlara bağlı ambarların kod numaralarının tespit edilerek Sayıştay’a bildirilip bildirilmediği, 

16.33-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesine göre; 30/06/2007 tarihine 

kadar taşınırların fiili envanterlerinin yapılarak, taşınırların kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı 

değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek 

Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilip kaydedilmediği, 

Muhasebe birimlerince; daha önce 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş 

olan değerlerin 30/06/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına 

borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılıp çıkarılmadığı; Taşınır İşlem 

Fişlerinde gösterilen taşınırların 1/7/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, 

envanter kayıtlarıyla uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığı, 

16.34-Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 1/7/2007 tarihinde yürürlüğe giren diğer 

maddeleri hükümlerine uygulamada uyulup uyulmadığı, 

16.35-Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Mal yönetiminde etkililik ve 

sorumluluk” başlığını taşıyan 48. maddesine göre; kamu idarelerinin, taşınırların yönetimi, 

kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumlu oldukları, taşınırların özelliğinden veya olağan 
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kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı 

sorumluluk aranmayacağı,  

Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevlilerin, taşınırın korunmasından ve taşınıra 

verilen zararlardan sorumlu olduğu, kamu idarelerinin, verilen zararların sorumlularına 

ödettirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu, 

Kamu idarelerine ait malların edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden 

çıkarma işlemlerinin, mevzuatında öngörülen kurallar dâhilinde hizmetin amacına uygun olarak 

verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılacağı, bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden 

doğacak zararlardan, malların yönetimi / kullanılması hususunda yetki verilenlerin sorumlu 

olduğu, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

16.36-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel sorumluluk ve zarar” 

başlığını taşıyan 12. maddesine göre; Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile 

yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır 

halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda oldukları,Devlet memurunun kasıt, 

kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur 

tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu,   

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümlerin uygulanacağı, ancak fiilin 

meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının 

yarısını geçmeyen zararların, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu 

kararına göre ilgili memurca ödeneceği hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Taşınmaz Mal İşlemleri: 

16.37-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 7. 

maddesine göre; “(1) Kamu idareleri;  

a) Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı 

Olan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı 

Olan Taşınmazlar Formu’nda,  

b) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt 

Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan 

sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılanların 

kaydını Ek 3’teki Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda,  

c) Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını 

Ek 4’teki ‘Orta Malları Formu’nda,  

ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan 

taşınmazların kaydını Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,  

d) Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde 

olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla 

kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile 

Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda”, yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya 

deftere yazarak kaydını tutarlar. 

 (2) Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince 

hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine 

gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 

7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.  
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(3) İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır 

ve bu taşınmazlara ilişkin adet, yüzölçüm ve değer toplamları belirtilir. (1)  

(4) Maliye Bakanlığında bu cetvellerin oluşturulması yetki ve görevi Milli Emlak Genel 

Müdürlüğüne aittir.” hükmüne uygun olarak yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda 

veya deftere yazarak kaydını tutacakları, 

Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan 

bu formların taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine 

gönderileceği, mali hizmetler birimince bu formların konsolide edilerek bu Yönetmeliğin 

ekinde bulunan (Ek 7) örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvellerinin oluşturulacağı,  

İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılacağı ve 

bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamlarının belirtileceği, hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

16.38-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 8. 

maddesine göre; kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş 

taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarasının, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği 

taşınmaz numarasının verilmesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

16.39-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 9. 

maddesine göre; kamu idarelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre kaydedilen her 

taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve Yönetmeliğin aynı maddesinde sayılan 

belgeleri içeren birer dosya düzenlenmesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

16.40-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 10. 

maddesine göre; “Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında 

bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması 

durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların 

cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.” Hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri 

yapmaları gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

16.41-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 11. 

maddesine göre; kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti 

tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtların 

kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilmesi, 

Terkin, satış, devir gibi mülkiyeti sona erdiren durumlarda sona eriş nedeninin 

açıklanarak kayıtların kapatılması gerektiği, taşınmaza yapılan değer arttırıcı harcamalar, 

taşınmazın değerine eklenmesi ve kayıtlarda meydana gelen değişiklikler en geç yedi gün içinde 

muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işlemin 

yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna 

kadar maliki kamu idaresine gönderilmesi gerektiğinden,  buna uyulup uyulmadığı, 

16.42-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. 

maddesine göre; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinin mülkiyetinde, 

kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmazların kayıtlarının 31/12/2017 tarihine kadar 

tamamlanması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 
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16.43-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre işlem yapılan İl Özel İdaresinin 

kendine ait taşınır ve taşınmazları kiraya vermek ile satışlarına ilişkin ihale iş ve 

işlemlerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Kanununun 55, 56, 

57 ve 58. maddeleri ve İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmeliğin mali hizmetler müdürlüğüne verdiği ön mali kontrol görevleri yerine getirip 

getirmediği, 

16.44-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre işlem yapılan İl Özel İdaresinin 

dışardan satın alma ve kiralama yapmasına İlişkin ihale iş ve işlemlerinde, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Kanunu’nun 55, 56, 57 ve 58. maddeleri ve İç 

Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin mali 

hizmetler müdürlüğüne verdiği ön mali kontrol görevleri yerine getirip getirmediği, 

16.45-İl Özel İdaresine Ait taşınır ve Taşınmazların 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle İlgili Diğer Mevzuat 

Hükümlerine Göre Usulünce Yapılmasında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunun Kanununun ilgili maddeleri ve İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin mali hizmetler müdürlüğüne verdiği ön mali kontrol 

görevleri yerine getirip getirmediği, 

16.46-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 44 ve devamı maddeleri ile 

02.10.2006 gün ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait 

Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere, tapu kayıtları 

taranarak il özel idaresine ait arsa ve arazilerin envanterinin çıkarılıp çıkarılmadığı, bunların 

işgal altında olup olmadığının tespit edilip, işgal altında olduğu anlaşılanlardan ecrimisil 

alınarak, işgalcileri hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığı, 

16.47-İl Özel İdaresinin elinde bulunan ihtiyaç fazlası taşınırların genel yönetim 

kapsamındaki diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilmesinde 08.09.2007 gün ve 26637 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğine (Sayı:1) uygun 

hareket edilip edilmediği, devredilmemesi gereken taşıt ve iş marinalarının ihtiyaç 

duyulmaması nedeniyle diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devrinde 

ise Tebliğin 4. maddesinin 2 ve 3. fıkraları gereğince, meclis kararı alınıp alınmadığı,  

16.48-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinin (e) 

bendine göre, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme görevi mali hizmetler birimine verilmiştir. İl 

özel idaresi kendisine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak 

zorundadır. İl özel idaresi bu işlemi yetkili birim ve görevlileri marifetiyle yerine getirir. 5018 

sayılı Kanun’un 61. maddesi ise, gelirlerin ve alacakların tahsili görevini muhasebe yetkilisine 

ve 60. maddesinin (f) bendinde de, mahalli idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütme 

görevini mali hizmetler birimine vermiştir. Açıklanan nedenlerden dolayı, özel kanunları 

gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapma görevi 

mali hizmetler/strateji geliştirme birimi ve amirlerine ait olduğundan uygulamanın bu mevzuat 

hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

16.49-Kamu zararına ilişkin işlemlerin takibi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve 

Kontrol Kanunun 71. Maddesi ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin;  
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“Kamu zararının tespiti ve bildirilmesi” başlıklı 7. maddesinin; 

“(Değişik: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/2 md.)  

(1) Kamu zararı 6 ncı maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle;  

a) Kontrol, denetim veya inceleme,  

b) Sayıştayca kesin hükme bağlama,  

c) Yargılama, sonucunda tespit edilir.  

(2) Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili 

kamu idaresine gönderilir.” 

“Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi” 

başlıklı 7/A maddesinin;  

“(Ek: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/3 md.)  

(1) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zarara ilişkin hususlar, ilgili 

harcama yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen Ek-1’deki 

Değerlendirme Formu ile birlikte merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin taşrada 

bulunan en üst yöneticisinin değerlendirmesine sunulur. Merkezde üst yönetici, taşrada ise 

taşrada bulunan idarenin en üst yöneticisi gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, 

sorumluların ve/veya ilgililerin bilgisine başvurabilir. Değerlendirme altmış gün içerisinde 

sonuçlandırılır.  

(2) Taşrada bulunan idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide 

birleşmesi halinde değerlendirme, taşra biriminin bağlı olduğu merkezdeki ilgili harcama 

biriminin üst yöneticisi tarafından yapılır. Bununla birlikte, taşrada en üst yönetici ile harcama 

yetkilisi görevinin aynı kişide birleştiği ancak tespit edilen zararın harcama yetkilisinin karar 

veya onayı ile meydana gelmediği durumda değerlendirme, taşrada bulunan en üst yönetici 

tarafından yapılır.  

(3) Kamu zararına ilişkin tespitlerin değerlendirilmesinde aşağıda yer alan hususlar 

birlikte dikkate alınır:  

a) Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem veya eyleminin varlığı.  

b) Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemden bir kamu zararı oluşması. c) Sorumlu ve 

ilgililerin belirlenmesi.  

ç) Kamu zararının; sorumlunun kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklandığına ilişkin 

illiyet bağının kurulması.  

(4) Üst yönetici veya idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi tarafından yapılan 

değerlendirmede, kamu zararının oluştuğuna karar verilmesi halinde Değerlendirme Formu 

ile zararın tespitine ilişkin belgeler takibe yetkili birime gönderilir.  

(5) Tespit edilen zararın, sorumlular ve/veya ilgililerce defaten ödenmesi veya 

ödeneceğinin yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde söz konusu alacak, yukarıdaki fıkralarda 

belirtilen işlemlere gerek kalmaksızın borç tahakkuk kaydı yaptırılarak tahsil edilir.  

(6) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın, yapılan 

değerlendirme sonucunda kamu zararı niteliği taşımamakla birlikte, tahsili gereken bir alacak 

olduğuna karar verilmesi halinde bu alacak genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.” 

“Kamu zararının Sayıştay tarafından tespiti “ başlıklı 7/B. maddesinin; 

“(Ek: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/3 md.)  

(1) Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetim sonucunda, kamu zararına ilişkin 

hususları içeren ve bilgi amaçlı olarak üst yöneticiye gönderilen sorgulardan taşrayı 
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ilgilendirenler mahalline gönderilir. İlgisine göre üst yönetici veya idarenin taşrada bulunan 

en üst yöneticisi, gerek görmesi halinde söz konusu sorguları ihbar kabul ederek kontrol, 

denetim ve inceleme başlatır ve Yönetmeliğin 7/A maddesi hükümlerine göre değerlendirmeye 

tabi tutar. Değerlendirme sonucuna göre kamu zararı veya kamu zararı niteliği taşımamakla 

birlikte tahsil edilmesi gereken bir alacak olduğuna karar verilmesi durumunda sorumlular 

ve/veya ilgililer hakkında takip ve tahsil işlemleri başlatılır. Ayrıca, sorumlularla ilgili süreç, 

3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre devam eder.  

(2) Kamu zararına ilişkin sorguların, Sayıştay ilâmı ile kesin hükme bağlanması halinde 

alacağın takibi, takibe yetkili birimce yapılır. Rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip 

dosyası takibe yetkili birimce hukuk birimine intikal ettirilir.”  

“Kamu zararının yargılama suretiyle tespiti” başlıklı 7/C. maddesinin; 

“(Ek:RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/3 md.) (1) Mahkemeler tarafından Kanunun 71 

inci maddesi kapsamına girdiği tespit edilerek kamu zararı olduğuna hükmedilen kararların 

idareye tebliğini müteakiben alacak, idareyi temsile yetkili hukuk birimi tarafından takip ve 

tahsil edilir. İdareyi temsile yetkili hukuk birimi tarafından mahkeme kararına ve yapılan 

tahsilata ilişkin olarak takibe yetkili birime bilgi verilir ve işlemlere ilişkin muhasebe 

kayıtlarının yaptırılması sağlanır.” hükümleriyle düzenlendiğinden, mali hizmetler 

müdürlüğünde, denetim ve incelemeler sonucu tespit edilen kamu zararlarına ilişkin yapılan 

işlemlerin konulacağı dosyanın oluşturulup oluşturulmadığı, alacakların takip edilip 

tahsillerinin sağlanıp sağlanmadığı incelenecektir. 

17-İL ÖZEL İDARE TEŞKİLATI: 

17.01-İl özel idaresi teşkilatı; İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca 

göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel 

meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve 

müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini 

vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni 

kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına 

göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve 

bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin 

yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, 

ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter 

yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir. İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla 

kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilâtı oluşturulabilir. Genel sekreterlik, malî işler, sağlık, 

tarım, imar ve insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. Görev Tanımı; bir kuruluşun 

üst düzey yöneticilerinden başlayarak en alt düzey çalışanına kadar bütün personelin kime bağlı 

çalıştığı, görevi, sorumluluğu ve yetkilerini belirleyen dokümanlara verilen isimdir.  

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı:  

Görevin Kısa Tanımı: İl Meclis ve Encümen sekretaryasının yürütülmesi,  

Kanuni Dayanak: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat,  

Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreter  

Kendisine Bağlı Alt Birimler: Yazı İşleri Müdürlüğü ve Encümen Müdürlüğüdür.  
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Yazı İşleri Müdürlüğü Görev Tanımı:  

o İdareye veya daire başkanlığına hitaben yazılan tüm evrakın kayıt ve havale 

işlerini yapmak veya yaptırmak. 

o İdareye gönderilen veya elden verilen her türlü evrakın kayıt işleminden sonra 

ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak.  

o İdarece yapılacak dış yazışmaların genel evrak kaydı ile zimmet ve postalanması 

işlerini yaptırmak. Gerek görmesi halinde evrak havalesini ilgili Müdürlüklere devretmek 

o İl Genel Meclis üyelerinin kayıt işlemlerinin yürütülmesi,  

o Meclis Komisyonları ve Encümen toplantılarında raportörlük hizmetlerinin 

yürütülmesi,  

o Meclis ve Encümen toplantı salonlarının hizmete hazır tutulmasının sağlanması,  

o Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarına ait işlemlerin yürütülmesi,  

o Meclis ve Encümen toplantılarının mevzuat çerçevesinde yapılarak kararların 

usulüne uygun biçimde yazılıp arşivlenmesini sağlamak.  

o Ayıklama ve İmha Komisyonu Oluşturulmasını teklif etmek, 

o Kurum arşivinin iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek. 

o Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine 

getirilmesi.  

o Meclisin toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere 

ulaştırılmasının sağlamak.  

o Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde 

sunulmasının sağlanmak.  

o Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip 

etmek. 

o Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin 

çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasının sağlamak.  

o Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazlarıyla kayda alınmasını 

sağlamak.  

o  Meclis kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp, kontrol edilerek Meclis 

Başkanı ve meclis divan kâtiplerine imzalatılmasını sağlamak. 

o Meclis kararlarının yasal suresi içerisinde Valiliğe gönderilmesi ve sonra ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak. 

o Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine 

duyurulmasının sağlanması,  

o Meclis üyeleri tarafından Meclis Başkanlık Divanına sunulan yazılı önergelerin 

gereği yapılma sürecindeki iş ve işlemleri takip etmek. 

o Meclis karar ve Komisyon defterlerinin düzenlenerek kayıt işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak. 

o Meclis gündem dosyalarını hazırlamak, 

o Meclis üyelerinin huzur haklarının puantajını yapmak ve ilgili birime 

göndermek, 

o Meclis üyelerinin özlük haklarını takip etmek, 

o Meclis toplantı salonunun temizlik, tertip ve düzeninin sağlanarak toplantı için 

elverişli halde bulundurulması, meclis çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun olarak 

düzenlenmesini sağlamak,  
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o Meclis divanın çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak, 

o Meclisince kabul edilen karar, tutanak ve komisyon raporlarının imzalanmış 

birer asıl nüshalarının dayanakları ile birlikte arşivlenmesi, bunların suretlerinin onaylanarak 

ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak 

o Doküman yönetim sistemini oluşturmak ve evrak dolaşımını sayısal ortama 

aktarmak,  

o Arşiv mevzuatı gereği, Arşiv Yönetmeliğini ve Dosya Tasnif ve Saklama 

Planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını sağlamak.  

o İl Özel İdaresi ve bağlı birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine 

etmek ve bu konuda gerekli danışmalık hizmetlerini vermek, sonuçlarını izlemek.  

o Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve 

kontrol etmek.  

o Kurum arşivini kurmak ve yönetmek.  

o Birim ve kurum arşivlerini elektronik ortamda değerlendirmek ve bu amaçla 

projeler üretmek.  

o Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazına gerek kalmayanların 

ayıklanması için komisyon oluşturmak ve komisyon kararları doğrultusunda imha işlemlerini 

yürütmek,  

o Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklanmak üzere kalan 

belgeleri mevzuata göre tasnif etmek,  

o İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri 

konusunda standardizasyon çalışmaları yapmak,  

o Dosya tasnif ve saklama planlarını yılda bir kez gözden geçirerek güncelleme 

işlemlerini gerçekleştirmek.   

o Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işleri yerine getirmek.  

Encümen Müdürlüğü Görev Tanımları: 

o Encümende görüşülmek üzere birimlerden encümene havaleli olarak gelen 

evrakların incelenerek varsa eksiklerinin ilgili birime bildirerek tamamlatılmasını sağlamak, 

o Encümene havale edilen yazıların kayda alınarak encümen toplantı gündeminin 

oluşturulmasını sağlamak, 

o Hazırlanan encümen gündeminin encümen üyelerine dağıtılmasını sağlamak.  

o Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine 

kaydedilmesini sağlamak. 

o Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânının 

hazır bulundurulmasını sağlamak.  

o Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen 

Karar Defterine kaydedilerek, üyelere imzalattırılmasını sağlamak.  

o Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak.  

o Toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanan encümen kararlarından 

birer adet asıl nüshasını dayanak belgeleri ile birlikte bir dosyada tarih ve numara sırasına göre 

muhafaza edilmesi (Arşivlenmesi)’ni sağlamak. 

o Encümen kararlarının ihtiyaca göre çoğaltılıp "Aslı Gibidir" kaşesi basılıp 

onaylanarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak. 

o  Encümen kararlarının arşivlenmesi ve istenildiğinde ilgililere arşiv evrakı 

olarak sunulmasını sağlamak, 
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o 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerde; Encümen İhale 

Komisyonu sıfatı ile toplandığından, bu konuda alınacak karar ve tutulacak tutanakların bahis 

konusu kanun hükümlerine göre düzenlenmesi, alınan kararın encümen karar defterine 

yazılmasını sağlamak,  

o Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.  

17.02-Yazı işleri ve encümen müdürlüğünün bu görev tanımları dâhilinde işlemlerini 

usulünce yerine getirip getirmediği, incelenecektir. 

18-EVRAK, KAYIT YAZIŞMA VE DOSYALAMA İŞLERİ: 

18.01- Resmi yazışmaların 10.06.2020 gün ve 31151 sayılı R.G yayınlanan Resmî 

Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

yapılıp yapılmadığı, 

 18.02-Dosyalama sisteminin, 25.03.2005 gün ve 25766 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen ve bu Genelgeye istinaden 

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Standart Dosya Planı’na göre (www.icisleri.gov.tr 

adresinde mevcuttur) oluşturulup oluşturulmadığı, 

Bu hususta en son olarak, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 18.10.2012 

tarihli ve 864 sayılı yazısı gereğince, resmi yazışmalarda “İdari Birim Kimlik Kodları” ve 

Standart Dosya Planının kullanılıp kullanılmadığı, 

18.03-  Günlü ve süreli evraka zamanında cevap verilip verilmediği, bu evraklarla 

ilgili olarak gecikmeler olup olmadığı, bu bağlamda; başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 74. maddesi olmak üzere, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yanı sıra 

Bakanlığımız APK Kurul Başkanlığının 20.05.2004 gün 2004/91 sayılı Genelgesinin 

eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı, 

18.04-Arşiv iş ve işlemlerinin, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak 

Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun ile 16.05.1988 gün ve 19496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediği,  

18.05-Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 22.04.2008 gün ve 11357 

sayılı yazısında belirtildiği üzere; lağv edilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün taşra 

teşkilatının elinde bulunan, “Türkiye’de iskân edilen muhacirlere” ait iskân evrakının 

tamamının (şahıs dosyaları, köy gelişim dosyaları, iskân kayıt defterleri, harita, kroki, pafta vb.) 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilip devredilmediği,  

18.06-5302 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (k) bendi gereğince Meclis tarafından 

kabul edilen yönetmeliklerin, 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan 

Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi doğrultusunda ilan olunup olunmadığı,  

18.07-Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatın uygulanması sırasında 

karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımızdan yapılacak görüş talepleri 

sırasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 13.09.2006 tarih 2006/75 

sayılı genelge doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı, 
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18.08-Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği’nin 7. 

maddesinin 3. fıkrasına göre; Mahalli İdarelerin yazışmalarının doğrudan yapılmasının esas 

olduğu, ancak talimat niteliği taşıyan veya Vali ve Kaymakamlarca bilinmesi gereken 

yazışmaların Valilik ve Kaymakamlık kanalı ile yapılacağı, hangi evrakın bu nitelikte 

olduğunun Valilik ve Kaymakamlıkça çıkarılan İmza Yetkileri Yönergesinde belirtileceği 

hükmü yer aldığından, yazışmalarda belirtilen hususa uygun işlem yapılıp yapılmadığı,  

18.09-5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 66. maddesine göre; İl özel idarelerinin 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilecekleri de belirtilmiş olduğundan, bu hususa 

göre yazışmaların yapılıp yapılmadığı,   

Arşiv İşlemleri: 

18.10-Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 09/05/2003 gün ve 2205 

sayılı yazısına göre; 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin 

Yok Edilmesi Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve 

20/10/1998 gün ve 1998/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereğince, en son işlem 

tarihi üzerinden 15 yılını tamamlamış bulunan, Belediye Meclis Kararları, Belediye Encümen 

Kararları, Karar Defterleri, Tutanakları ve Ekleri ile bu mahiyetteki evrakın Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilip ettirilmediği,  

18.11-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 12/10/2005 gün ve 

10155/82638  (300-313) sayılı Genelgesinde; “a) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğünün 20/09/2005 tarihli ve B.02.0.ARV.11-401.02-5271 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 16/09/2005 tarihli ve 

B.02.0.ARV.11-401.02-5217 sayılı yazısı. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınan; 

İlgi (a) yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcı hizmet ve danışma-denetim 

birimlerinde teşekkül eden belgelerden arşiv malzemesi niteliği taşıyanların sağlıklı bir şekilde 

tespit ve ayrımına imkan sağlamak, ayıklama-imha komisyonlarına tavsiye niteliğinde rehber 

kaynak oluşturmak ve arşiv malzemesinin sürekli ve düzenli bir şekilde milli arşive akışına hız 

kazandırmak amacıyla örnek seçilen kurum ve kuruluşlarda ‘Arşiv Malzemesi Tespit 

Çalışması’ yapılarak, uygulanmak üzere 20/01/1994 tarih ve 8542 sayılı yazı ile mükellef 

kurum ve kuruluşlara gönderildiği, 

Belgelerin birim ve kurum arşivlerinde saklama sürelerinin de ilave edilmek suretiyle söz 

konusu ‘Tespit Formları’nın geliştirilmesine yönelik yeni bir çalışmanın sonuçlandırıldığı ve 

www.devletarsivleri.gov.tr adresinde kurum ve kuruluşların bilgisine sunulduğu, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının zaman içerisinde oluşacak görüş ve önerileri dikkate 

alınarak, ‘Tespit Formları’nda güncelleme yapılabileceği,” belirtilmektedir. 

İl özel idarelerinde “Arşiv Malzemesi Tespit Çalışması” ile ilgili hususlar, Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğünün 08/07/2005 tarihli ve 4013 sayılı yazısı üzerine görüş ve 

öneriler bildirilmek üzere 28/7/2005 tarihli ve 81940 sayılı Genelgemizle illere bildirilmişti. 

Ancak, ilgi (b) yazıda; bu konuda özel idarelerince farklı herhangi bir görüş ve öneri 

bildirilmediğinden dolayı “Tespit Formları”nın mevcut hali ile tüm özel idarelerinin saklama 

ve ayıklama çalışmalarında uygulanmasına karar verildiği, 
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“Tespit Formları’nın www.devletarsivleri.gov.tr adresinde yayımlanacağı, özel 

idarelerin zaman içerisinde oluşacak görüş ve önerileri dikkate alınarak, bu formlarda 

güncelleme yapılacağı, ifade edilmektedir.” denildiğinden bu hususlara uyulup, uyulmadığı, 

18.12-Tüm arşiv iş ve işlemlerinin 18.10.2019 tarihli, 30922 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yapılıp 

yapılmadığı, 

19-HUKUK İŞLERİ: 

19.01-5302 sayılı Özel idare Kanunu’nun 30/c maddesine göre;  İl özel idaresini 

Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde  temsil etmek 

veya vekil tayin edip etmediği,  

19.02-İl Özel İdaresi tarafından özel idare lehine açılan davaların akıbetinin ne olduğu, 

davaların kaybedilmesi durumunda temyiz yoluna başvurulup başvurulmadığı, 

19.03-İl Özel İdaresi aleyhine açılan davaların akıbetinin ne olduğu, davaların İl Özel 

İdaresi aleyhine sonuçlanması halinde temyiz yoluna başvurulup başvurulmadığı, 

19.04-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesine göre; idari 

mahkemelerde dava açma süresinin özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde 

Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde 30 günlük sürelerin göz 

önünde bulundurulup bulundurulmadığı, 

19.05-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine göre; 

yürütmenin durdurulması kararı verildiği takdirde 28 inci madde uyarınca yürütmenin 

durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 

eylemde bulunmaya mecbur olduğu ve bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 

itibaren otuz günü geçmeyeceği hükme bağlanmış olduğundan, kanuni süreler içinde idari yargı 

kararlarının sonuçlarının yerine getirilip getirilmediği, 

19.06-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesine göre; “1. 

(Değişik: 5/4/1990-3622/21 md.) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, 

mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat 

karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava 

dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar 

verilebilir. (Ek Cümle: 10/6/1994-4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararlara karşı temyiz 

ya da istinaf yoluna başvurulması halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin 

durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır. 

2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 

3. İdareden ve adli yardımdan yararlaranlardan teminat alınmaz.  

4. (Ek: 20/7/2017-7035/8 md.) Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin 

durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesindir. 

5. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.” hükmü 

çerçevesinde, il özel idaresi tarafından bir kararın temyiz veya itiraz yoluna başvurulması 

mahkeme veya Danıştay kararlarını durdurmayacağından verilmiş olunan idari yargı 

kararlarının Kanun’un 28. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirilip getirilmediği, 
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19.07-5302 sayılı Özel İdare Kanunu’nun 67. maddesine göre; İl özel idaresi lehine 

sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan 

vekâlet ücretlerinin, kadroya bağlı olarak çalışan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev 

yapan memurlara dağıtımı hakkında 26.09.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde 

Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 

çerçevesinde tahsil edilen vekâlet ücretlerinin usulüne uygun paylaştırılıp paylaştırılmadığı, 

20-İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE ONAYLANMASI:  

20.01-3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde çevre düzeni planı; ülke ve bölge plan 

kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması 

kararlarını belirleyen planlar olarak tanımlanmıştır. 

5302 sayılı Kanun’un 6. maddesinin dördüncü fıkrasında, il çevre düzeni plânı; 

valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi 

ve il özel idaresi ile birlikte yapılacağı ve il çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel 

meclisi tarafından onaylanacağı belirtilmiştir. 

Kanun’un 6. maddesinin dördüncü fıkrası, öncelikle il çevre düzeni planının nasıl 

yapılacağını düzenlemiştir. Bu düzenlemede “valinin koordinasyonundan” ve “birlikte 

yapılacağından” bahsedilmektedir. İl çevre düzeni planı yapılması konusunda, gerek ilgili 

belediyenin talebi gerekse res’en, Kanun’un kendisine verdiği koordinasyon görevi nedeniyle 

vali tarafından il özel idaresi ve belediyeden eşit sayıda oluşacak bir “il çevre düzeni planı 

hazırlama komisyonu” oluşturulması yerinde olacaktır. Çünkü yasa, il çevre düzeni planının 

“birlikte yapılacağından” bahsettiğine göre, ortak bir komisyon olmadan birlikte plan 

hazırlanması pratikte mümkün gözükmemektedir. Bu komisyonun başkanı vali veya 

görevlendireceği bir kişinin (genel sekreter, vali yardımcısı gibi) başkanlığında olmalıdır. Vali, 

belediyeden komisyona üye görevlendirilmesini doğrudan yapmamalı, belediye başkanından 

istemelidir.  Oluşturulan bu komisyon, il özel idaresi ve belediyedeki teknik personellerden de 

yararlanmak suretiyle il çevre düzeni planını hazırlamalı veya hazırlatmalıdır. İl özel idaresi ve 

belediye yetkililerinden oluşan komisyonun birlikte hazırlattığı ve üzerinde mutabakat 

sağladığı il çevre düzeni planı iki idarenin ortak iradesini yansıtacaktır. 

Kanun’un 6. maddesinin dördüncü fıkrası ikinci olarak il çevre düzeni planının 

belediye ve il genel meclisinde görüşülmesini düzenlemiştir. Kanun hükmünde il çevre düzeni 

planının nasıl bir öncelik ve hiyerarşi ile meclislerde görüşüleceği çok açık değildir. Kanun’da 

“belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.” şeklinde hüküm yer almaktadır. 

Kanun’da yer alan bu düzenlemeye göre il çevre düzeni planının öncelikle belediye meclisinde 

ve daha sonra il genel meclisinde görüşülüp karara bağlanması (onanması) gerektiği 

düşünülmektedir.  

İl özel idaresi ve belediye tarafından birlikte hazırlanan il çevre düzeni planının, belediye 

ve il genel meclisi tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği veya meclislerin bu planı 

onaylamak zorunda olup olmadığı hususu açıklanmamıştır. Kanun’un 6. maddesinin dördüncü 

fıkrasında yer alan “il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı 

belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.” hükmünden belediye ve il genel 

meclislerinin il çevre düzeni planını onama zorunluluğu anlaşılmakta ise, 5302 sayılı Kanun’un 

10. maddesinin (c) bendindeki “belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il 



176 

   

çevre düzeni plânı … görüşmek ve karara bağlamak.” ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin 

(c) bendindeki “büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.” 

hükümlerine göre belediye ve il genel meclisinin il çevre düzeni planını aynen veya değiştirerek 

onama yetkisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, 5302 sayılı Kanun’un 6 ve 

10/c ve 5393 sayılı Kanun’un 18/c maddesi hükümleri, belediye ve il genel meclisine il çevre 

düzeni planını onaylamama konusunda bir takdir yetkisi vermediği düşünülmektedir. Danıştay 

8. Dairesinin belediye meclisiyle ilgili olarak vermiş olduğu kararı şu şekildedir: 5393 sayılı 

Kanun’un 29. maddesinde yer alan     “Özürsüz veya izinsiz olarak … bir yıl içinde yapılan 

toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, … üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla karar verilir.” hükmünü dayanak göstererek, bu konuda belediye meclisine bir 

takdir yetkisi verilmediği ve mazeretsiz olarak bir yıl içinde toplantıların yarısına katılmayan 

üyenin üyeliğinin düşürülmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Meclislerin takdir yetkisinin sınırını çizen Danıştay 8. Dairesinin bu kararı, belediye ve il 

genel meclisinin il çevre düzeni planını reddetme konusunda bir takdir yetkisinin 

bulunmadığını göstermektedir. Belediye meclisinde kabul edilen il çevre düzeni planı, il genel 

meclisinde değiştirilerek onaylanırsa, ilgili belediye askı süresi içinde planda yapılan 

değişikliğe itiraz edebilecek ve eğer bu itiraz incelenip il genel meclisinde uygun görülmez ise, 

bu takdirde ilgili belediye yürürlüğe giren planlar hakkında süresi içinde idari yargıda iptal 

davası açabilecektir.    

Kanun’un 6. maddesinin dördüncü fıkrası üçüncü olarak, belediye sınırları il sınırı 

olan büyükşehir belediyelerinde (İstanbul ve Kocaeli) il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir 

Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından 

onaylanacağını düzenlemiştir. Bu illerde il çevre planı konusunda il özel idaresinin herhangi 

bir yetkisi bulunmamaktadır.  

İl çevre düzeni planları belediye ve il genel meclisi tarafından onaylandıktan sonra ilan 

edilmeksizin yürürlüğe girer mi? 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Planların hazırlanması ve 

yürürlüğe konulması” başlıklı 8. maddesi, planların hazırlanmasında ve yürürlüğe 

konulmasında uyulacak esasları belirtmiştir. İl çevre düzeni planı da, 3194 sayılı Kanun’un 5. 

maddesinde tanımlanmış üst ölçekli bir plan olup, aynı zamanda imar planlamasının da bir 

parçasıdır. Dolayısıyla, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “İmar planları 

alenidir.” hükmü çerçevesinde, il çevre düzeni planları da, 3194 sayılı Kanun’un 8. 

maddesinde düzenlenen usulle ilan edildikten sonra yürürlüğe sokulması gerekir. Çünkü 3194 

sayılı Kanun’un 8.maddesine göre, belediye sınırları içinde ve dışında yapılan imar 

planlarının ilan yapılması zorunluluğu varken, hem belediye sınırlarını ve hem de belediye 

sınırları dışını kapsayan il çevre düzeni planının ilan yapılmaksızın yürürlüğe sokulması, 3194 

sayılı Kanun’un 8. maddesi düzenlemesi ile örtüşmeyecektir. İl çevre düzeni planındaki 

değişikliklerinde yukarıda açıklanan usul ve yöntemle yapılması gerekir.   

3194 sayılı Kanunun “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8. 

maddesinin; 

“Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara 

uyulur.  

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 

potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere 
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hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya 

yaptırır.  

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut 

ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde 

kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. (Ek 

cümle:14/2/2020-7221/6 md.) Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına 

alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı 

sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır. Planlar, belediye meclisince 

onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) 

Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili 

idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.Bir aylık ilan süresi 

içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar 

ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. (1)(3)  

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince 

yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. 

(Yeniden düzenleme üçüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe 

tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı 

olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, 

valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. (1)  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin 

nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili 

muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda 

görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kentsel tasarım projeleri uygulama imar 

planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça belirlenir.  

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.  

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortamdaki 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı üzerinden, ilgili idaresi tarafından, arşivlenmek üzere 

Bakanlığa gönderilir.(4) 

 İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye 

Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya 

kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kesinleşen imar planları veya parselasyon 

planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest 

olarak belirlenemez.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal 

amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak 

belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller 

ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili 

idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, 

maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. 

Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil 

edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 
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Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince 

aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner 

sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.(5)  

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) (Değişik:4/7/2019-7181/6 md.) Tarım arazileri, 3/7/2005 

tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler 

alınmadan; tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy ve/veya mezraların yerleşik 

alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemez 

ç) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) (Değişik:14/2/2020-7221/6 md.) Bakanlıkça belirlenen 

tanım ve esaslara göre hazırlanıp onaylanan plan, plan değişikliği ve revizyonlarının, 

parselasyon planlarının, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin, imar mevzuatına konu 

edilen orto-görüntüler ile diğer coğrafi veri ve bilgilerin, ilgili idareler ile kurum ve 

kuruluşlarca; Cumhurbaşkanınca belirlenen usul, esas ve ilgili standartlara uygun şekilde ve 

sayısal olarak; üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 

Altyapısı ile entegrasyonunun sağlanması ve bedelsiz olarak Bakanlığa gönderilmesi, 

Bakanlıkça tesis edilecek elektronik ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi ve 

güncellenmesi zorunludur. Yapı ruhsatına ilişkin işlemlerde bu veriler esas alınır.  

d) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji 

planları, çevre düzeni planları ve imar planları kararlarına uyulur. (Mülga ikinci cümle: 

27/3/2015-6637/23 md.) (…) (Ek cümle: 18/6/2017-7033/29 md.) Mekânsal strateji planları, 

çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, 

endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve 

bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne 

tabidir. Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl 

içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst 

kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun 

hale getirir ve resen onaylar. Bu süre içinde ruhsat işlemleri, yürürlükte olan uygulama imar 

planına göre gerçekleştirilir. Bu bent uyarınca yapılacak işlemlerde bu maddenin (c) bendi 

hükümlerine uyulur.  

e) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri; ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini 

en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun 

süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 

otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde 

plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.  

f) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda çevre düzeni planı ile belirlenebilir. Uygulamaya ilişkin kararlar, yörenin 

koşulları, parselin bulunduğu bölgenin genel özellikleri, yapının niteliği ve ihtiyacı, 

erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye etkisi dikkate alınarak ve ölçüleri verilerek Bakanlıkça 

belirlenen esaslara göre uygulama imar planında belirlenir.  

g) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan mekansal planlamaya, harita ve parselasyona, etüt 

ve projelendirmeye, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlemeye, enerji kimlik belgesi 

hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemler ile yapı malzemelerini; denetlemeye, aykırılıklar hakkında 

işlem tesis etmeye, aykırılıkları gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik değişiklik 

yapmaya ve onaylamaya, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya 
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ve yıkımı gerçekleştirmeye, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Bu 

görevlerden, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye ve yıkım kararına ilişkin rapor 

düzenleme işi ile denetlemeye ilişkin görevler, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, denetçi 

belgesini haiz personel tarafından gerçekleştirilir. İlgililer Bakanlık denetçileri tarafından 

istenilen her türlü bilgi ve belgeyi, istenilen süre içerisinde vermek zorundadırlar. Bakanlık 

denetçilerinin seçimi, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 

Bakanlıkça belirlenir 

ğ) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) (Değişik cümle:14/2/2020-7221/6 md.) Büyükşehir 

belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000’in altında 

kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye 

meclisince karar verilir. (Ek cümleler:14/2/2020-7221/6 md.) Büyükşehir belediye meclisince 

aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar bu alanlardaki 

uygulamalar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür. 27 nci maddede belirtilen projeler, ilçe 

belediyesince onaylanır ve muhtarlığa bildirilir. Kırsal alanlarda iş yeri açma ve çalışma izni; 

kadimden kalan veya yapıldığı tarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi olmaksızın inşa 

edilen yapılar ile köy yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan 

sınırı dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir. Köylerde bulunan 

konutlarda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu yapılabilir. Kamuya ait 

bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz. 

Yerleşme ve yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli 

açısından önem arz eden köylerde bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amacıyla 

muhtarlık katılımı ile ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri hazırlanabilir. Köy tasarım 

rehberleri ilgili idare meclisi kararı ile onaylanır ve uygulanır.  

h) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Köylerde ve kırsal özellik gösteren diğer yerleşmelerde 

yapıların etüt ve projeleri ilgili idarenin veya Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve 

mühendisleri tarafından hazırlanabilir. Bakanlıkça; bu Kanun kapsamındaki yerleşmelere 

ilişkin enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli plan ve projeler hazırlanabilir veya 

hazırlattırılabilir, bu nitelikli yapılar inşa edilebilir veya uzun vadeli kredilendirilmek suretiyle 

desteklenebilir.  

ı) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında 

açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun 

vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve 

benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya 

yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde 

taahhütname talep edilemez.  

i) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren 

halihazır haritalar, parselasyon planları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren bu Kanun 

kapsamındaki planların değişiklik ve revizyonlarında ilk müellifin görüşü veya izni aranmaz.  

j) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre 

mimari estetik komisyonu kurar. Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir 

ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir. Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacak 

değişikliklerde ilk müellifin görüşü aranmaz. Özgün fikir ifade eden mimarlık eser ve 

projelerinde; (…)(1) eserin bütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, 

teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna karar verilen 

değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep 
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edilebilecek telif ücreti; ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, 

tamamlanan yapılarda yüzde yirmisini, inşaatı süren yapılarda yüzde on beşini geçemez.” 

hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,   

20.02-5302 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre İl Çevre Düzeni Planının yapılıp 

yapılmadığı ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi, Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir 

belediyeleri hariç “… Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.”  

hükmüne göre de kesinleşen il çevre düzeni planlarının (bir çeşit imar planı olmasından dolayı) 

bir örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi gerekmekte olup bu planların ilgili 

Bakanlığa gönderilip gönderilmediği, İncelenecektir. 

21-İMAR İŞ VE İŞLEMLERİ: 

21.01-İmar hizmetleri: İl özel idarelerin imar mevzuatı çerçevesinde görev yetkilerine 

baktığımızda; 5302 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (b) bendine göre, il özel idareleri belediye 

sınırları dışında “imar hizmetlerini” yapmakla görevli ve yetkilidirler.  

5302 sayılı Kanun’un 6.maddesinin (b) bendiyle il özel idaresine verilen “imar 

hizmetlerinden”, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında başka bir imar hizmetinin anlaşılması 

mümkün değildir. 3194 sayılı Kanun’un 1. maddesinde, bu Kanun’un yerleşme yerleri ile bu 

yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak 

amacıyla düzenlendiği, 2. maddesinde ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 

kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun 

hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. 5302 sayılı Kanun’un 70. maddesi ise, bu yasayla, il özel 

idaresinin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak, 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nda, 5302 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı 

Kanun hükümleri uygulanacağı hükmü dikkate alındığında, belediye sınırları dışında kalan 

alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu’ndan kaynaklanan ve 3194 sayılı Kanun’a göre valiliklerin 

ve il idare kurulunun yetkilendirildiği her türlü imar yetkisinin (imar planlaması, ifraz ve tevhit, 

ruhsat, ceza gibi) il özel idarelerince kullanılacağı açıktır. Ancak, 5302 sayılı Kanun’un 6. ve 

70. maddelerindeki bu düzenlemelere rağmen, il özel idaresinin imar hizmetlerine ilişkin 

yetkisinin sınırı uygulamada tereddütleri tamamıyla gidermemiştir. Bu konuda ki tartışmalar il 

encümenin, yasayla açıkça yetkilendirilmemesinden kaynaklanmaktadır.  

21.02-3194 sayılı İmar Kanunu’nun planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 

ile ilgili 8/b maddesinin; 

“İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut 

ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde 

kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. (Ek 

cümle:14/2/2020-7221/6 md.) Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına 

alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı 

sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır. Planlar, belediye meclisince 

onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme 4. cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu 

planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili 

idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.Bir aylık ilan süresi 

içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar 

ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. (1)(3)  
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Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince 

yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. 

(Yeniden düzenleme üçüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe 

tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı 

olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, 

valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. (1)  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin 

nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili 

muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda 

görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kentsel tasarım projeleri uygulama imar 

planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça belirlenir.  

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.  

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortamdaki 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı üzerinden, ilgili idaresi tarafından, arşivlenmek üzere 

Bakanlığa gönderilir.(4) 

 İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye 

Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya 

kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Kesinleşen imar planları veya parselasyon 

planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest 

olarak belirlenemez.  

(Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal 

amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak 

belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller 

ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili 

idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, 

maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. 

Oluşacak maliyetlerin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil 

edilememesi halinde ilgili idarenin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince 

aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner 

sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.(5)” hükmüne uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı,  

 

Değişik 17.11.2020 gün ve 31307 sayılı R.G. yayınlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Geçici 23 Maddesi : (Ek:25/3/2020-7226/40 md.)  14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi 

Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen 42 

nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine dayanılarak uygulanan idari para cezaları, bu maddeyi 

ihdas eden Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usul uyarınca hesaplanan 

tutarlarda tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 7221 sayılı Kanunla 

değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen idari para cezalarına ilişkin yapılan 
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ödemelerden, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 

usul uyarınca hesaplanan tutarlardan fazla tahsil edilmiş olanları, 1/6/2020 tarihine kadar ilgilisi 

tarafından talep edilmesi halinde, talep tarihinden itibaren bir ay içinde iade edilir. Geçici 

Madde 24 – (Ek:11/11/2020-7256/27 md.) Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

kurulmuş olup aynı maddenin birinci fıkrası kapsamına giren kule ve direkler bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işletmecilerin bir yıl içinde başvurusu üzerine üç yıl içinde 

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir 

bedel, ücret ve harç alınmaksızın işlenir. Başvuru yapılmaması hâlinde 32 nci ve 42 nci 

maddeler uyarınca işlem yapılır. Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş 

bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu 

altyapı unsurları için elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl 

içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla 

statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik 

sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı 

yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve 

söz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla 

başkaca herhangi bir belge aranmaksızın  ve ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında yer alan 

yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus 

kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu 

ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmaz. 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri 

arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış 

kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 

verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı 

tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik 

edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve 

başkaca herhangi bir belge aranmaz. Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yapılmış olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler için 

32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca alınmış tüm idari yaptırım kararları iptal edilmiş sayılır ve 

yıkım kararları uygulanmaz, idari para cezaları tahsil edilmez. Ancak ödenmiş olan idari para 

cezaları iade edilmez. 

21.03-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 

24/06/2013 gün ve 73071928-10.06-8/9364 sayılı genelgesinde; “Yetkili İdareler tarafından 

onaylanarak kesinleşen her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, 

ilave ve değişiklikler, plan açıklama raporu. askı tutanakları ve jeolojik veya mikro bölgeleme 

etütleri, ilgili idarelerin planın onanmasına esas meclis kararı ile birlikte en fazla 15 (on beş) 

gün içerisinde Genelgenin (e) bendinde belirtilen (Tüm planlar ve bunlarda yapılacak 

değişikliklerin sayısal ortamda yapılması esas olup, planların varsa WFS (Web i-'eature' 

Services) veya WMS (Web-Map Services)-servisleri- aracılığıyla Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) sistemine servis edilmesi.) formatta 

Bakanlığımız adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletilir.” hükümlerine uygun hareket 

edilip edilmediği, 

21.04-İmar planlarının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) 

bendine göre, il genel meclisince görüşülüp karara bağlanıp bağlanmadığı, imar 
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planlarının görüşülüp karara bağlanmasında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Parselasyon 

planlarının hazırlanması” başlıklı 18. maddesinin; 

“İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer 

hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına 

veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada 

veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine 

dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler 

belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı 

sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve 

düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" 

olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye 

tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez. 

(1)(2)  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 

tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, 

ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma 

istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, suyolu, resmî kurum 

alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına 

konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyonalanı olarak ayrılan parseller ve mesire 

alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 

maksatlarla kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol 

tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme ortaklık payı düşülmesini 

müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol 

tesisi için yeterli alanın ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık payının ikinci fıkrada 

belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların yüz ölçümlerinden 

bu fıkradaki kullanımlar için öncelikle düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkrada 

belirtilen orana kadar taşkın kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve kadastro 

yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan 

alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili 

belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı 

gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü 

fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları 

toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat 

alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan 

karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma 

yoluyla tamamlanır. Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi 

halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden 

bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı    
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kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama 

sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, daha önceki imar 

uygulamalarında yapılan terk veya kesintiler dikkate alınmak suretiyle ilk uygulamadaki 

düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı 

kesintisi yapılabilir. 

 (Ek sekizinci fıkra:18/7/2021-7333/10 md.) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında yapılan uygulamalarda; 

umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme 

ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon 

planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi 

yapılabilir. Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilmez. 

Ancak toplam kesinti oranı her halükarda %45’i geçemez 

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen 

parsellerden, imar planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen veya bağışlanan alanların 

toplam parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına 

tamamlayan farkı kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının 

kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı 

yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler 

sorumludur.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı 

alınamadığı hâllerde bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 

kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülebilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 

bedel tespiti esasları da gözetilerek 6/12/2012tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 

lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca 

raporlandırılarak tespit edilir. Tespit edilen bedel tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir ve bu 

bedelin tamamı ödeme tarihinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin 

olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devir 

yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez. Bedelin tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki ya da idarenin 

talebi üzerine terkin edilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; 

öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki 

eşdeğer alandan verilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel 

büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse 

sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde 

yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere 

rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve 

yıkılır.  

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları 

olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki 

zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi 

tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı 
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ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat 

ruhsatı verilebilir.  

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin 

muvafakati halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı 

yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.  

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu 

uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hislendirmeler ile 

cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve 

parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/7 md.) Bu madde kapsamında yapılmış olan imar uygulamalarının 

kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu parselin imar planı kararları 

ile umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi veya iptal edilen uygulama ile tahsis ve 

tescil edilmiş parsellerde hak sahiplerince yapı yapılmış olması ve benzeri hukuki veya fiili 

imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak uygulama öncesi kök parsellere 

dönülemeyeceğinin parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarelerin onay merciince tespiti halinde, 

öncelikle davaya konu parselin hak sahiplerinin muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası 

içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilir veya anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök 

parseldeki yeri dikkate alınarak uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki 

taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenir.” hükmü dikkate alınarak işlem yapılıp yapılmadığı, 

 Değişik 11.03.2020 gün ve 31065 sayılı R.G, Yayınlanan Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliğin Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları MADDE 19 - (1) 

Bu Yönetmelikte tanımlanan kullanım alanlarına İlişkin yapılaşma koşulları aşağıdaki 

gibidir: 

h) Sosyal mekânlar: Alışveriş merkezi ve benzeri ticari kullanımlı binalarda, iş hanı, 

büro, yönetim binası gibi umumi ve resmi binalarda, fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde, 

düğün salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, müze, kütüphane ve kongre merkezi, yurt 

binaları, spor tesisleri gibi sosyal ve kültürel yapı ve tesislerde, eğitim yapılarında, hastane ve 

benzeri sağlık tesislerinde, havaalanı, liman, terminal, tren garı, metro istasyonu gibi ulaşım 

yapı ve tesislerinde, akaryakıt istasyonlarında, oteller ve benzeri turizm tesislerinde, 

kullanıcıların, çalışanların veya müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mescit, bebek 

emzirme yeri, çocuk bakım ve oyun alanı, yetmiş beşten fazla bağımsız bölümü bulunan konut 

parsellerinde mescit ve çocuk oyun alanı, milli park, tabiat parkı, bölge parkı, mesire alanı, 

piknik alanı, açık spor alanları gibi yerlerde ise mescit, bebek emzirme yeri ve kullanıcı sayısına 

göre umumi tuvalet için gerekli mekan ayrılır. Bu mekânların tamamlayıcısı olan; abdest alma 

mekânları ile diğer gerekli mekânların, kolay ve erişilebilir bir yerde bu mekânlarla birlikte yer 

alması zorunludur. 

ı) İbadet yeri: İbadet yerlerinde cami/mescit vasfı ve görünüşünün önüne geçmemek, 

gürültü ve kirlilik oluşturmamak, imalâthane niteliğinde olmamak, gayrı sıhhi özellik 

taşımamak ve giriş-çıkışları ibadet yerinin girişlerinden ayrı olmak kaydıyla Diyanet İşleri 

Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre dini tesise hizmet veren ticari mekânlar 

yapılabilir. Bu mekânların, arazinin durumuna göre en fazla bir cephesinin açığa çıkması ve 

dini tesisin taban alanını geçmemesi esastır. 
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(2) (Ek:RG-11/3/2020-31065) Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında 

yer alan parsellerde, kullanım fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında 

yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile 

entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat 

yapı izni verilebilir. Bu yapılarda, 61 inci maddenin on altıncı fıkrasında belirtilen 250 m2’den 

fazla olmama koşulu aranmaz. 

 Değişik 23.01.2021 gün ve 31373 sayılı R.G, Yayınlanan Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliğin Bahçe duvarları Madde 43- (1) (Değişik cümle:RG-23/1/2021-31373) Bahçe 

duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan 

binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden 

kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, 

yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi 

aşmayan parmaklık yapılabilir. 

(2) (Ek cümle:RG-23/1/2021-31373) Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst 

kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir. 

Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire idare yetkilidir. 

(3)  Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya 

önem arz eden bina ve tesisler ile okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık 

hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi 

bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi değildir. 

21.05-İmar planı denetimlerinde; 

Nazım İmar Planının, 

*Varsa Bölge veya Çevre Düzeni Planı’na uygun olması, 

* Güncel hâlihazır harita üzerine çizilmesi, 

*Arazilerin kullanım biçimlerini (Konut, sanayi, yeşil, okul, sağlık, v.b.) tanımlaması, 

*Nüfus yoğunluğunu belirtmesi, 

*Yapı yoğunluğunu tanımlaması, (kanun ... gerektiğinde... kelimesini kullanıyor ama 

kentin büyümesinin de yine Nazım Planla belirlenmesi açısından önemlidir) 

* Özellikle de ulaşım şemasının belirlenmesi/ tanımlanması, 

* Mutlaka bir açıklama raporu bulunup bulunmadığı, 

Uygulama İmar Planının ise; 

*Güncel hâlihazır haritalara çizilmesi, 

* Mülkiyet durumu (kadastral /imar parseli) işlenmiş olması (Kanunda, varsa kadastral 

durumu işlenmiş olmalı ibaresi de yer almaktadır) 

* Onaylı bir Nazım İmar Planı olması, 

*Nazım İmar Planı esaslarına uygun olması, 

*Nazım plandaki arazi kullanım biçimlerine, yoğunluklarına ve yapı düzeni ile yol 

istikametlerine uyması, 

*İmar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını göstermesi (gerekiyorsa), 

*Yapı ve yapılaşmaya yönelik detay ilkeler tartışmaya yer vermeyecek şekilde 

tanımlanmış olup olmadığı, TAKS, KAKS (Emsal), Hmax (Bina Yüksekliği), yapı yaklaşma 

mesafesi gibi yapılaşma koşullarının belirlenip belirlenmediği hususlarına dikkat edilmeli, 
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Üst ölçek/alt ölçek uyumluluğunun sağlanması açısından plan kademelerinin, 

I. Ülke ve/veya Bölge Mekânsal Strateji Planları, (12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı 

Kanunla ekli 3194 Sayılı Kanun’un (8/e) madde hükmü gereğince) 

II. Bölge planı, 

III. Çevre düzeni planı, 

IV. Nazım imar planı, 

V. Uygulama imar planı şeklinde olduğu, 

İmar normlarının kademelenmesinin ise, 

I. İmar Kanunu, 

II. İmar Planı, 

III. 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar 

İmar Yönetmelik  

Hususlarına dikkat edilip edilmediği, 

21.06-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesine 

göre; imar planları yapılırken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında, yangın 

havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına olanak verecek biçimde, yeşil kuşakların 

ayrılmasına ve bu yeşil kuşakların, yangın güvenliği açısından fonksiyon bölgelerini 

birbirinden ayırmasına özen gösterilmesi, 

İmar planlarının tasarımında donatı alanları ile yerleşim fonksiyonları belirlenirken bina 

sınıflandırmalarındaki yangın önlemlerinin esas alınması, 

Yeni planlanan alanda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının uzunluğunun 75 

metreden fazla olmaması, Uzunluğu 75 metreden fazla olan bitişik nizam yapı adalarında, 

yangın güvenliği ve erişim kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılması ve önlemlerin plan 

müellifi tarafından plan notunda belirtilmesi, 

Plan yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak, 0.05 m²/kişi 

üzerinden itfaiye yerleri ayrılması gerektiğinden, planlamada bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

11.03.2020 gün ve 31065 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik: 

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar 

İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

“müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca” ibaresi “faaliyetleri kapsamında” olarak 

değiştirilmiştir.  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) 

Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında yer alan parsellerde, kullanım 

fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile entegre tesis niteliğinde olmayan 

tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat yapı izni verilebilir. Bu yapılarda, 

61 inci maddenin on altıncı fıkrasında belirtilen 250 m2’den fazla olmama koşulu aranmaz.” 

Hükmü eklenmiştir. 

23.01.2021 gün ve 31373 sayılı resmi gazetede  
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin on ikinci fıkrasına birinci 

cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Ancak parselde, usulüne 

uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat 

ile belirlenen yapılaşma koşulları dâhilinde yapılacak yeni yapılara engel teşkil etmez. Yapı 

kayıt belgeli yapının plan ve yönetmelikle verilebilecek azami yapılaşma koşullarını aşan 

kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmaz. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt 

belgesi olan yapıya ilave bir hak sağlamaz.” Hükmü eklenmiştir. 

         -Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 tarihli ve E.:2019/21; K.:2020/51 sayılı Kararı:        

(1) Bu maddede yer alan ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar için 

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. Yapı Kayıt Belgesi yapının 

kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta 

tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz 

bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun (İptal ibare: Anayasa 

Mahkemesinin 24/9/2020 tarihli ve E.:2019/21; K.:2020/51 sayılı Kararı ile) (…) uyarınca 

alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.(1) Yapı ruhsatı alıp 

da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt 

Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet 

alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın 

cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin 

iki katı ödenir. Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 

1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, 

Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis 

edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 

tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel 

üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre 

genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler 

hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz. (Ek cümleler:4/7/2019-7181/14 md.) Yapı 

kayıt belgesine konu taşınmaz için 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve 

bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde bu madde uyarınca ayrıca satış bedeli 

alınmaz.  Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt 

belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen 

ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden 

mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez. (2) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 

belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri 

ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek 

kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.  Üçüncü kişilere ait 

özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli 

araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz. Yapı Kayıt 

Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar 
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mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin 

sorumluluğundadır. Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede 

sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır 

ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale 

Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz. Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken 

belirlenir. 

21.07-3194 sayılı İmar Kanunu’nun planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması 

ile ilgili 8/c maddesine göre; Tarım arazilerinin, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu’nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere 

plânlanamayacağı hususuna uyulup uyulmadığı, 

21.08-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5. 

maddesine göre; Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen kanunların kapsamı dışında kalan 

alanlarda, her ölçekteki bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları, mevzii imar 

planları, uygulama imar planları ve bunların eki imar planları ile yerleşim alanlarındaki ilave 

imar planları için ihtiyaç duyulan arazinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere tahsisinin İl 

müdürlüklerinin iznine tabi olduğu, bölge planları, çevre düzeni planları ve nazım imar planları 

gibi küçük ölçekli planlar hazırlanmadan önce ilgili kuruluşların, planlanacak alanların 

sınırlarını gösteren 1/25 000 veya daha büyük ölçekli haritalarla birlikte, İl müdürlüğüne 

müracaat edeceği, il müdürlüklerinin, hazırlayacakları arazi özellikleri ve tarımsal faaliyetlerle 

ilgili bilgileri içeren tarımsal etüt raporunu değerlendirerek, karara esas gerekli belgeler 

tamamlandıktan sonra, müracaatları en geç bir ay içerisinde sonuçlandıracakları hususlarına 

uyulup uyulmadığı, 

21.09-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 14. 

maddesine göre; Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış olan her tür ve 

ölçekteki planlarda, tarım arazisi olarak ayrılmış alanlar için yapılacak her tür zorunlu plan 

değişikliklerinde İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması esas olduğundan bu hususa 

uyulup uyulmadığı, 

21.10-14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliğinin 1. maddesinin;  

“Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve 

geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde 

sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler 

oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların 

yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” hükmüne uygun olarak 

planların hazırlanıp hazırlanmadığı, 

21.15-3194 sayılı İmar Kanunu’nun imar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık 

hali ile ilgili 10. maddesine göre;  
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a) İmar Planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 

5 yıllık imar programının hazırlanıp il genel meclisinden geçirilerek kesinleştirildikten sonra 

uygulamaya konulup konulmadığı, 

b) Söz konusu programın belediye meclisinde görüşülmesi sırasında, ilgili yatırımcı kamu 

kuruluşlarının temsilcilerinin görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına çağırılıp 

çağırılmadığı, 

c) Kesinleşen imar programına göre, bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına 

tahsis edilen alanların (okul, sağlık ocağı, hükümet konağı, cezaevi vs.) bu program süresi 

içinde bu kamu kuruluşlarınca kamulaştırılmasını teminen, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilip 

bildirilmediği, 

d) 5 yıllık imar programında yer alan hususların yıllar itibarıyla ne oranda 

gerçekleştirebildiği, bu konuda ortaya çıkan problemlerin çözümü yolunda etkili bir çalışma 

yapılıp yapılmadığı, 

21.16-3194 sayılı İmar Kanunu’nun kamuya ait gayrimenkuller ile ilgili 11. 

maddesine göre; 

a) İmar planlarında meydan, yol, suyolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu 

ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan (maddede sayılan istisnalar hariç) 

hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaların, Belediyenin teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının 

onayı ile bedelsiz olarak Belediye’ye terkinin sağlanıp sağlanmadığı, 

Bu suretle mal edilen arazi ve arsaların satılması ve başka bir maksat için kullanılması 

mümkün olamayacağından, bu hususa uyulup uyulmadığı, tapu kütüğüne bu yolda gerekli 

şerhin koydurulup koydurulmadığı, 

Öte yandan, aynı maddede imar planı sınırları içindeki “…meydan, yol, park, yeşil saha, 

otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri 

ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma 

amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; 

belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin 

edilir. Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve 

başka bir maksat için kullanılamaz.” hükmüne uyulup uyulmadığı, 

21.17-3194 sayılı İmar Kanunu’nun cephe hattı ile ilgili 12. maddesine göre; imar 

planında gösterilen cephe hattından önde bina yapılmasına müsaade edilmemesi gerektiğinden 

uygulamada bu hususa riayet edilip edilmediği, 

21.18-3194 sayılı İmar Kanunu’nun “İmar planlarında umumi hizmetlere ve kamu 

hizmetlerine ayrılan yerler” başlıklı 13. maddesindeki,  

“Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık 

payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar;  

a) Bu kullanımlardan umumi hizmetlere ayrılan alanlar öncelikle 18 inci maddeye göre 

arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak,  

b) 4/11/1983 tarih, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında sırasıyla, ilgisine göre 

Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak veya satın alınmak 

suretiyle,  
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İlgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir.  

Düzenleme ortaklık payına konu kullanımlardan yol, meydan, ibadet yerleri, park ve 

çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda; alanların kamuya geçişi 

sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi hâlinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak 

plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilir.  

İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda muvakkat da olsa 

yapı yapılmasına izin verilmez. Mevcut yapılar kamulaştırılıncaya kadar korunabilir. Bu 

alanlarda beş yıllık imar programı süresi içinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre işlem 

tesis edilerek parsel, kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Bu süre en fazla bir yıl 

uzatılabilir.  

Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devretmeleri 

durumunda, idare devir işlemlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu 

işlemler için parsel maliklerinden hiçbir vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi 

bir ad altında bedel alınmaz.  

Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine veya kamu 

mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması hâlinde, şahıs veya özel hukuk kişilerinden hiçbir 

vergi, resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle 

belirlenir.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,  

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin, Esas:2011/6721, Karar:2011/12492, 06.07.2011 tarihli 

“Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.12.2010 gün ve 2010/5-662/651 sayılı kararı da 

gözetilerek imar planında park (kentsel dönüşüm alanı) ve yol olarak ayrılan taşınmaza fiilen 

el atılmamış olsa dahi,3194 sayılı İmar Kanunun 10.maddesinin amir hükmü uyarınca,1/1000 

ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde davalı belediyece 

ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi ve malikin 

mülkiyet hakkının süresi belirsiz biçimde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir” 

kararında yer alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Esas:  2010/5-662 Karar: 

2010/651,15.12.2010 tarihli; “malikin taşınmaz üzerindeki egemenliği hukuk düzeninin 

sınırları içinde üçüncü kişilere karşı korunmuş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 683. 

maddesinde malike, hukuka aykırı olarak müdahalenin önlenmesini isteme hakkı tanınmıştır. 

Bir kişinin taşınmazına eylemli olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına engel 

olunması ile imar uygulaması sonucu o kişinin mülkiyetinde olan taşınmaza hukuken 

kullanmaya engel sınırlamalar getirilmesi arasında sonucu itibari ile bir fark bulunmamakta 

her ikisi de kişinin mülkiyet hakkının sınırlandırılması anlamında aynı sonucu doğurmaktadır. 

Ancak, bundan da öte; uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata 

geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen davalı İdarece, pasif ve 

suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle 

İdarenin eyleminin, mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip 

bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu, her türlü izahtan 

varestedir. Bu itibarla, kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığının doğal sonucu, İdarenin 

hukuka aykırı eylemiyle mülkiyet hakkı engellenen taşınmaz mal sahibi davacının, dava yoluyla 

kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda mülkiyetin bedele çevrilmesini, eş 

söyleyişle idareden değer karşılığının verilmesini isteyebileceği açıktır. Hal böyle olunca; Yerel 

Mahkemece, kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığının kabulüyle, davalı İdarenin 
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kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda sorumlu bulunduğuna ilişkin direnme 

kararı yerindedir.” şeklindeki kararının uygulamada göz önünde bulundurulup 

bulundurulmadığı, 

21.19-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ifraz ve tevhid ile ilgili 15. maddesinin;  

“(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar 

planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit 

işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz 

veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki 

kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki 

mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük 

bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında 

bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz. 

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar 

parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi 

aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma 

sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili 

idare yetkilidir.  

İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, asgari 

cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

 İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük 

ifrazlara izin verilmez.” hükmüne göre uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, 

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun’un 7. maddesinin değişik 1. fıkrasında yer 

alan ; “Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından 

istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları 

en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş 

verilmiş sayılır. İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri …  herhangi bir ücret, bedel ve gider 

karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir” 

cümlesinde yer alan “… imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın ve” ibaresi, 

Anayasanın 5 ve 56. maddelerine aykırılık oluşturduğundan Anayasa Mahkemesinin 

20/1/2011 tarihli ve E.: 2009/13, K.: 2011/23 sayılı Kararıyla iptal edildiği bilinerek, işlem 

yapılıp yapılmadığı, (Anayasa Mahkemesi kararı,02.04.2011 gün ve 27893 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanmıştır.) 

21.20-3194 sayılı İmar Kanunu’nun tescil ve şüyuun izalesi ile ilgili 16. maddesine 

göre; gayrimenkullerin re’sen müracaat üzerine tevhid veya ifrazı ile bunlar üzerinde irtifak 

hakkı veya bu hakların terkini işlemlerinin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunun il 

idare kurulunca incelenerek onaylanıp onaylanmadığı, bu onaylama işleminin 30 gün içinde 

sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilip 

bildirilmediği, 
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Bu konudaki yetkinin: 

1-Belediye Sınırları İçinde: İmar Kanunun 16’ncı madde gereğince belediye sınırları 

içerisinde ayırma ve birleştirme işlemlerini onaylama belediye encümeninin yetkili olduğu 

tartışmasızdır. 

Büyük şehir belediye sınırları içinde bunun yerlerde yapılacak ayrıma, birleştirme, terk 

ve ihdas işlemleri ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından onaylanır. 

2-Belediye Sınırları Dışında: İmar Kanununun 16. maddesinde belediye ve mücavir alan 

sınırları dışındaki ayırma ve birleştirme işlemlerinin il idare kurulu tarafından onaylanacağı 

belirtilmektedir. 

Ancak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediye 

ve mücavir alan sınırları dışında imar konusundaki yetkiler il özel idarelerine geçtiği için, bu 

alanlardaki ayırma ve birleştirme işlemlerinin il idare kurulu değil, il encümeni tarafından 

onaylanması gerekir. 

Bu konuda Danıştay Birinci Dairesi 08.12.2006 tarihli ve E:2006/1186, K:2006/1228 

sayılı kararı ile; belediye mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde imar planı yapma 

konusunun il Genel meclisinin görev ve yetkisinde olduğu, bu planlara uygun olarak 

parselasyon, resen veya müracaat üzerine tevhit, ifraz ve irtifak tesisi ile bu hakların terkine 

ilişkin işlemlerde ise il encümeninin yetkili olduğuna karar vermiştir. 

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan 

24.04.2007 tarihli ve 10523 sayılı Genelgede de, belediye ve mücavir alan sınırları dışında 

ayırma, birleştirme, terk ve ihdas yetkisinin il özel idarelerine ait olduğu ifade edilmiştir.  

3-Mücavir Alanlarda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, 

“belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar”.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinde de “il özel idarelerinin belediye 

sınırları dışındaki imar işlerini yapmakla görevli oldukları” ifade edilmiştir.   

Belediye sınırları dışında imar ile ilgili yetkileri il özel idarelerine veren bu hükümlerin 

İmar Kanunu ile çeliştiği açıktır. 

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 70. maddesine göre; “İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel 

idaresinin sorumlu ve yetkili kıldığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak İmar Kanununda İl Özel 

İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, İl Özel İdaresi Kanunu 

hükümlerinin uygulanması gerektiği..”  belirtilmektedir.  

Bu hükümler dikkate alındığında İl Özel İdaresi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 

04.03.2005 tarihinden itibaren belediye sınırları dışında bulunan mücavir alanlarda ayırma be 

birleştirme işlemleri konusunda il özel idaresinin görev ve yetkili olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından çıkarılan 2007/68 

tarihli Genelgede de “İstisnai kanunlardaki münhasır uygulamalar dışında, belediye sınırları 

içinde belediyeler, belediye sınırları dışında ise il özel idareleri imar planlarının yapılıp 

uygulanması ile görev ve sorumludur.” hükümlerine uyulup uyulmadığı,   

21.21-3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin verdiği yetki esasları 

çerçevesinde, 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arazi ve Arsa 
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Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin  “Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan 

yerlerin oluşturulması” başlıklı 5. maddesinin;  

“ (1) İmar planları ile umumi hizmet veya kamu hizmetleri kullanımı getirilen alanların 

öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılarak, bu 

Yönetmelikteki öncelik sırasına göre DOP’tan oluşturulması esastır. 

(2) Ancak özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme 

ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar; 

a) Bu kullanımlardan umumi hizmetlere ayrılan alanlar öncelikle İmar Kanununun 18 

inci maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak, 

b) Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında 

umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet 

veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten 

sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile 

trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle, 

İlgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir. 

(3) İlgisine göre trampayı yapacak idarece trampaya konu edilebilecek kamu 

mülkiyetindeki taşınmazların değerlemesi yapılarak ilgilisine tebligat yapılır. Taşınmaz 

sahipleriyle uzlaşma sağlanması halinde Kamulaştırma Kanunu kapsamında trampa işlemi 

gerçekleştirilir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak trampa işlemlerinde kullanılacak parseller, Milli 

Emlak Genel Müdürlüğünden talep edilir. Belediyeler ve diğer ilgili idarelerce verilen 

hizmetler kapsamında yapılacak trampa işlemlerinde kendi mülkiyetlerindeki taşınmazlar 

kullanılır. 

(4) İkinci fıkranın (b) bendine göre işlem tesis edilerek kamulaştırılması gereken 

taşınmazlar, 5 yıllık imar programı çerçevesinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Bu 

süre sorumlu idarenin kararı ile en fazla 1 yıl uzatılabilir. 

(5) Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, ilgili 

idarece bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır. 

(6) Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine veya kamu 

mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması hâlinde, şahıs veya özel hukuk kişilerinden hiçbir 

vergi, resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz. 

(7) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin 

görev ve yetki sahaları içerisinde kalan ve düzenleme ortaklık payı kesintisi ile elde edilen 

alanlarda; Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca büyükşehir belediyesinin haklarının saklı 

kalması kaydıyla ilçe belediyesince projesiyle birlikte müracaat edilmesine rağmen büyükşehir 

belediyesince, 3 ay içerisinde yapımına başlanılmayan çevre düzenlemesi, altyapı tesisleri ve 

belediyelerce yapılması gereken tesisler ile imar planındaki kullanım amacına yönelik kamu 

hizmetleri, ilçe belediyesince proje geliştirerek gerçekleştirilebilir.” hükmüne uygun işlem 

yapılıp yapılmadığı, 

Konut yapımına hazır arsa sayısının bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmaması 

ve belirlenen düzenleme sahasının bir müstakil imar adasından daha küçük olamayacağı 

hususlarına dikkat edilip edilmediği, Danıştay Altıncı Dairesinin, Esas:2006/720, 
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Karar:2008/1760,14/03/2008 tarihli kararında yer alan, “Planlı bir bölgede arazi ve arsa 

düzenlemesi (imar uygulaması) yapılmadan kamulaştırma yapılamayacağına yönelik bir 

sınırlama bulunmadığından, kanunlarla sınırlanmayan bir hususun yorum yoluyla 

sınırlandırılması ve kamulaştırma yetkisinin daraltılması hukuka uygun değildir.” hususunun 

göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı, 

21.22-Düzenleme sahasında imar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında ‘22.02.2020 

tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelikte yer alan esaslara uyulup uyulmadığı, 

Danıştay 6. Dairesinin, E. 2008/630,K. 2010/8273,21.09.2010 tarihli kararında 

hükme bağlanan , “düzenleme ortaklık payından karşılanması gereken park alanları yollar ve 

karakol alanı düzenleme sahası dışında bırakıldığı gibi, davalı idarenin hissesi varken "kültür 

tesis alanı" kullanımlı parseldeki hazineye ait hissesinden tahsis edildiği tespit edildiğinden 

dava konusu imar uygulamasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı”  hususlarına 

uygun parselasyon planı yapılıp yapılmadığı, 

21.23-3194 sayılı İmar Kanunu’nun parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili 

ile ilgili 19. maddesi uyarınca; imar planlarına göre parselasyon planlarının yapılıp, il idare 

kurulu onayından geçirildikten sonra bir ay müddetle Valilikte asılmak ve ayrıca mutat 

vasıtalarla duyurulmak suretiyle ilan edilerek yürürlüğe konulup konulmadığı, 

Bu suretle kesinleşen parselasyon planlarının tescil edilmek üzere tapu dairesine 

gönderilip gönderilmediği, 

Değiştirilecek planlar hakkında da aynı hükümler geçerli olduğundan uygulamada bu 

hususa uyulup uyulmadığı, 

21.24-3194 sayılı Kanun’un 18. maddesinin uygulanması sırasında; 

 “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer 

hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına 

veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada 

veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine 

dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler 

belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı 

sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve 

düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" 

olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye 

tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez. 

(1)(2)  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 

tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, 

ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma 

istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, suyolu, resmî kurum 

alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına 

konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyonalanı olarak ayrılan parseller ve mesire 
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alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 

maksatlarla kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol 

tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme ortaklık payı düşülmesini 

müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol 

tesisi için yeterli alanın ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık payının ikinci fıkrada 

belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların yüz ölçümlerinden 

bu fıkradaki kullanımlar için öncelikle düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkrada 

belirtilen orana kadar taşkın kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve kadastro 

yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan 

alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili 

belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı 

gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü 

fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları 

toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat 

alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan 

karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma 

yoluyla tamamlanır. Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi 

halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden 

bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı 

kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, 

uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk 

uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave 

düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek 

tescil edilen parsellerden, imar planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen 

veya bağışlanan alanların toplam parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki 

düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan farkı kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar 

planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. 

Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden 

belediyeler veya valilikler sorumludur.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme 

ortaklık payı alınamadığı hâllerde bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için 

yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülebilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 

belirtilen bedel tespiti esasları da gözetilerek 6/12/2012tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir 

komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilir. Tespit edilen bedel tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde belirtilir ve bu bedelin tamamı ödeme tarihinde, her takvim yılı başından geçerli 

olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
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oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devir yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez. Bedelin 

tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek 

parseller; öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en 

yakınındaki eşdeğer alandan verilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari 

parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve 

araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle 

getirilebilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde 

yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.  

(Değ. fıkra:4/7/2019-7181/9md.) Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan 

yerlere rastla-yan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli 

ödenerek sökülür ve yıkılır.  

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları 

olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki 

zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi 

tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı 

ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre 

inşaat ruhsatı verilebilir.  

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine 

ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat 

hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer 

verebilirler.  

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti 

Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan 

hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü 

yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi 

sözleşmeleri yapılamaz.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/7 md.) Bu madde kapsamında yapılmış olan imar 

uygulamalarının kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu 

parselin imar planı kararları ile umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi 

veya iptal edilen uygulama ile tahsis ve tescil edilmiş parsellerde hak sahiplerince yapı yapılmış 

olması ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak 

uygulama öncesi kök parsellere dönülemeyeceğinin parselasyon planlarını onaylamaya yetkili 

idarelerin onay merciince tespiti halinde, öncelikle davaya konu parselin hak sahiplerinin 

muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilir 

veya anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak 

uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli 

üzerinden değeri ödenir.” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.25-3194 sayılı İmar Kanunu’nun  yapı ruhsatiyesi ile ilgili 21. maddesine göre; 

bu kanun kapsamına giren bütün yapılar için (26. maddede belirtilen istisna hariç) yapı 

ruhsatiyesi alınması mecburi ve ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da 

yeniden ruhsat alınmasına bağlı olduğundan bu hususları teminen gerekli kontrol görevinin 

etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediği, 
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Mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir 

görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesi ve rengini 

belirleme hususunda aynı madde ile Valiliğe verilen yetkinin bu amacı sağlamak bakımından 

kullanıp kullanılmadığı, 

Anayasa Mahkemesinin  Esas: 2010/66, Karar: 2010/91, 22.09.2010 tarihli olup, 

“Yapı niteliği taşıyan baz istasyonları  imar mevzuatına tabi olduklarından, çatı katına baz 

istasyonu kurulabilmesi için imar mevzuatında öngörülen izin ve ruhsatların alınması zorunlu 

olup, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 37. maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki 

“Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler 

başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini 

müteakip kurulur ve faaliyete geçirilir.” şeklindeki düzenleme, 3194 sayılı İmar Kanunu 

uyarınca izin ve ruhsat alma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.”   (30 Aralık 2010 gün 

ve   27801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) şeklindeki kararı uyarınca, baz 

istasyonlarının 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine tabi olduklarının uygulamada 

dikkate alınıp alınmadığı, 

21.26-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel 

Müdürlüğünün 16/02/2012 gün ve Elektronik Haberleşme Alt Yapısına Ait Sistemler (Baz 

İstasyonları) konulu, B.11.0.HGM.2.04-010.06.02/327 sayılı, (2012/HGM-01) 

genelgesinde; 

   “01.10.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Görevler” başlıklı 2. 

maddesinin (a) bendinde: “Ulaştırma, denizcilik haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin 

geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum 

ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve 

uygulamak, gerektiğinde güncellemek” hususu Bakanlığımız görevleri arasında sayılmış; 

ayrıca 13 üncü maddesinin (h) ve (ı) bentleri ile; 

“h) Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve 

benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslar ile 

bunların taşınmazlardan geçirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve 

denetlemek” 

“ı) Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü baz 

istasyonu, anten, kule, dalga kılavuzu, konteynır ve benzeri araç, gereç ve tesisatın 

kurulması, bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların 

taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve 

denetlemek” hususları Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır. 

İlgili Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen görev ve yetki kapsamında 

elektronik haberleşme alt yapısına ait tesis, sistemler (baz istasyonları) ve geçiş hakkına ilişkin 

ikincil düzenleme çalışmalarına başlanılmıştır. 

Haberleşme alanında “kamu hizmeti” niteliğindeki yatırımların kesintisiz olarak devam 

etmesi, hizmetlerin sürdürülebilmesi için 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ilgili 

hükümleri ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca işletmeciler tarafından kurulmuş bulunan baz 

istasyonları, ilgili tesislerinin korunması ve hizmetin sürdürülebilirliği açısından kurulacak 

olanlara da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gerekli izin ve onayların alınmış olması 

kaydı ile enerji hatlarının tesisi ve enerji aboneliklerinin yapılması dahil her türlü kolaylığın 
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sağlanması elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, elektronik 

haberleşme sektörünün gelişimi ve yatırımların aralıksız devam etmesi açısından büyük önem 

arz etmektedir. 

Konunun ilgili mahalli idareler nezdinde takibi ile yukarıda belirtilen hususlarda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.” Denilmektedir.[655 sayılı 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 13.maddesiyle Bakanlığa görev olarak verilen hususlar arasında 

“…baz istasyonu, anten, kule, dalga kılavuzu v.b. araç, gereç ve tesisatın kurulabilmesi 

amacıyla yapılacak ikincil çalışmalarla 3194 sayılı İmar Kanununun 21.maddesinde 

düzenlenen yapı ruhsatı tanımıyla çelişmeyecek aksine birbirini tamamlayacak ve örtüşecek bir 

düzenleme yapılması beklenilmektedir. Anılan Kararname Bakanlığa bu konuda usul ve 

esasları belirleme yetkisi vermekle birlikte, Bakanlıkça yapılacak ikincil düzenlemelerin yani 

yönetmeliklerin imar mevzuatına aykırı hususlara yer vermeyeceği düşünülmektedir."  

belirtilen hususların dikkate alınıp alınmadığı, 

 

KANUN: 

Değişik 17.11.2020 gün ve 31307 sayılı  R.G. yayınlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ek 

9 Maddesi :Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması  (Ek:11/11/2020-

7256/26 md.)  Dördüncü fıkradaki kule ve direkler hariç, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya 

özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde yapılacak olan 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunu kapsamında elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus on 

beş metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarında, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir bedel, ücret ve 

harç alınmaksızın gösterilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet 

alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa 

ve arazilerde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara 

ait zorunlu altyapı unsurları için ruhsat alınır. Ruhsat başvurularında yatay ve dikey görünüşü 

ihtiva eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemez. 

Ruhsat başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya 

kullanıma ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak 

elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı 

unsurları için tek ruhsat düzenlenir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmeyen 

ve yüksekliği on beş metreden fazla olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis 

edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus 

kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca 

olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesuliyetin 

üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya 

kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili 

mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim 

belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir. 

Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği on 



200 

   

metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve 

elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fennî 

mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci 

arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir 

şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. İkinci fıkra uyarınca yapılan ruhsat ve yapı kullanma 

izin belgesi başvurularında 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 

ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı alınır. Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılan 

izin başvurularında ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı toplamı kadar izin belgesi 

bedeli alınır. Bu madde kapsamında, ruhsat harcı, yapı kullanma izni harcı ve izin bedeline esas 

olan haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direklerin alanı [taban alanı*(yükseklik/5)] 

şeklinde hesaplanır. Bunlar dışında herhangi bir harç, ücret ve bedel alınamaz. Her tür 

elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata 

tabi değildir. Ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, 

kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları 

ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme 

cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması 

durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez. Elektronik haberleşme 

istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâlinde; sözleşme 

uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç 

katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir. Elektronik haberleşme 

istasyonlarının kurulumuna mahsus kule, direk, konteyner, kabin, kabinet gibi altyapı 

unsurlarının imar planlarında gösterilmesi, bunların kurulumu için yapılacak ruhsat veya izin 

başvurularında sunulacak projeler, raporlar, bilgi ve belgeler, bunlara mahsus izin belgesi, yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 

uygun görüşü alınarak 

 

21.27-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsat alma şartları ile ilgili 22. maddesine 

göre; yapı ruhsatı almak için yapılan müracaatlarda dilekçeye, maddede öngörülen tapu 

(istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje elektrik ve tesisat 

projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı krokinin eklenip eklenmediği, 

Bu belgelerin incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en 

geç 30 gün içinde yapı ruhsatı verilip verilmediği, 

Eksik ve yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıya 

ilgili bütün eksik ve yanlışlarının yazılı olarak bildirilip bildirilmediği, eksik ve yanlışlıklar 

giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilip 

verilmediği, 

  Danıştay 6. Dairesinin, E. 2005/2410, K. 2007/4902, T. 17.9.2007 tarihli, “hisseli 

taşınmaz üzerindeki yapının ruhsata bağlanabilmesi için bütün hissedarların ruhsat 

başvurusunda bulunması veya muvafakat vermesinin şart olduğunun”, 

Danıştay 6. Dairesinin, E. 2004/1434, K. 2006/1891, 12.04.2006 tarihli, “Dava, 

Antalya, Bayındır Mahallesi, ... ada, ... parsel ( ... ada ... parsel ) sayılı taşınmazdaki inşaatın 

süresi içinde ruhsatının yenilenmediğinden bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi 

uyarınca yıkımına ve aynı Kanun'un 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 
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9.5.2002 günlü, 1043 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare 

Mahkemesince; ruhsat alınmadan yapımına başlanan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 

yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca işlem tesis edileceği, 

inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanılan ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan yapılarda 

ise ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilerek yapı kullanma izin belgesinin 

alınması gerektiği, 5 yıllık süre sonunda inşaatın bitirilmemesi veya bu süre içinde bitirilmesine 

karşın yapı kullanma izin belgesinin alınmaması halinde ruhsatın hükümsüz kalacağı ve 

yapının ruhsatsız duruma düşeceği, bu durumda yeniden inşaat ruhsatı alınması gerektiği, 

başlanmış inşaatlarda kazanılmış hakların saklı olduğu, yeniden inşaat ruhsatı alınması 

durumunda bu tarihteki plan ve mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı, olayda inşaat ruhsatı 

tarihinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmaması nedeniyle 

ruhsatsız duruma düşen yapıda tekrar inşaata başlanılabilmesi için kazanılmış haklar saklı 

kalmak kaydıyla davacının yeniden inşaat ruhsatı talebinde bulunarak bu tarihteki plan ve 

mevzuat hükümlerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yeni inşaat ruhsatı 

alması ve bu ruhsata istinaden yapıyı tamamlaması gibi yaptırımlar içeren kuralların 

uygulanması gerekirken Yasanın 32. maddesi uyarınca ruhsatsız kabul edilerek yapının 

yıkılmasına karar verilemeyeceği, kaldı ki, davalı idarece yapının 20.2.2002 tarihinde 

mühürlenmesinden sonra inşaata devam edilmediği, yıkım işleminin hukuka aykırı olduğu, 

3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde Kanunun hangi maddesinin hükümlerinde öngörülen 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde para cezası kesileceğinin madde numaraları da 

yazılmak suretiyle belirtildiği, bu maddeler arasında 29. maddenin yer almadığı dikkate 

alındığında, yasada yer almayan bir yaptırım olan para cezasının da uygulanamayacağı 

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” hususlarına uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

21.28-5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesine göre; Oto Gaz 

istasyonları ve depolama tanklarının, dispanserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî 

binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu 

kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları 

gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan 

mesafelerinin teknik düzenlemelere uygun olmasının, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına 

sahip olduğu alan içinde sağlanmasının zorunlu olduğu,  

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının 

depolama tanklarının teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirileceği,  

Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası 

içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama 

tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin 

dışında lokanta, ticari ve sosyal amaçlı tesisler kurulmasının, kamu can ve mal güvenliği 

açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemeyeceği, hususlarına inşaat ruhsatı verilirken dikkat 

edilip edilmediği,  

21.29-3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesinde,  Geliştirme alanlarında yapı 

ruhsatı:” İskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan 

sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için;  a) Bu sahaların imar planı 

esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni 
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veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması, b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına 

göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması, şartları 

ile, İskan hudutları içinde olup da, imar planının beldenin gelişme alanı olarak ayrılmış bulunan 

sahalarda parselasyon planları onaylanmış olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri 

gibi teknik altyapı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece 

hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve 

yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bedelini, %25 peşin ödeyip geri 

kalan %75'ini altyapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde 

ödemeyi taahhüt edenlere yapı ruhsatı verileceğini hükme bağlayan 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 23. maddesinde,  öngörülen şartlara uyulup uyulmadığı, 

21.30-Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara ruhsat 

verilme işlerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen hususlara uyulup 

uyulmadığı, 

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar 

planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, 

statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve 

mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verileceği, 

Aynı madde uyarınca Devletin güvenlik ve emniyeti ve silahlı kuvvetlerin hareket ve 

savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara aynı maddede belirtilen şartlar yerine 

getirildiği takdirde aynı Kanunun 22. maddesinde sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı 

verilip verilmediği, 

21.31-3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar” 

başlıklı 27. maddesinin;  

“(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy 

yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde 

olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların 

ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım 

ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi 

yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa 

bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına 

uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere 

aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek 

cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Bu fıkrada belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa 

bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da 

öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir. Köy yerleşik alan 

sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım 

ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine 

göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.(2)  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/10 md.) Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan 

dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il 

tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan 

yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve 
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sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, 

müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal 

adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola 

cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh 

konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/8 md.) Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları; belediye sınırı 

il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi 

kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir.  

(Değişik cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm 

bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan sınırları içinde, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi 

afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile 

köyün ana yolları ve genişlikleri; hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye 

sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile, diğer yerlerde ise il genel 

meclisi kararıyla belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı 

kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.  

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.  

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 

sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.  

Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün 

gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel kanunlara ilişkin hükümler 

saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı 

olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. 

Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut 

köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.(3)  

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak 

ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı 

şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya 

kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama 

projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma 

izni verilir.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/8 md.) Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve 

bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca 

yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve 

herhangi bir ad altında bedel alınmaz.” hükümleri önemle dikkate alınarak,  

Köylerde yapılacak yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun,  12/7/2013 tarihli 

6495 sayılı Kanun’un 73. maddesi ile değişik 27. maddesi ile Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliği’nin 57 ve 58. maddeleri hükümlerinin dikkate alınıp alınmadığı,  

21.32-3194 sayılı İmar Kanunu’nun fenni mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit 

sicilleri ile ilgili 28. maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki mimarlık, 

mühendislik ve planlama hizmetine ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi 

ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve 

yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 

inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburi olduğu, 
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Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensuplarının, işlerini 3194 sayılı Kanun’a 

ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu oldukları, 

Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin 

fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları 

tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorunda oldukları, 

 Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve 

malzemeleri ile birlikte, 3194 sayılı Kanun’a, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, 

ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak 

inşa edilmesini denetlemekle görevli oldukları, 

Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesullerin, uzmanlık alanına uygun 

olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın 

yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu 

durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorunda bulundukları, 

Aksi takdirde, fenni mesullerin kanuni mesuliyetten kurtulamayacağı, bildirim üzerine, 

en geç üç iş günü içinde 32. maddeye göre işlem yapılacağı, bu maddenin; 

“Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve 

eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı 

yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir 

şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu 

tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. (Ek cümleler:14/2/2020-7221/10 

md.) Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine 

kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. 

Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar 

hanesindeki kayıt kaldırılamaz. (4)  

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 

(Değişik cümle:14/2/2020- 7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir 

nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.  

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek 

veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.  

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve 

yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe 

kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.  

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye 

encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı 

yapı sahibinden tahsil edilir. (Ek cümleler:14/2/2020- 7221/10 md.) Yapı tatil tutanağının 

düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale 

getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay 

içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına 

rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye 

işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım 

maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi 

halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil 
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olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak 

kaydedilir.  

(Ek fıkra:29/11/2018-7153/15 md.) İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya 

aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir 

aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra 

hükümleri uygulanır.” Hükmü dikkate alınarak işlem yapılıp yapılmadığı, 

27. madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde olmayan ruhsata tabi tarım 

ve hayvancılık yapılarına ait 22. maddede yer alan etüt ve projelerin, il özel idarelerince veya 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taşra teşkilatınca hazırlanabileceği, 

Bu tarım ve hayvancılık yapılarına dair fenni mesuliyetin, il özel idaresinin veya 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından 

üstlenilebileceği, 

Yapı müteahhidi ve şantiye şefinin; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, 

ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara 

ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek 

mecburiyetinde oldukları, 

Yapı müteahhidi ve şantiye şefinin, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve 

tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan 

usta çalıştıramayacağı, 

Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksızın, inşaat 

ve tesisat dâhil yapım işlerinin müteahhitliği üstlenilemeyeceği, 

Yetki belgelerinin geçici veya daimi olarak düzenlenebileceği, Gerçek kişilere ve özel 

hukuk tüzel kişilerine yapı inşa eden müteahhitlerin kayıtların, her yapı için ayrı ayrı tutulacağı, 

Bu kayıtların birer nüshasının, ilgili yapı müteahhidinin yetki belgelendirmesi 

işlemlerinde değerlendirilmek üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderileceği. 

Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi işlemleri, bu kayıtlar da değerlendirilerek Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığınca yürütüleceği, 

Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı 

sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile 

tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta 

primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı 

kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi 

olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin 

belgesi verileceği, 

Bu belgenin bir örneğinin, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına işlenmek ve 

değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 

gönderileceği, 

Yapı sahibinin, ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifliği, yapı 

müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden herhangi birini üstlenmemiş ise bütün 

sorumluluğun, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve 

ilgili fenni mesullere ait olacağı,  
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21.33-02.09.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı 

Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine uygun işlem yapılıp yapılmadığı,  

İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale getirildiğinden, 

inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesinin 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı 

Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu ve bu Kanun’a 

göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde,  MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş 

kuruluşlarca verileceği, 

MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği belirlenen konularda illerde 

ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl 

içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilmek üzere,  

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, 

yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık ve ustalık belgeleri, 

12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gezete’de yayımlanan Aktif İşgücü 

Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında verilen kurs bitirme belgeleri, 

Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları 

ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve 

işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından 

düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan 

belgeler, 

Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat 

ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  müteahhitten 

alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya 

belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüklerine veya ilgili idareye 

başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler, yetki 

belgesi olarak kabul edileceği, 

İnşaat ve tesisat işleri ile iştigal eden ve mesleki belgeye sahip olmayan esnaf ve sanatkar 

ile yanlarında çalışanlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi 

almak üzere en geç 1/1/2015 tarihine kadar başvurabilecekleri, Yönetmeliğin Geçici Ustalık 

Yetki Belgesi verilmesine ilişkin hükümlerinin yayımı tarihinde, diğer hükümlerinin 

01/01/2012 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu nedenle bu sektörde çalışan kişilerin mesleki 

belgelerini ya da geçici yetki belgesi alma işlemlerini 01/01/2012 tarihine kadar tamamlamaları 

gerektiği, 

Hususlarına uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.34-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsat müddeti ile ilgili 29. maddesine göre; 

yapıya başlama müddetinin ruhsat tarihinden iki yıl olduğu, bu müddet zarfında yapıya 

başlanılmadığı veya başlanılıp ta her ne sebeple olursa olsun başlama müddeti ile birlikte beş 

yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsatın hükümsüz sayılıp sayılmadığı, 

21.35-3194 sayılı İmar Kanunu’nun yapı kullanma izni ile ilgili 30. maddesine göre; 

tüm yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için yapıya kullanma izni alınması 
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gerektiğinden, bu izin alınmaksızın kullanılan binalar olup olmadığı hususunda gerekli kontrol 

görevinin yerine getirilip getirilmediği, Yapı kullanma izni almak için yapılan müracaatların 30 

gün içinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan 

yapılarla ilgili 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun ek 9. maddesindeki özel hükmün 

dikkate alınıp alınmadığı, 

21.36-3194 sayılı İmar Kanununun 3194 sayılı İmar Kanununun,  12/7/2013 tarihli 

6495 sayılı Kanun’un 73. maddesi ile değişik 27. maddesinin 1. fıkrası gereğince yapı 

ruhsatı aranmayan yapılarla ilgili Adres Kayıt İşlemi yazışmalarının yapılıp yapılmadığı, 

31.07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 9/2. maddesi gereğince yapımına başlanacak binalar 

için yapı ruhsatı formu adres bileşenleri, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. 

Ulusal Adres Veri Tabanında arsa olarak görülen bir adres için Yapı Ruhsatı Formu verilmesi 

durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme 

konur. Yapı Ruhsatının onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği arsadan inşaata çevrilir. 

Hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

21.37-3194 sayılı İmar Kanunu’nun kullanma izni alınmamış yapılar ile ilgili 31. 

maddesine göre; yapı kullanma izni alınmadan yapıların su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve 

tesislerinden faydalandırılamayacağı hükme bağlandığından, bu hususa uyulup uyulmadığı, 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 15/10/2008 gün ve 

B050MAH0740001/ 26413-46184 sayılı Genelgesinde; 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış 

olan yapılarda yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı aranmaksızın bu 

yapılara elektrik ve su hizmeti verilebileceği belirtildiğinden buna uyulup uyulmadığı, 

21.38-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 

başlanan yapılar ile ilgili 32. maddesi uyarınca; ruhsatsız olarak başlanan veya ruhsata aykırı 

olarak yapılan binaların kontrol ettirilip ettirilmediği, 

Bu tür inşaatların durumunun tespit edilip, mühürlenerek durdurulup durdurulmadığı, 

yapı tatil zabtının yapı yerine asılıp asılmadığı, bu tarihten itibaren bir ay içinde ruhsat 

alınmaması veya ruhsata aykırılığın giderilmemesi halinde söz konusu yapıların il idare kurulu 

kararıyla valilikçe yıktırılarak yıkım masrafının yapı sahibinden tahsil edilip edilmediği, 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, E. 2009/4-561, K. 2009/577, 23.12.2009 tarihli, 

İmar Kanunu’na aykırı yapıda yıkım yapılabilmesi için insan ve/veya eşyanın tahliyesi 

ilgili belediye veya valilikçe yapılacağından, mahkeme kararına gerek bulunmadığına 

ilişkin “Davacı, encümen kararına rağmen kaçak kattaki işgalin devam ettiğini ileri sürerek 

yıkımına karar verilen binanın ruhsatsız kısımlarının nüfus ve eşya bakımından tahliyesine izin 

verilmesini talep etmiştir. İmar Kanunu'na aykırı yapıda yıkım işlemin gerçekleştirilmesi görev 

ve yetkisi ilgili belediye veya valiliğe verilmiştir. Bu nevi yapılarda yıkım yapılabilmesi için 

insan ve/veya eşyanın tahliyesi de ilgili belediye veya valilikçe yapılır. Başka bir anlatımla, 

kaçak yapılarda gerek yıkım ve gerekse yıkım öncesi yapılması gereken tahliye işlemleri ilgili 

belediye veya valilikçe yapılır. İnsan ve eşyanın tahliyesi için mahkeme kararına gerek yoktur. 

Açıklanan nedenlerle, bu tür bir davanın görülmesi mümkün olmadığından reddedilmelidir.” 

şeklindeki kararına uyulup uyulmadığı, 
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21.39-Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran 

kişilerin tespiti halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine göre 

yargılanmaları için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı, 

İmara Aykırı Yapılarla İlgili Biraz Daha Dikkat Gerektiren Hususlar: 

21.40-6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6360 sayılı On 

Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, Geçici 1. 

maddesinin 14. fıkrasında  

“Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres 

Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu 

fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı 

yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, 

berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından 

kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu 

binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu 

yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın 

öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun 

hükümleri geçerlidir” hükmü olup, buradan; 

“Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres 

Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu 

fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı 

yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, 

berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı 

tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin 

bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş 

olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve 

sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler 

ruhsatlandırılmış sayılacağı,” 

Bu nedenle bu durumdaki bina yapı ve işletmelerin ruhsatlı sayılacağı bilinmeli,  

Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması 

durumunda, özel kanun hükümleri geçerli olacağı bilinmeli ve burada 6360 sayılı 

Kanun’un Geçici 1. maddesinin 14. fıkrası hükümlerinin uygulamada dikkate alınıp 

alınmadığı,  

21.41-Yine İmara Aykırı Yapılara İlişkin Yaptırımlarla İlgili Olarak; 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun; “İmar kirliliğine neden olma 
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Madde 184-(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya 

yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere 

elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne 

göre cezalandırılır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına 

müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel 

imar rejimine tabi yerlerde uygulanır. 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar 

planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu 

davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla 

ortadan kalkar. 

 (6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 

tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.”  hükmü incelendiğinde,  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184. maddesi,  

184. maddenin uygulanmasında, il özel idarelerini ilgilendiren ve yasal olarak bağlayan 

fıkrasının 184. maddenin sadece 3. fıkrası olduğu, 

“(3) fıkra, Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin 

icrasına müsaade eden kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, (12 

Ekim 2004 tarihinden öncekilere uygulanmaz.” bu fıkranın dışındaki 1, 2, 4 ve 5. fıkra 

hükümlerinin ise ancak “belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde,” 

uygulanacağı anlaşıldığından uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı,   

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Esas: 2011/6773, Karar: 2011/8408, 15.06.2011 tarihli 

kararında “5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi ile imar kirliliğine neden olma suçu 

düzenlenirken de yasa koyucu tarafından bilinçli olarak "belediye sınırı" kavramı kullanılarak, 

maddenin 4. fıkrasında, suçla ilgili bu düzenlemenin 3. fıkra hariç, "ancak belediye sınırları 

içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde" uygulanacağı açıklanmıştır.” 

Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin, E.2008/18718, K.2010/6910, 14.04.2010 tarihli, 

“Bilirkişi raporunda suça konu inşaatın yapı tatil tutanağının düzenlendiği 14.12.2004 tarihi 

itibariyle %40 oranında tamamlandığının belirlenmesi karşısında, 5237 sayılı TCY’NIN 184. 

maddesinin yürürlüğe girdiği 12.10.2004 tarihinden sonra inşa faaliyetine devam edilip 

edilmediğinin tespiti bakımından, tutanak düzenleyiciler ve suça konu taşınmaza komşu 

binalarda oturanların kamu tanığı sıfatıyla yöntemince dinlenmeleri ve sonucuna göre sanığın 

hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturmayla beraat kararı 

verilmesi, Yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulması”  kararı verildiğinden, yapının 

12.10.2004 tarihinden sonra devam edip etmediğinin belirlenmesi gerektiği, 

Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin, E. 2009/1629, K. 2011/1702, 15.2.2011 tarihli, 

“3194 Sayılı İmar Yasasının 1,2,5 ve 21.maddeleri ile Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde 

ve Dışında Planı bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği hükümlerine göre, 

imar planı bulunmayan alanlarda bina yapımı için yapı ruhsatı alınması zorunluluğu ve 
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mücavir alanların imar mevzuatı yönünden belediyelerin yetki, denetim ve sorumluluğu altında 

bulunması karşısında, mücavir alan sınırları içinde işlenen imar kirliliğine neden olma 

eylemlerinin de TCY.NIN 184.maddesi kapsamında kalıp cezai yaptırıma bağlandığının kabulü 

gerektiği gözetilerek, kanıtların toplanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun 

belirlenmesi yerine, suçun işlendiği yer olan mücavir alanın TCY.nın 184.maddesi kapsamında 

değerlendirilmeyeceği biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi, yasaya 

aykırıdır.” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 04.05.2011 gün ve E:2009/8715, 2011/6187 sayıyla, “sanığın, 

binanın ruhsatlı olan zemin ve 1. katının üzerine yapı ruhsatiyesi almadan 2. katının betonarme 

kolon ve kirişlerinden bazılarının betonunu döktüğü ve tuğla duvarlarını kısmen ördüğünün 

kabul edilmesi karşılığında, TCY’nın 184/1maddesinde tanımlanan imar kirliliğine neden 

olmak suçunun oluşması için bina inşaatı yapılmasına yönelik inşai faaliyetinde başlanması 

yeterli olup, sanık tarafından inşaatı sürdürülen yapının, insanların oturmalarına yarayan 

konut niteliğinde olduğu ve dolayısıyla 3194 sayılı Yasanın 5.maddesinde tanımlanan bina 

kapsamında kaldığı açık olduğu halde, yapılan imalatların bina tanımına uymayan yapı 

niteliğinde kaldığından bahisle verilen beraat kararının bozulmasını” karara bağladığı, 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 25.10.2011 gün ve E:2009/15716, K: 2011/18169 sayılı 

kararında da, “Ceza kanunlarının kapsamı, yasa metni yanında metin başlığı, gerekçe ve 

maddenin uygulanmasındaki ilgili mevzuatla da belirlenir ve TCY’NIN 184.maddesinin 

başlığının “imar  kirliliğine neden olma…..”biçiminde olması, maddenin gerekçe kısmında 

belirtildiği üzere”…..imar mevzuatında belirlenen  usul ve koşullara aykırı inşa faaliyetinde 

bulunmak suç olarak  tanımlanmıştır….” Denmesi, İmar Yasasının 32.maddesinin “…. ruhsat 

alınmadan yapıya başlanılması…..ruhsata aykırı yapıları…” da kapsadığı gözetilip somut 

olayda ruhsata aykırı olarak 1.katın kaba inşaatı yapılırken zabıt tutulduğunun  oluşa uygun 

kabulü karşısında, TCY 184/1 maddesiyle hükümlülük kararı verilmesi gerekirken, madde 

metnindeki “ bina “ tanımını sözel anlamda dar yorumlayıp, “…..dava konusu birinci katın 

bina niteliğini kazanmayan yapı niteliğinde bulunduğu,…..yasa metninde yapının 

cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmaması…..” biçiminde yasaya aykırı gerekçeyle 

karar verilmesi  bozmayı gerektirmiştir.” denildiği, 

Bu kararlarla Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde yer alan imar kirliliğine neden 

olma suçunun oluşumu için, bina yapılmasına yönelik inşai faaliyette bulunulmasını yeterli 

görüldüğü ancak, İmar Kanunu’nun 5. maddesindeki bina tanımında temel ölçünün kendi 

başına kullanılabilen, üstü örtülü yapı özelliği taşımasına rağmen Yargıtay 4. Ceza Dairesi 

kararlarına göre; 3194 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki yapı tanımına kıyasen daha dar olan 

binanın, üstünün örtülü olması ve kendi başına kullanılabilen özelliği taşımasının gerekli 

olmadığı, inşai faaliyetin bina yapımına yönelik olmasının İmar Kirliliğine Neden Olmak 

Suçunun oluşumu için yeterli görüldüğü ve cezaya konu edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı, 

Ancak, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 01.06.2011 gün ve E:2009/3046, 2011/7468 sayılı 

kararıyla;  “5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 184/1 maddesinde, yapı ruhsatiyesi alınmadan 

veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin eyleminin suç sayılması karşısında 

bina balkonunun alüminyum doğrama ve cam ile kapatılmasıyla anılan maddede öngörülen 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçu 

oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine cam ve alüminyum doğramanın sökülmesi 

nedeniyle imara aykırılığın giderildiğinden söz edilerek Türk Ceza Yasasının 184/5 madde ve 
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fıkrası uyarınca davanın düşmesi Yasaya aykırı olduğundan Çeşme Asliye Ceza mahkemesince 

verilen hükmün bozulmasını” kararlaştırmıştır. Bu karar diğer Yargıtay kararlarının aksine, 

Türk Ceza Yasasının 184.maddesi uygulamasının ancak ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina 

yapımında uygulanabileceği sınırlaması getirildiği, Oysa Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğine göre, balkonların 1/3’ünün yapı hesaplamasına dâhil edildiğinden, balkonun 

tamamının kapatılmasıyla ruhsatına ve eki projesine aykırı bir düzenleme söz konusu olduğu, 

Yargıtay’ımızın bu konudaki nihai görüşünün oluşturmasının bir süre daha alacağı sonucuna 

ulaşıldığı, açıklaması dikkate alınmalıdır. 

21.42-3194 sayılı İmar Kanunu’nun umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat 

yapılar ile ilgili 33. maddesine göre; İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık 

imar programına dâhil olmayan yerlerde; plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak 

üzerinde bulunan veya 18. madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni 

verilmeyen veya 13. maddede belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde 

hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması 

mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu 

kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edileceği ve buna 

dayanılarak usulüne göre yapı izni verileceği, 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce belediye 

encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat inşaat 

veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh edilmesinin gerekli 

olduğu, muvakkatlık müddetinin tapu kaydına şerh verildiği günden başlayacağı,  

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa bu parsele 

yeniden inşaat ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat yapıya 

izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçülerinin toplamının yönetmelikte gösterilen miktarları 

geçemeyeceği, bu maddenin tatbikinde kadastral parselin de bir imar parseli gibi kabul 

olunacağı,  

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Danıştay 6. Dairesinin, E. 2003/2992,K. 2004/7303, 31.12.2004 tarihli, “geçici inşaat 

ruhsatı verilmesinde kadastral parselin bir imar parseli gibi kabul edileceği ve dolayısıyla 

geçici inşaat ruhsatı verilirken imar parseli için öngörülen koşullara uyulması gerektiği, 

parselasyon işlemi yapılmadan normal şartlarda yapı izni verilemeyen uyuşmazlık konusu 

taşınmaz için 3194 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca 42.38 m2 olan parsel üzerinde ünite 

sayısı 2, toplam inşaat alanı 80 m2, yüksekliği 6.50 m. olacak şekilde geçici inşaat ruhsatı 

verildiği, 3194 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca geçici inşaat ruhsatı düzenlenmesinde, 

kadastral parselin de imar parseli gibi kabul edildiğinden,3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında 

Kalan Belediyeler Tip imar Yönetmeliği'nin 18.maddesinde öngörülen çekme mesafelerine 

uyularak geçici inşaat ruhsatı düzenlenmesi gerekir.” 

 Danıştay 6. Dairesinin, E. 2002/411,K. 2003/2298, 17.04.2003 tarihli, “geçici inşaat 

ruhsatı verilmesi istemi hakkında 3194 sayılı Yasanın 33. maddesi uyarınca belediye encümeni 

veya il idare kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, bu usule uyulmaksızın doğrudan 

imar müdürlüğü işlemi ile reddedilmesinde yetki yönünden mevzuata uyarlık 

bulunmamaktadır.” 

Kararlarının da uygulamada dikkate alınıp alınmadığı, 
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21.43-3194 sayılı İmar Kanunu’nun inşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili 

tedbirler ve mükellefiyetler ile ilgili 34. maddesine göre; inşaat ve tamiratın devamı ile 

bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun veya yaya kaldırımlarının, belediye ve 

valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi, buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin 

tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişlerinin 

zorlaştırılmaması, yapı yol sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü 

tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve 

geceleri aydınlatılması mecburi olduğundan, uygulamada bu esaslara dikkat edilip edilmediği, 

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde idarece takdir edilecek zaruri hallerde, yaya 

kaldırımlarının bir kısmının işgaline yayalar için uygun geçiş sağlamak ve yukarıdaki tedbirleri 

aldırmak kaydıyla müsaade edilip edilmediği, 

21.44-3194 sayılı İmar Kanunu’nun bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin 

kazılması ile ilgili 35. maddesine göre; binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak 

maksadıyla, bina cephe hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırımın 

seviyesinin altına düşürülmesine müsaade edilmemesi gerektiğinden, bu hususa uyulup 

uyulmadığı, 

21.45-3194 sayılı İmar Kanunu’nun kapıcı daireleri ve sığınaklar ile ilgili 36. 

maddesi uyarınca; kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan binalarda bu dairelerin 

yönetmelikle belirtilen şart ve ölçülerde olup olmadığı, 

21.46-3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1. maddesine göre; fiziksel çevrenin özürlüler 

için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı 

alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulması zorunlu 

olduğundan, buna uyulup uyulmadığı, 

21.47-3194 sayılı İmar Kanunu’nun değişik Ek 2. maddesi uyarınca; İmar planlarının 

tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçların göz önünde 

tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılacağı, il, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni 

alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabileceği, ibadet yerinin 

imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyeceği hususlarına uyulup 

uyulmadığı,  

21.48-3194 sayılı İmar Kanunu’nun 24/7/2008 gün ve 5793 sayılı Kanun’un 15. 

maddesiyle Değişik Ek 3. maddesine göre; Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya 

kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca 

özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dâhil olmak üzere 

genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve 

onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü 

bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir 

plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya 

yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak 

suretiyle kesinleşip, yürürlüğe gireceği, İlgili kuruluşların bu madde kapsamında yapılan 

planları devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle değiştiremeyecekleri, bu süre içerisinde imar 

planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini 

teminen yapılacak imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerin Özelleştirme İdaresi 
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Başkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirileceği, İlgili kuruluşların 

görüşlerini onbeş gün içinde bildirecekleri, bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve 

imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. 

maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümlerin uygulanmayacağı, 

Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar 

uygulamasına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacağı 

veya yaptırılacağı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanacağı, bu planlara göre 

yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde 

yetkili kurum ve kuruluşlarca verileceği, 

21.49-Mera, yaylak ve kışlakların 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri 

kapsamında kalan kısımlarının, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine 

adına tescil edileceği ve bu yerlerin, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak ve 

değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edileceği, (02 Nisan 2013 tarih 

ve mükerrer 28606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 29.11.2012 

tarih ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı kararı ile, 3194 sayılı Kanun’a eklenen ek 4. 

maddenin birinci fıkrasıyla, mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici 

yerleşme yeri olarak kullanılmasına olanak sağlayan düzenlemelerinde yapılan değişiklikler 

iptal edilmiş olup, iptal hükmü resmi gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe 

gireceğinden bu hususun uygulamada dikkate alınması),  (12/7/2013 tarih, 6495 sayılı 

kanunun 73. maddesi ile ek madde 4’te gerçekleştirilen değişikliğin uygulamada dikkate 

alınıp alınmadığı,)  

Ek Madde 5–(Ek: 16/5/2012-6306/14 md.) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerden imar uygulamalarına ilişkin olanlar, 

bu Kanun ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikler ve beldenin şartları da 

gözetilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe gireceği, 

Hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

21.50-3194 sayılı İmar Kanunu’nun otoparklar ile ilgili 37. maddesinin; 

“İmar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel 

ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılır. Otopark ihtiyacı bulunan bina 

ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de 

kullanma izni verilmez. Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik 

hükümlerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket 

edildiği takdirde ilgili idarece yapılacak tebligat üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık 

giderilir. Mülk sahibi tebligata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmaz ise, 

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

sahibinden tahsil edilir.  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/11 md.) Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin 

muvafakati, araç giriş ve çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idaresinden izin alınmak 

kaydıyla, zemini geçirimli malzeme ile kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı 

kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak işletilebilir.” hükmüne göre; imar 
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planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçların göz 

önünde tutularak lüzumlu otopark yerleri ayrılıp ayrılmadığı, 

21.51-Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve 

uygulanması başlıklı 38. maddesine göre; ”Hâlihazır harita ve imar planlarının hazırlanması 

ve bunların uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlarına 

göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları deruhte ederler. Yapıların, mimari, statik ve her 

türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni 

mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, 

yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler” 

hükmüne uyulup uyulmadığı, 

21.52-3194 sayılı İmar Kanunu’nun yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile ilgili 39. 

Maddesinin; “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından 

tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak 

derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin 

adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için 

belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat 

yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile 

ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet 

muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da 

ayrıca tahliye için tebligat yapılır.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek 

üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan 

kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır 

ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa 

masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının 

boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal 

tahliye ettirilir.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

“Maili inhidam durumu arzeden ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların yıkımı 

yetkisi koruma kurullarına ait olduğundan, ilgili idarelerin yetkisinin söz konusu yapıların 

ancak boşaltılmaları ve gerekli güvenlik ve fiziki önlemlerinin alınması ile sınırlı olduğu” 

şeklindeki Danıştay 6. Dairesinin, 22.12.2006 tarihli, E. 2004/8089, 2006/6505 kararındaki 

açıklamanın dikkate alınıp alınmadığı, 

21.53-3194 sayılı İmar Kanunu’nun kamunun selameti için alınması gereken 

tedbirler ile ilgili 40. maddesine göre; arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve 

selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya 

birikintilerin, gürültü ve duman tevlit eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara 

ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesinin 

ilgililere tebliğ edileceği, tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde 

valilikçe mahzurun giderileceği, masrafının % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınacağı veya 

mahzur tevlit edenlerin faaliyetinin durdurulacağı, 

Danıştay 6. Dairesinin, E. 2005/3307,K. 2005/3307,08.11.2005 tarihli, “Arıtma 

sisteminin sıvı atıklarını herhangi bir işleme tabi tutmadan açığa vermesi faaliyeti nedeniyle 

3194 sayılı Kanunun 40 ve 42.maddeleri uyarınca para cezası verilmesine ilişkin belediye 
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encümeni kararı 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8.maddesinde;“Her türlü atık ve artığı, çevreye 

zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak 

doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve 

benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer 

kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, 

kirlenmenin etkilerini gidermek ve azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler” 

kuralı yer aldığı; 20. maddesinde idari nitelikteki para cezalarının gösterildiği; 24. maddesinde 

ise bu cezaları vermeye yetkili makamın mahallin en büyük mülki amiri olduğu belirlenmesi 

karşısında çevre kirliliğine yol açtığı belirtilen faaliyetin ilgili idareye bildirilmesi yoluna 

gidilmeksizin yetkisiz makam tarafından tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu”  

açıklamasına uygun olarak, işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.54-3194 sayılı İmar Kanunu’nun arsaların yola bakan yüzleri ile ilgili 41. 

maddesine göre; Valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız 

arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye salahiyetli 

olduğu, bu takdirde gayrimenkulün sahiplerinin, valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri 

kapatmaya mecbur oldukları, bu mükellefiyete uyulmaması halinde valilikçe gereğinin 

yapılarak masrafının arsa sahibinden tahsil edileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.55-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ceza hükümleri ile ilgili 42. maddesinde  

“(Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.) Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık 

teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare 

encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu 

maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.  

(Değişik cümle:14/2/2020-7221/11 md.) Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki 

etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ya da 27 nci madde kapsamında 

ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan 

yapılanların sahibine, yapı müteahhidine ve aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen 

ilgili fenni mesullere, yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, 

niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip 

etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki 

şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır: 

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı 

üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;  

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

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

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

4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir 

Türk Lirası,  

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, 

D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası,  

idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 

için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate 

alınmak suretiyle artırılarak uygulanır. (Ek cümle:14/2/2020-7221/11 md.) Aykırılığa konu 
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alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari 

metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edilir.  

b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, 

yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen 

gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın 

tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin 

% 20’si kadar idari para cezası verilir.  

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

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

2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı,  

3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî 

Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı,  

4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit 

ediyor ise cezanın % 100’ü,  

5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si, 6) Yapılaşmaya 

yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,  

7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın 

% 50’si,  

8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i,  

9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’si,  

10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî 

faaliyete konu ise cezanın % 100’ü,  

11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u,  

12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si,  

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

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı 

ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, 

aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır. 

18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine 

getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve 

proje müelliflerine ve gözetmenlerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, 

ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına 

aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin 

Türk Lirası idari para cezası verilir.(1)  

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya 

öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili 

idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen 

idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca 

yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.  

27 nci maddeye göre (…)(2) belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün 

nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri (…)(2) (…)(2) fen, sanat 

ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim 

yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı 

sahibine bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata 

tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 
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bin Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı 

uygulanır.(2)  

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı 

halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.  

Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm 

olanlara faizsiz olarak iade edilir.  

Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere 

uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma 

suçu teşkil etmez.  

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi 

mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve 

haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre 

cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece 

bildirilir. Bu kişiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iş üstlenemez.  

Yapı müteahhidinin yetki belgesi;  

a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 

32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,  

b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve 

mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,  

c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, süreyle Bakanlıkça 

iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını 

ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az 

olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar 

yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi 

düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı 

müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir.” hükmüne 

göre il özel idaresine ait ceza verme yetkisinin, imar kanununa aykırı işlem ve eylemlere karşı 

etkin ve caydırıcı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı,  

Danıştay 6. Dairesinin, Esas:2008/9662, Karar:2010/7022, 02.07.2010 tarihli  

kararında da belirtildiği üzere, “3194 sayılı Yasanın 42. maddesinin “…. Para cezası verilir” 

bölümü Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 günkü kararıyla iptal edilmiş ve bu karar 

05.03.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Oluşan bu hukuki boşluk, 17.12.2009 günlü Resmi 

Gazetede yayınlanan 5940 sayılı Yasayla giderilmişse de bu Yasanın yürürlüğe girmesi öncesi 

döneme ilişkin olaylara uygulanması imkanı bulunmadığı”  hususuna uyulup uyulmadığı, 

İmar para cezası hesaplanırken; İzmir 1. İdare Mahkemesinin, Esas.2010/1658, 

02.12.2010 tarihli, “İmar para cezasının konusu değişikliğin bir teknik proje ve onayını 

gerektirdiği, ancak bunlar yapılmadan ruhsatlı yapının zemin katı içinde sadece saç 

malzemeden borularla yapılmış bir baca ve bu bacanın yapının dış duvarı açılarak dışarıya 

çıkarılması biçiminde yapıldığı, değişikliğin mevcut ruhsatlı yapının "inşaat alanını" 

değiştirmediği, salt inşaat alanı içinde bulunan bölümlerde yapı ruhsatı eki projelerde 

bulunmayan bir tesisat yapılmış olduğu açık olduğundan, ruhsata aykırı değişikliğin 3194 

sayılı yasanın 42. maddesinin (B) bendi uyarınca "imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan 

birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20'si kadar idari para cezasına" 
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aynı madenin (C) bendi uyarınca yapılacak artırımlarla hesaplanarak idari para cezası ile 

cezalandırılması gerekir.” şeklindeki kararı ile, 

İzmir 1. İdare Mahkemesinin, Esas.2010/1254,  30.09.2010 tarihli, “Yapının (1,50 x 

1,15) m2 ebadında açık nitelikte bir yük asansörü olduğu ve merdiven boşluğuna monte 

edildiği, söz konusu ruhsata aykırı yapının bu haliyle işyerinin tamamı  etkileyecek nitelikte bir 

yapı olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığından, para cezasının ruhsata aykırı 

yapının m2 si üzerinden verilmesi gerekir.” kararlarının göz önünde bulundurulup 

bulundurulmadığı, 

İmar para cezasına karşı açılacak davalardaki görevli yargı yeri konusunda,  

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Esas.2010/922, Tarih: 21.07.2010 tarihli kararında yer 

alan “İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesi işlemi, imar mevzuatına 

aykırı bir yapılanmanın tespiti, önlenmesi veya giderilmesine yönelik idari bir işlemin devamı 

niteliğinde olduğundan, Kabahatler Kanununun 27. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca 

İdari Yargının görev alanına giren başka bir kararın verilmiş olduğunu ve buna bağlı olarak 

imar para cezalarına karşı açılacak davalarda idari yargını görevli olduğunun kabulü 

gerekir.”  

İzmir 12. Sulh Ceza Mahkemesinin, Değişik İş. 2010/364, Karar.2010/104, 

18.05.2010 tarihli, “İmar Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesi işlemi imar 

mevzuatına aykırı bir yapılanmanın tespiti, önlenmesi veya giderilmesine yönelik idari bir 

işlemin devamı niteliğinde olduğundan, İmar Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası 

verilmesi işleminde İdare Mahkemesi görevlidir.” (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 11.02.2008 tarih 

2006/3986-2008/908 sayılı kararında 15 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 

Anayasa Mahkemesinin 05.04.2007 gün ve 2007/35-36 sayılı kararına göre de İmar 

Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesi işleminin idari işlemin devamı 

niteliğinde olduğunu ve idare mahkemesinin görevli bulunduğunu belirtmiştir.) hükümlerinin 

dikkate alınıp alınmadığı, 

21.56-3194 sayılı İmar Kanunu’nun mücavir alan ile ilgili 45. maddesinde öngörülen 

usullere uyulup uyulmadığı, “Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu 

kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen 

veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir.”  hükmüne uyulup 

uyulmadığı, 

21.57-Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 16.4.1990 gün ve 2514.22657 sayılı 

Genelgesine göre; ‘temel tezkeresi’  veya ‘temel ruhsatı’ adı altında düzenlenen belgeye göre 

inşaata başlatılarak ‘temel üstü ruhsatının’ düzenlemesinin mümkün olmadığı, imar 

mevzuatında bu tür belgeler mevcut olmadığından yapılara doğrudan inşaat ruhsatının 

düzenlenmesi gerektiği ve inşaatın her aşamada kontrol edilmesi gerektiği, hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

21.58-31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre numaralama çalışmasını tamamlayıp Ulusal Adres 

Veri Tabanına girişini tamamlayan yetkili idareler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren söz konusu belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirerek eş zamanlı olarak 

düzenleneceği, 
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Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenecek adres, Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal 

Adres Veri Tabanına işleneceği, 

Yetkili idareler standard yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini ilgili standardların 

eklerinde yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenleyeceği, 

Standard yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri, formların eklerinde belirtilen 

kurum ve kuruluşlara süresi içinde gönderileceği, 

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları, TSE’nin merkez teşkilatı veya 

illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine 

TSE’nin internet sitesinden (http://www.tse.org.tr) ulaşılacağı, 

30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı 

Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği yürürlükten kaldırıldığı 

belirtildiğinden, 

Uygulamada yukarıda belirtilen esaslara dikkat edilip edilmediği, 

21.59-Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi aşamasında 

belediyelerce her iş için meslek odası onaylı sicil durum belgesi istenip istenmediği, 132 sayılı 

Kanun uyarınca düzenlenen TS.8737 Yapı Ruhsatı Formu ve TS.10970 Yapı Kullanma İzin 

Belgesi örneğinin ilgili meslek odalarına gönderilip gönderilmediği, 

21.60-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 13.06.2007 tarih ve 

B050MAH0650001/800000-15151 sayılı, ‘Yapı Belgelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı 

(UAVT) Üzerinde Verilmesi’ konulu Genelgesinde; 

   “25 Nisan 2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3 üncü maddesinde yapı 

belgeleri "Yapı Ruhsatı Formu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu" 

olarak tanımlanmaktadır. Aynı Kanunun 49 uncu maddesinde "İl özel idaresi ve belediyeler 

sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp 

bunlara değiştirilemeyecek sabit tanıtım numaraları vererek mahallindeki bütün adresleri 

kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmak ile yükümlüdür.", 50.maddesinde " İl özel 

idareleri ve belediyeler bu Kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres 

oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak 

ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdür." denilmektedir. Yapı belgelerinde tadilat 

yapılması ile ilgili düzenleme Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığının (TSE) 07 Aralık 2006 

tarihli Teknik Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Konuya ilişkin tebliğ 30 Ocak 2007 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış, bu tebliğ ile eski yapı belgeleri yürürlükten kaldırılarak 

yeni oluşturulan yapı belgeleri geçerli hale getirilmiştir.  

   Yetkili idarelerin (belediye, il özel idaresi, OSB) yapı belgelerini Ulusal Adres Veri 

Tabanı (UAVT) ile eşleyerek düzenlemelerine imkân sağlayan bir web uygulaması tebliğin 

yayınladığı tarihten itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kullanıma sunulmuş 

ve belediye ve il özel idarelerinin ilgili personelinin uygulamaya ilişkin eğitimine başlamıştır. 

Numaralama çalışmasını tamamlayan idarelerin yapı belgelerini UAVT üzerinde düzenlemeleri 

ve uygulama sırasında karşılaşılan sorunların TÜİK'E bildirilmesi istenilmiştir. Tüm idarelerin 

en geç 01 Temmuz 2007 tarihine kadar yapı belgelerini yeni uygulama üzerinde düzenlemeleri 
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gerektiğinden, bu tarihe kadar yeni sistem kullanılmadan düzenlenecek yapı belgelerinin TÜİK 

Bölge Müdürlüklerine gönderilmesine devam edilecektir. Bu durumda olan belgelerin sisteme 

girişi TÜİK Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. UAVT üzerinde yapı belgesi 

düzenlemeye başlayan idareler aksi bildirilinceye kadar belgelerin bir nüshasını kontrol amaçlı 

olarak TÜİK Bölge Müdürlüklerine göndermeye devam edeceklerdir.  

Çalışmanın açıklanan çerçevede yürütülebilmesinin temini amacıyla,  

1-Numaralama çalışmasının tamamlanmasının ardından yapı belgelerinin UAVT 

üzerinden düzenlenecektir.  

2-UAVT üzerinden uygulamaya geçemeyen yetkili idareler geçiş sürecinde yapı 

belgelerini ilgili tebliğe uygun olarak yeni şekli ile kağıt ortamında düzenleyecek ve belgenin 

bir nüshasının TÜİK Bölge Müdürlüğüne göndereceklerdir.  

3-01 Temmuz 2007 tarihi itibariyle tüm belgelerin UAVT üzerinden düzenlenmesinin 

zorunlu olduğu ve bu şekilde düzenlenen belgelerin birer nüshasının aksi bildirilene kadar 

TÜİK Bölge Müdürlüklerine gönderilecektir.  

4-Yeni uygulamanın kullanılmasına ilişkin sorunlar geciktirilmeden TÜİK Bölge 

Müdürlüklerine iletilecektir.  

5-Yeni uygulamanın kullanımına ilişkin eğitim ile gerekli kullanıcı kodları alınmamış 

veya eğitimin tekrarlanmasına ihtiyaç var ise ilgili TÜİK Bölge Müdürlükleri ile irtibata 

geçilmesi gerekmektedir.”  

Denildiğinden, bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

21.61-15 Ağustos 2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yanan ve 

Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği uyarınca; Türk 

Standardları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulu’nun 19/7/2012 tarihli toplantısında 

değiştirilen TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardının, Resmî Gazetede yayımı 

tarihinde uygulamasının zorunlu olduğu, 

31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmeliğe göre numaralama çalışmasını tamamlayıp Ulusal Adres Veri Tabanına 

girişini tamamlayan yetkili idarelerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu 

belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirerek eş zamanlı olarak düzenleyecekleri, 

Yanan ve yıkılan yapılar formunun Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 

hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi 

gerektiği, 

Yetkili idarelerin yanan ve yıkılan yapılar formunu standardın ekinde yapılan 

açıklamalara uygun şekilde düzenlemesi gerektiği, 

Standard yanan ve yıkılan yapılar formunun, formun ekinde belirtilen kurum ve 

kuruluşlara süresi içinde gönderilmesi gerektiği, 

Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardının, TSE’nin merkez teşkilatı veya illerdeki 

temsilciliklerinden temin edileceği, 

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yanan ve Yıkılan Yapılar 

Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliğinin yürürlükten kaldırıldığı, 

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.62-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Ruhsat Vermeye 

Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi ile 
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Geçici İskân veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin 

Aranılması Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye 

yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat 

niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan 

istihdama ilişkin bilgileri, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle 

yükümlü olduğu, 

Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve 

belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri içerir belgelerin birer 

nüshası veya tasdikli birer fotokopisi, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde valilikler, 

belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ilgili Üniteye 

gönderileceği belirtilmiş olup, bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

21.63-Aynı Tebliğ’in 7 nci maddesine göre; Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve 

ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi 

verilmeden önce, yapılan inşaat dolayısıyla ilgililerden Kuruma borçlarının bulunmadığına dair 

Kurumca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin istenilmesinin zorunlu olduğu, bu nitelikteki yazı 

ibraz edilmedikçe ilgililere geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmemesi 

gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

21.64-Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin (23/03/2012 gün 

ve 28242 sayılı Resmi Gazete) 5. maddesinin (b) bendinin; 

“(Değişik: RG-6/12/2016-29910) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, önceki 

mekânsal planlar da dikkate alınarak, Bölge Komisyonu tarafından üç ay içerisinde geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer. İlgili 

idareler söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını 

hazırlatıp incelenmek üzere il müdürlüğüne iletir. İl müdürlüğü tarafından inceleme raporu ile 

birlikte planların Bölge Komisyonuna intikali sağlanır. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle 

planlar sonuçlandırılamadığı takdirde Bölge Komisyonunca gerekçeli olarak bu süre 

uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 

uygulanır.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunla İlgili Hususlar: 

21.70-13 Temmuz 2010 gün ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 

bütün illerde 1/1/2011 tarihinde uygulanması kararlaştırılmıştır. Amacı; can ve mal güvenliğini 

teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması 

için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek 

olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununun 1. maddesinin 8/8/2011 gün ve 648 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 24. maddesiyle ve (12/7/2013 gün ve 6495/73 md ile) 

Bu Kanun’un değişik ikinci fıkrasına göre; Kanunun, 

a) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler 

ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar, 

b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi 

geçmeyen müstakil yapılar, 
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c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, 

d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı 

alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba 

katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların 

kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsadığı, ruhsata tabi olup, bu 

Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fenni mesuliyetin 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 26. ve 28. maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenileceği, birden 

fazla müstakil yapının bulunduğu parsellerde, bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 

metrekareyi geçmesi halinde de bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı, 

  Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 

metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya 

mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları 

üstlenmek şartıyla parsel malikinin kendi yapısını inşa edebileceği, ancak bu yapılarda da 

mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulmasının zorunlu olduğu, parsel malikinin 

veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi 

aranmayacağı, (02 Nisan 2013 tarih ve mükerrer 28606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Anayasa Mahkemesinin 29.11.2012 tarih ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı kararı ile “4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin, anılan Kanun’un kapsamını 

düzenleyen ikinci fıkrasında yapılan değişiklik iptal edilmiş olup, iptal hükmü Resmi Gazetede 

yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceğinden bu hususun uygulamada dikkate 

alınması” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.71-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2011 

tarih,  Yapı Denetim Kuruluşlarının 4708 sayılı Kanun gereğince ilgili idarelere vermeleri 

gereken belgeler konulu ve B.09.0.YİG.0.15.01.00/2999 sayılı genelgesinde yer alan; 

 “4708 sayılı Kanun çerçevesinde Yapı Denetim Kuruluşlarına, faaliyet göstermiş 

oldukları il sınırları içerisinde yapı denetim hizmetlerini yürütebilmeleri için Bakanlık 

tarafından izin verildiğinden, il sınırları içerisinde Yapı Denetim Kuruluşlarınca herhangi bir 

yapının denetiminin üstlenilebilmesi için, herhangi bir belediyeye kayıt ve bu kayıt karşılığında 

herhangi bir ücret işlemi uygulaması söz konusu değildir. Bu tür uygulamalarda bulunan 

idarelerin yargı ile karşı karşıya gelme durumu söz konusu olduğundan, kanun ve 

yönetmeliklerde öngörülen harçlar dışında, vize veya onay adı altında başka herhangi bir ücret 

talep etmeyecektir. Ayrıca, 14.06.2010 tarihli ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 01.01.2011 tarihi itibari ile 81 ilde uygulanmaya 

konulmuştur. Konu ile ilgili bazı hususlarda, ilgili idareler tarafından yanlış uygulamalar 

yapıldığı ve gereksiz bürokrasi oluştuğu Bakanlığımıza intikal etmiştir. Bürokrasinin 

azaltılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla ruhsat almak üzere ilgili idarelere 

yapılan müracaatlarda, Yapı Denetim Kuruluşlarının 4708 sayılı Kanun gereğince ilgili 

idarelere vermeleri gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

1- Yapı Denetim Kuruluşu izin belgesinin noter tasdikli sureti veya ilgili idarece tasdikli 

sureti. 

2- Yapı Denetim Sistemi çıktısı olan yapıya ilişkin bilgi formu aslı. 
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3- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi. (Yapı sahibince ve Yapı Denetim Kuruluşunca 

imzalanmış olacak.) 

4- Yapı Denetim Kuruluşunca yapının denetiminin üstlenildiğine dair taahhütname. 

5- Yapı Denetim Hizmet Bedelinin 1 nci taksitinin ilgili idare tarafından açılan Yapı 

Denetim Banka Hesabına yatırıldığına dair dekont. (Aslı) 

6- Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisi ve ilgili denetçi tarafından imzalanıp kaşe edilerek 

uygunluk görüşü verilmiş olan projeler. Bu projelerde ayrıca başka kurum veya kuruluşun vize 

veya onayı aranmayacaktır. 

7- Yönetmelik eki Proje Kontrol Formları. 

8- Yapının denetimini üstlenmiş olan denetçi ve kontrol elemanlarının ikametgahları., 

9- Yapı Denetim Kuruluşu yetkili müdürünün imza sirküsü. (Fotokopi) 

10- YİBF’ de görevli olarak görünen denetçilerin denetçi belgeleri fotokopileri. 

11- Yapı müteahhitliğinin yapı sahiplerince üstlenilmesi durumunda, Ticaret Odası Kayıt 

Belgesi ve vergi mükellefi olduğuna dair belgeler.” 

21.72-4708 sayılı Kanun’un “Yapı denetim kuruluşları ve görevleri” başlıklı 2. 

maddesinin;  

“Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve 

münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının 

denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili 

arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için 

anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez. 

Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya 

mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler 

ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder. 

(Mülga üçüncü fıkra: 8/8/2011-KHK-648/25 md.) 

Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve 

temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince 

hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol 

ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi 

tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.  

b) (Değişik: 15/2/2018-7099/14 md.) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye 

taahhütname vermek, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi 

gün içinde Bakanlığa bildirmek. 

c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. 

d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve 

standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve 

imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. 

e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, 

denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara 

aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya 

ticaret müdürlüklerine bildirmek. 

f) (Değişik: 4/4/2015-6645/31 md.) İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını 
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kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, 

uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek. 

g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili 

idareye bildirmek. 

h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair 

ilgili idareye rapor vermek. 

ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak 

laboratuvarlarda yaptırmak.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.73-4708 sayılı Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3. 

maddesinin;  

“Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca 

öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir. 

(Ek cümle: 15/2/2018-7099/15 md.) Yapı denetim kuruluşları öncelikle risk bazlı denetim 

yapar. Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar 

görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık 

kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı 

hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu 

sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı 

sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır. 

Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak 

esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim 

kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında 

meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel 

baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir. 

Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile 

proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi; bu Kanunun uygulanmasından 

dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. 

Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu 

kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve 

inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.” hükmüne uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

21.74-4708 sayılı Kanun’un (8/8/2011-KHK-648/ 26 md.) değişik 5. maddesi 

uyarınca;  

Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında 

akdedilip, sözleşmenin bir suretinin taahhütname ekinde ilgili idareye verileceği, 

Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı 

sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, 

yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer 

yükümlülüklere yer verileceği, 

İlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin 

uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurulacağı, yapı denetim 

kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunulacağı, 

(Değişik beşinci fıkra: 8/8/2011-KHK-648/ 27 md.) Yapı denetimi hizmeti için yapı 

denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedelinin, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde 
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belirtileceği, bu bedelin, yapı yaklaşık maliyetinin % 1,5’inden az olamayacağı, hizmet bedeli 

oranının, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık % 5 artırılacağı ve yapım süresi iki yıldan daha 

az olan işler için yıllık % 5 azaltılacağı, bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu 

tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar konusunda yapı 

müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil edilmeyeceği, Yapı 

denetim kuruluşunun, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde 

bulunamayacağı, (02 Nisan 2013 tarih ve mükerrer 28606 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 29.11.2012 tarih ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı 

kararı ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 5. maddesinin beşinci 

fıkrasında yapılan değişiklik iptal edilmiş olup, iptal hükmü resmi gazetede yayımı tarihinden 

itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği, (aynı maddenin 12/72013 tarihli 6495 sayılı yasanın 

73. maddesi ile; “Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, 

yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, yapı yaklaşık maliyetinin %1,5’inden 

az olamaz. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık %5 artırılır ve yapım 

süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık %5 azaltılır. Bu bedele, katma değer vergisi ile 

yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve 

imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları 

dâhil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel 

talebinde bulunamaz. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan 

tüm yapılar için %75 indirimli uygulanır.” hükmü yürürlüğe girdiğinden)  hususunun 

uygulamada dikkate alınması  

 (Değişik altıncı fıkra: 8/8/2011-KHK-648/ 27 md.) Yapı denetim hizmet bedelinin, 

yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince 

il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılacağı, yatırılan tutarların % 

3’ü  ruhsatı veren idarenin, % 3’ü   Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin 

hesabına aktarılacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.75-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 6. maddesine göre; Yapı 

denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, 

herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu; 

gerekçeleri ile birlikte en geç altı  iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili İdareye bildirir. 

Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamayacağı, 

Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya 

yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe 

başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmemesi gerektiği, hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

21.76-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “İdari müeyyideler ve teminat” 

başlıklı 8. maddesinin;  

“(Değişik: 4/4/2015-6645/32 md.) Yapı denetim kuruluşlarından bu Kanunda ve ilgili 

mevzuatta öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, 

tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır. a) Denetim 

personelinin görevi başında bulunmaması veya yapı denetim kuruluşunun denetim personeline 

görevi ile ilgili yazılı olarak bilgi vermediğinin anlaşılması, b) Mevzuatın öngördüğü evrakın 
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tanziminde eksiklik veya kusur bulunması, c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) veya (f) 

bendinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi, hâllerinde, tespite konu yapının yapı 

denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10’u kadar idari para cezası, ç) (Değişik:14/2/2020-

7221/25 md.) Aşağıda belirtilen; 1) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapının ruhsat eki onaylı statik 

projesinin ve hesaplarının, zemin etüd raporuna veya standartlara veya ilgili mevzuata aykırı 

olmaması, 2) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde belirtilen görevlerin 

yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapım aşamasında ruhsat eki onaylı statik 

projesine aykırı olmaması, hallerinde tespite konu olan yapı denetimi hizmet sözleşmesi 

bedelinin %20’si kadar idari para cezası verilir. d) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (d) 

veya (e) veya (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti 

hâlinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %30’u kadar idari para 

cezası verilir. Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işe yönelik 

yapılacak tespitler doğrultusunda yukarıdaki bentlerde belirtilen idari müeyyidelerden birden 

fazla cezanın verilmesinin gerekmesi hâlinde o işe ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin en 

fazla %50’si kadar idari para cezası verilir. e) Aşağıda belirtilen; 1) (Değişik:14/2/2020-

7221/25 md.) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı hizmet bedelinden farklı bir hizmet bedeli 

ile üstlenildiğinin tespit edilmesi, 2) Yapı sahibinden veya vekilinden, yapı denetim hesabına 

yatırılmaksızın yapı denetimi hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi, hâllerinde, üstlenilen 

denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %3’ü 

kadar idari para cezası verilir. f) (Değişik:14/2/2020-7221/25 md.) 6 ncı maddenin birinci 

fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi hâlinde idari müeyyideye konu yapıların yapı denetimi 

hizmet sözleşmesi bedellerinin %10’u kadar idari para cezası verilir. g) (Değişik:14/2/2020-

7221/25 md.) Aşağıda belirtilen; 1) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapının ruhsat eki onaylı statik 

projesinin ve hesaplarının, zemin etüd raporuna veya standartlara veya ilgili mevzuata aykırı 

olması, 2) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine 

getirilmediğinin tespiti hâlinde, bu hataların yapım aşamasında yapının ruhsat eki onaylı statik 

projesine aykırı olması, 3) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı 

hareket edilmesi, hallerinde, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan 

inceleme ve denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden itibaren İl Yapı Denetim Komisyonunun 

teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir. 

h) Yeni iş almaktan men yönünde verilen ilk cezanın ilan edilmesinden sonra, yeni iş 

almaktan men yönünde cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip 

ilan edilmesinden sonra üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza vermeyi gerektiren bir 

fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi hâlinde, son ilan tarihinden 

itibaren Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim 

kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydolunur. 

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Yapı denetim kuruluşunda ortak veya görevli iken 

başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunan veya laboratuvarlarda ortak 

olan veya görev alan yapı denetimi kuruluşunun ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile 

diğer teknik elemanlarına İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce 10.000 Türk lirası idari para cezası verilir.  
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İdari müeyyide, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve 

denetimlerle tespit edilmesini müteakip yapı denetim kuruluşunun ve ilgililerin savunmaları 

alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir.(1)  

İdari para cezasına karşı on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. 

Bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması hâlinde idari para cezası kesinleşir. İtirazlar, 

zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinde incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz 

üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme 

cezalarına dair işlemler ile dokuzuncu fıkra kapsamında yapılan işlemler Resmî Gazete’de ilan 

edilir.  

Yeni iş almaktan men cezası, yapı denetim kuruluşunun denetimindeki diğer işlerin 

devamına mani değildir. Ancak, yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası 

verilmesine esas olan yapım işinin devam edebilmesi için, Bakanlıkça elektronik ortamda 

belirlenen başka bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe, ilgili idare tarafından işin 

devamına izin verilmez. Faaliyete son verme cezası verilen hâllerde de, yapı denetim 

kuruluşunun denetimini üstlendiği yapıların devamına, yeni yapı denetim kuruluşu 

görevlendirilmedikçe ilgili idare tarafından izin verilmez.(2)  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim 

kuruluşunun ortakları ceza süresince, faaliyete son verme cezası alan yapı denetim 

kuruluşunun ortakları ise üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı olamaz.  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Yapı denetim kuruluşlarına üç ayrı teknik 

inceleme raporu kapsamında üç adet idari müeyyide uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları 

tutulan denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile diğer teknik personel, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun kararı ve Bakanlığın onayı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı olamaz.  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Bakanlıkça, yapı denetim izin belgesi geçici 

olarak geri alınan yapı denetim kuruluşunun, verilen süre içerisinde eksikliklerini 

tamamlamaması halinde izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve birinci fıkranın (h) 

bendindeki durumlar hariç teminatı iade edilir.  

Laboratuvar kuruluşlarının personel, tesis, makine, teçhizat ve kalite kontrol sisteminde 

olumsuz yönde bir değişiklik olduğunun veya gerçekleştirilen deneylerin belirlenmiş teknik 

kritere uygun olmadığının veya bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere aykırı 

hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, İl Yapı 

Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce; 

a) (Değişik:14/2/2020-7221/25 md.) Laboratuvar kuruluşunun kalite sistemine ilişkin 

şartlar bakımından tespit edilen aykırılıklar için uyarma cezası,  

b) Verilen ilk uyarma cezasının tebliğ edilmesinden sonra, aynı türden cezayı gerektiren 

ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa 

uyarma cezası vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ 

edilmesi hâlinde, laboratuvar kuruluşuna 5.000 Türk Lirası idari para cezası,  

c) (Değişik:14/2/2020-7221/25 md.) Laboratuvar kuruluşlarına;  

1) Alet ve cihaz kalibrasyonlarının zamanında yaptırılmaması, 



228 

   

2) Taze betondan numune alınması, şantiye mahallinde saklanması, laboratuvarda 

kürlenmesi, deneylerinin yapılması ve raporlanması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde 

ilgili standartlara ve mevzuata uyulmaması,  

3) Karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisinin hazır bulunmaması,  

4) Laboratuvarın deney kapsam listesinde bulunmayan deney raporlarında Bakanlık 

logosunu kullanması,  

5) Numune kayıt ve rapor defterinde aralarda boş satır bırakılması,  

6) Alınan numunelerin numune kayıt defterine kaydedilmemesi,  

7) Laboratuvar kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışındaki illerden kendi numune 

toplama istasyonunun bulunduğu il veya iller hariç olmak üzere faaliyet gösterdiği il dışından 

taze beton numunesi alması,  

8) Laboratuvar kuruluşunda görev yapan idari veya teknik personel değişikliğinin veya 

laboratuvarın adres değişikliğinin zamanında bildirilmemesi, hallerinde 19.030 Türk lirası 

idari para cezası, verilir.  

d) (Değişik:14/2/2020-7221/25 md.) Bu fıkranın (c) bendine göre laboratuvar kuruluşuna 

son üç yıl içinde üç ayrı idari para cezası verilmesi hâlinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun 

teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.  

e) Aşağıda belirtilen;  

1) Bu fıkranın (d) bendine göre verilen cezanın ilan edilmesinden sonra, aynı türden 

cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden 

sonra üçüncü defa aynı türden ceza vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da 

ceza verilip ilan edilmesi,  

2) Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği 

yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi,  

hâllerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar 

kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı 

irat kaydolunur.  

Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri, laboratuvar kuruluşu hakkında uygulanan 

idari müeyyideler için de geçerlidir.  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvarın 

ortakları ceza süresince, faaliyete son verme cezası alan laboratuvarın ortakları ise üç yıl 

süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamaz.  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Laboratuvar kuruluşunun, onuncu fıkranın (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında izin belgesinin iptaline sebebiyet veren veya 

laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası 

uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan denetçi mühendisler ile teknik personel üç 

yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamaz. 

(Mülga fıkra:14/2/2020-7221/25 md.)  

(Değişik fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Bu Kanun hükümleri çerçevesinde görevini yerine 

getirmediği tespit edilen mimar ve mühendisler hakkında meslek odaları, kendi mevzuatı 

uyarınca cezai işlem yaparak neticesini Bakanlığa bildirir. Laboratuvar kuruluşlarının veya 

denetçi mimar ve denetçi mühendislerin izin belgesi alma safhasında gerçeğe aykırı belge 

düzenlediğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhâl iptal edilir.  
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Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işte yeni bir iş 

almaktan men cezası almasını gerektiren 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) ile (g) 

bendine aykırı hareket ettiğinin aynı anda tespit edilmesi hâlinde bir kez yeni iş almaktan men 

cezası verilir.  

Laboratuvar kuruluşlarına uyarı cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda 

tespit edilmesi hâlinde kuruluşa idari para cezasına esas olmak üzere tek bir uyarı cezası 

uygulanır.  

Laboratuvar kuruluşlarına idari para cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı 

anda tespit edilmesi hâlinde kuruluşa en fazla 15.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.  

Bu Kanun kapsamında verilecek idari para cezaları İl Yapı Denetim Komisyonunun 

teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir ve verilen idari para cezaları 

tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.  

Bu Kanuna göre yapı denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde 

Bakanlıkça teminat alınır. (Ek cümle:14/2/2020-7221/25 md.) Her ne suretle olursa olsun, 

alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.Teminatın türü, tutarı, 

iadesi ve irat kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik ile 

belirlenir.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/25 md.) Bu Kanun ve ilgili mevzuata göre görevini yerine 

getirmeyen yapı denetim kuruluşları hakkında bu madde uyarınca idari para cezası 

uygulanmasını gerektiren fiillerin tespiti halinde ayrıca 3194 sayılı Kanun uyarınca idari para 

cezası uygulanmaz.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.77-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 

12.09.2011 gün ve B.090.0MHG.0.12.02.00/6404 sayılı ve “Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunda Değişiklik” başlıklı, 2011/4 sayılı Genelgesinde; 

Bakanlığımızın kuruluş, yetki, görev ve sorumlulukları 04.07.2011 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Ayrıca 

17.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile de gerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinde gerekse 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun’un bazı maddelerinde yeniden düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere 

ilişkin bir takım hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

1) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinde yapılan düzenleme ile; “(Değişik: 

12/7/2013-6495/73 md.) Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, 

civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı 

gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını 

karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir 

büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar 

için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa 

bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına 

uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere 

aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek 

cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Bu fıkrada belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa 

bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da 

öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir. Köy yerleşik alan 

sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım 
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ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine 

göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.(2)  

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/10 md.) Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan 

dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il 

tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan 

yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve 

sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, 

müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal 

adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola 

cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh 

konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/8 md.) Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları; belediye sınırı 

il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi 

kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenir.  

(Değişik cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm 

bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan sınırları içinde, taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi 

afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile 

köyün ana yolları ve genişlikleri; hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye 

sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile, diğer yerlerde ise il genel 

meclisi kararıyla belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı 

kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.  

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.  

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 

sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.  

Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün 

gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel kanunlara ilişkin hükümler 

saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı 

olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. 

Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut 

köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.(3)  

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak 

ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı 

şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya 

kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama 

projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma 

izni verilir.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/8 md.) Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve 

bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca 

yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve 

herhangi bir ad altında bedel alınmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar 

Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” 
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Ancak bu yapıların etüt ve projelerinin yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve 

sağlık kurallarına uygun olması, valilikçe incelenmesi, inşa için muhtarlıktan yazılı izin 

alınması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu aynı zamanda müellifi olan mimar ve 

mühendislere ait olup, mevzuata aykırı olmaları halinde müellifler hakkında 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrası ve 42. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 

işlem tesis edilecektir. Ruhsatsız olarak inşa edilebilecek yapılar valilikçe ulusal adres bilgi 

sistemine ve kadastro planlarına işlenecektir. Bu yapıların denetimi 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 30. maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

sürdürülecektir.  

2) Yine 4708 sayılı Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklikle; “Yalnızca bir 

bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen 

yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak, mimar veya mühendis unvanlı şantiye 

şefi bulundurmak ve yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel 

malikinin kendi yapısını inşa edebileceği, parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar 

veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmayacağı” hususu düzenlenmiştir. Bu 

yeni düzenlemedeki “Toplam inşaat alanı” ifadesinden “ışıklıkları ve yalnız bir bodrum katının 

alanı hariç, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar ve ortak alanlar dâhil yapının inşa 

edilen tüm katlarının alanının” anlaşılması gerekmektedir.  

Kanun’da belirtilen bu koşulları sağlayan parsel malikleri 16 Aralık 2010 tarihli ve 

27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 

Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan “Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya 

mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilir” hükmü 

uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatlarından alacakları geçici müteahhitlik yetki belgesiyle beş 

yıl içinde bir kez olmak üzere kendi yapılarını yapabileceklerdir.  

3) 4708 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yapılan değişikle yapı denetim komisyonu 

Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları olarak yeniden düzenlenmiş olup; buna istinaden 

Valiliğiniz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından il müdür yardımcısının başkanlığında, 

en az Şube müdürü seviyesinde bir üye ve konu ile ilgili en az lisans mezunu teknik personel 

üç üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül edecek olan komisyonun üyeleri ile birer 

yedeklerinin en geç on gün içinde belirlenerek, görevlendirilmek üzere hem yazı hem de 

elektronik posta veya faks mesajı ile Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilmesi 

gerekmektedir.  

4) Ayrıca yine Kanun’un 4. maddesinde “İl Yapı Denetim Komisyonları, yapı denetim 

kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç Kanunda belirtilen diğer görevleri yapar.” hususu 

düzenlenmiş olup, il yapı denetim komisyonları, hizmetin yerinde ve en kısa sürede verilmesi, 

sorunların yerinde çözümlenmesi, uygulama süreçlerinin uzamaması ve ileride telafisi imkânsız 

durumlarla karşı karşıya kalınmaması amacıyla “yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi 

verilmesi görevi dışında kalan ceza uygulamaları dâhil” merkez yapı denetim komisyonunca 

gerçekleştirilen bütün görevleri yürüteceklerdir. Bu komisyonlara komisyonun gerekli görmesi 

halinde meslek odalarından ve yapı denetim kuruluşlarından oy hakkı olmaksızın uzman davet 

edilebilir.  
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5) Bu nedenle illerde faaliyet gösteren Yapı Denetim Kuruluşlarının ve denetçi mimar ve 

mühendislerin mevzuata aykırı uygulamaları ile ilgili olarak, daha önce Bakanlığımıza 

gönderilmiş, ancak Kanun değişikliğinin yürürlük tarihi olan 17/08/2011 tarihine kadar 

sonuçlandırılmamış olanlar da dâhil inceleme ve denetim sonuçlarına ilişkin evraklar illerde 

teşekkül ettirilerek İl Yapı Denetim Komisyonları tarafından ivedilikle görüşülerek karara 

bağlanacaktır. Alınan kararlarda Kanun’un 8 inci maddesine istinaden ceza öngörülmesi 

halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarının kararları Bakanlığımız web sayfasında yayınlanan 

formata uygun olarak hazırlanacak ve Bakan Onayı için Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne 

gönderilecektir.  

6) Kanun’un 5. maddesinde, yapı sahibince, yapı denetimi hizmet bedellerinin, önceki 

uygulamalara göre ruhsatı düzenleyen ilgili idareler adına açılan hesaplar yerine, il muhasebe 

birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaplara yatırılacağı belirtilmiş olup; Valiliklerce (Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlükleri nezdinde 

ivedilikle emanet hesaplarının açtırılması gerekmektedir. Bundan sonra yapılacak 

uygulamalarda yapı ruhsatını düzenleyen idarelerce tanzim edilerek Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüklerine gönderilen hak ediş raporları tahakkuka bağlanarak, denetim hizmet bedelinin 

yapı denetim kuruluşlarına ödenmesi sağlanacaktır.  

7) Yine Kanun’un 5. maddesinde yapılan değişiklikle “Yatırılan tutarların % 1’i 

ruhsatı veren idarenin, % 1’i Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin 

hesabına aktarılır” hükmü getirilmiştir. Yapılacak ilk hak ediş ödemesinde yapıya ilişkin 

toplam denetim hizmet bedelinin %1’inin Bakanlık Döner Sermaye hesabına, %1’inin de ilgili 

idarelerin açacakları hesaba aktarılması zorunlu olduğundan Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü) yazılan yazıya istinaden Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal 

Müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin hesaplarına aktarımının yapılması sağlanacaktır.  

İl Müdürlüklerimizce hesapların oluşturularak Bakanlığımıza bildirilmesi ve ulusal yapı 

denetim sistemi üzerinde gerekli revizyonların yapılmasına kadar geçen sürede işlemler mevcut 

uygulama üzerinden yürütülecek olup, yapı denetim hizmet bedeli 4708 sayılı Yapı Denetim 

Kanunu’nun 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 5. maddesine aykırı 

olmamak koşuluyla taraflar arasında tespit edilecektir.  

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17/08/2011 tarihinden önce yapılan sözleşmelerde 

hak edişi yapılmış veya yapılmak üzere olan kısımlara ait bedel ve oranların değiştirilmesi söz 

konusu olmayıp, kalan kısımların yeni düzenlemedeki oranlara göre değiştirilmesi ise ancak 

taraflar arasındaki sözleşmenin mutabakatla değiştirilmesi ile mümkün olabilecektir.  

Ulusal yapı denetim sistemi üzerinde gerekli revizyonlar yapılıp sistemde kayıtlı oranlar 

yeni düzenlemeye göre değiştirilinceye kadar, sistem üzerinde farklı olarak işlenmiş olsa dahi 

taraflar arasında yapılan sözleşmelerdeki hizmet bedeli ve oranlar uygulanacaktır. Taraflar 

arasında yapılan sözleşme ile Ulusal yapı denetim sistemindeki miktar ve oranlar arasında 

farklılık olması halinde ilgili idarelerce sözleşmeye uygun olarak gerekli düzeltmeler 

yapılacaktır. Gerek ilgili idarelerce gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gerekli 

kontrollerin yapılmasını müteakiben hak edişler ödenecektir.  

Ayrıca, (Değişik: RG-28/7/2017-30137) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım 

sözleşmesi yapmakla yükümlüdür. 
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8)Yapı denetim kuruluşları Bakanlığımızca belirlenen denetim prosedürüne uygun olarak 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından bir takvim yılı içinde en az iki kez büro ve altı 

kez Şantiye denetimine tabi tutulacaklardır. Şantiye denetimine ait föy şantiye mahallinde, büro 

denetimine ait föy ise kuruluşun bürosunda doldurulacaktır. Denetlemede dikkat edilecek 

hususların yer aldığı denetim föyleri, Bakanlığımız web adresinden temin edilecek olup, 

denetim sonrası düzenlenen bu föyler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından muhafaza 

edilecektir. Şantiye ve büro denetimine ilişkin föyler denetleme sonrasında aynı bilgilerle 

Bakanlığımız adresindeki kullanıcı hesabı üzerinden internet ortamında da doldurulacaktır.  

Ancak denetimler sonucunda 4708 sayılı Kanun’da yer alan görev ve sorumlulukların 

yerine getirilmediğinin tespiti halinde, konu ile ilgili inceleme raporunun düzenlenerek İl Yapı 

Denetim Komisyonuna sunulması gerekmektedir. 

9) Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan köy yerleşik alanlarında ve Bakanlığa yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenleme görevi verilen 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlerini düzenleyen 97. maddesinin 

birinci fıkrasının (ç), (ğ), ve (h) bentleri kapsamında kalan konularda, yapı ruhsatı ve yapı 

kullanma izinleri Bakanlığımız taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 

düzenlenecektir.  

21.78-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a göre faaliyet gösteren Yapı 

Denetim Komisyonunun, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve 

çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve 

mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı 

müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve 

sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin 

ödenmesi; yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi ve kontrol elemanı mimar ve 

mühendislerinin sicil raporlarının tutulması, yapılara sertifika verilmesi ve Kanunun 

uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirleyen, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği 

(değişikliklerin 31.07.2009 gün ve 27305,07.08.2010 gün ve 27665,01.07.2011 gün ve 27981 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) bilinerek, 

21.79-Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan; 

(1) valiliğin, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevlerini mevzuatta gösterilen 

süreler içinde tam ve zamanında yerine getirmek zorunda olduğu,  

(2) yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesini düzenleyen belediye görevlilerinin, 

görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı kusurundan ve böylece 

meydana gelen zararlardan dolayı, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumlu oldukları, 

(3) yapı ruhsatı müracaatına esas olan ve ilgili yapı denetim kuruluşunun uygun görüş 

verdiği belgeler incelenerek, eksiklik veya yanlışlık bulunmuyor ise yapı ruhsatı düzenleneceği, 

(4) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim 

kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece inceleneceği, 

inceleme neticesinde eksik vize işlemi var ise bunların yapı denetim kuruluşuna 

tamamlattırılacağı, bunun dışında, hiçbir şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir 

uygulamada bulunulamayacağı, 
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(5) yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan denetçi mimar ve 

mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden ayrılması gibi nedenlerle, 

yapı denetim kuruluşunun talebi üzerine belediyece inşaatın durdurulacağı, faaliyeti 

durdurulmuş inşaatta eksikliklerin giderilmesi durumunda, inşaatın devamına izin verileceği, 

(6) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) inşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş 

bitirme tutanağının belediyece incelenerek, on beş iş günü içinde onaylanacağı veya var ise 

eksikliklerinin neler olduğunun belirtilerek, giderilmesinin gerektiği yazılı olarak bildirileceği, 

eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iş bitirme tutanağının iki iş günü içinde 

onaylanacağı, 

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.80-Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin yapı denetim kuruluşunun görev 

ve sorumluluklarını belirleyen 5. maddesinin, 

 “(1) Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile 

belirlenmiş süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, 

yürürlükteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek 

zorundadır. 

(2) Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;  

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, 

tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup 

olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.  

b) (Değişik: RG-14/4/2012-28264) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler 

aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, 

mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve 

diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin ilgili 

meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının 

olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder. İdareler sorumluluk alan 

mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili 

meslek odalarına bildirir.  

c) (Değişik: RG-3/4/2012-28253) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelerin dışındaki 

kurumlar tarafından onaylanması gereken elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerini ilgili 

mevzuata göre inceler, zamanında ve usulüne uygun olarak onaylanmasını temin eder. 

ç) Ek-3’te gösterilen form-1’e uygun proje kontrol formunu esas alarak incelediği 

projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.  

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi 

mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.  

(e) (Ek: RG-14/4/2012-28264) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin 

esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek uygunluk 

görüşü verir. Raporun uygunluğunu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman 

bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.  

(3) Yapı denetim kuruluşu yapı ruhsatı alınması safhasında; 

a) Denetimini üstleneceği yapı ile alâkalı bilgileri ek-4’te gösterilen form-2’ye uygun 

şekilde düzenleyip Bakanlığa bildirir. 
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b) (Değişik: RG-5/2/2013-28550) Yapıya ilişkin bilgi formunu, yapının denetimini 

üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun taahhütnameyi, yapı denetim 

kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve 

projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Bu 

belgelerde noter tasdiki aranmaz.  

c) (Mülga: RG-13/6/2018-30450) 

ç)(1) (Ek: RG-3/4/2012-28253) Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin inşaat 

ruhsatının alındığı tarihi izleyen otuz gün içinde ilgili idare tarafından onaylanmasını temin 

eder ve onaya ilişkin belgeyi inşaat ruhsatı vermeye yetkili idareye sunar. Bu süre içinde söz 

konusu projelere ilişkin onaylar idareye sunulamadığı takdirde inşaat idarece durdurulur.  

(4) Yapı denetim kuruluşu yapım safhasında; 

a) Ek-7’de gösterilen form-5’e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı 

müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü 

içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.  

b) Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hâllerde, hizmet satın almak 

suretiyle teknik eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde 

tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar. 

c) Denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne 

alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi 

verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, 

sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder. 

ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol ederek ek-8’de gösterilen 

form-6’ya uygun tutanak tanzim edilmeden beton dökümüne izin vermez. Beton, uygulama 

denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya yardımcı kontrol 

elemanı nezaretinde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı denetim elemanlarının 

huzurunda, deneyi yapacak laboratuvarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun 

olarak alınır. Alınan numuneler üzerinde şantiyede yapılacak deneylerin sonucunun olumlu 

olması hâlinde beton dökümüne izin verir. Alınan diğer numuneler deneyi yapacak 

laboratuvara, bu laboratuvarın teknik elemanı marifetiyle iletilir. Beton dökümünü müteakiben 

ek-9’da gösterilen form-7’ye uygun tutanak tanzim edilir. 

d) (c) ve (ç) bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili standartların ve 

şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporları, o imalatı içeren 

hakediş ekinde ilgili idareye verir. Aksi hâlde, bu raporları laboratuvarda düzenlenme 

tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye vererek, hatalı imalatlar uygun hale 

getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlar. 

e) Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı 

müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını 

denetler.  

f) Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu 

tespit eder ve yapı müteahhidine bildirir. Bu durum devam ettiği takdirde, ilgili idareye yazılı 

olarak bildirimde bulunur. 

g) Yapının elektrik aboneliği sırasında düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik 

mühendislerine kontrol ettirir.  

ğ) Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede 

muhafaza edilen, ek-10’da gösterilen form-8’e uygun yapı denetleme defterini takip eder.  
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h) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili teknik şartnamelere ve standartlara 

aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatta kullanılmasına izin vermez ve bu durumu bir 

rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirir. 

ı) İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması 

için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.  

i) Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol 

elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar. 

j) Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına 

şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek 

bir suretini ilgili idareye verir. Yılsonu seviye tespitinde ihtilaf olduğu takdirde ilgili idareden 

seviye tespitinin yapılmasını ister. 

k) Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin isteğine bağlı ilave işlerin 

projelerini ve yapımını denetler. 

l) Yukarıda açıklanan görevlerin yapılması sırasında ruhsata ve eklerine aykırı imalat 

belirlendiğinde, yapının o anki durumunu fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı 

yapılan bir yazı ile yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak uyarır ve 

aykırılığın giderilmesi için süre verir. Bu süre zarfında yapı müteahhidine bildirilen 

eksikliklerin giderilmemesi durumunda, süre bitimini takip eden üç iş günü içinde iadeli 

taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.  

m) Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte düzenlenecek olan 

faturanın bir örneğini ilgili idareye verir.  

n) Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar için ek 

tutanaklar tanzim ederek imalatın denetimini ve gözetimini sağlar. 

o) Tanzim edilen tutanakları, imalat veya malzemede herhangi bir eksiklik veya kusur 

bulunmadığı takdirde, hakediş ekinde ilgili idareye sunar. Aksi hâlde, maddenin (l) bendi 

hükümleri uygulanır. 

ö) Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, 

ek-11’de gösterilen form-9’a uygun iş bitirme tutanağını düzenler ve onaylanmak üzere ilgili 

idareye verir. 

p) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, ilgili idare tarafından istenilen yapı 

denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.  

r) (Ek: RG-3/4/2012-28253) Yapı ile ilgili olarak ısı ihtiyacı kimlik belgesinin, kanal 

bağlantısının yapıldığına ilişkin tutanağın, binanın yapı aplikasyon projesine uygun şekilde 

aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını içeren belgenin, elektrik, 

telefon ve doğalgaz tesisatlarının, yangın algılama, tahliye ve söndürme sisteminin projelerine 

uygun şekilde yapılmasını denetleyerek bunlara ilişkin uygunluk belgelerini ve asansörün ilgili 

idarece tescilini temin eder. Bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu ve yapının 

cephe fotoğraflarını iş bitirme tutanağına ekler.” hükümlerinin dikkate alınıp alınmadığı, 

 

YÖNETMELİK: 

Değişik:17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete yayınlan; 

Madde 1 - 9/3/2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zemin ve Temel 

Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğin ekinde yer alan “7.1. Kategori 1 
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İçin Etüt Kapsamı” başlıklı maddenin üçüncü paragrafının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı paragrafa aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“7) Araştırma çukurlarında kaya biriminin gözlenememesi halinde; 18/3/2018 tarihli ve 

30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 

ekinde yer alan 16.4.3 maddesindeki gerekli tahkiklerin yapılabilmesi için sismik yöntemler, 

sondaj veya sondalama, arazi deneyleri (SPT, veyn deneyi ve benzeri) yöntemler kullanılarak 

da zemin sınıfı belirlenmelidir. 

8) Jeofizik profillerin birbirini çapraz kestiği en az 2 adet sismik ölçü (MASW, sismik 

kırılma, REMİ ve benzeri) ile VS30 hızının 360 m/sn'den büyük olduğu gösterilmelidir. Yapılan 

jeofizik çalışmalar için Ek-8’de verilen kabul tutanağı doldurulmalı, arazi çalışmaları sırasında 

alınan ham ölçüler, çekilen fotoğraf, video ve benzeri dokümanlar tutanakla birlikte verilme-

lidir.” Hükmün eklendiği, 

21.81- Danıştay Altıncı Dairesinin, Esas:2008/3363, Karar:2010/6802, 28.06.2010 

tarihli kararında; “Yapı Denetimi Uygulama yönetmeliğinin yapı denetim kuruluşunun yapım 

sahasında görev ve sorumluluklarını belirleyen 5. maddesi (b) bendinde ise; “Bünyesinde konu 

ile ilgili teknik eleman bulunmayan hallerde, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman 

görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve 

yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar.” hükmü yer almıştır. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest 

Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde ise, “her türlü 

mühendislik projelerinin araziye uygulaması işlerinin harita ve kadastro mühendislerince 

yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Uyuşmazlık konusu Yönetmelik hükmünde, yapının arsaya 

aplike edilmesinde teknik eleman görevlendirileceği belirtilmiş olup, söz konusu teknik 

elemandan anlaşılması gerekenin yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca harita ve 

kadastro mühendisleri olduğu açıktır. Bu durumda, yapının arsaya aplike edilmesi görevi 

harita ve kadastro mühendislerine ait olduğundan, aksi yönde bir düzenlemeye yer vermeyen 

yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Her türlü mühendislik projelerinin 

araziye uygulaması işlerinin harita ve kadastro mühendislerince yapılabileceğinden, 

bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmayan yapı denetim şirketleri, hizmet satın almak 

suretiyle bu işlemleri yerine getireceklerdir.”   hususunun dikkate alınıp alınmadığı, 

21.82-Yapı denetim kuruluşunun yapım safhasında, Uygulama Yönetmeliği’nin 5/4-

a maddesi uyarınca; Yönetmeliğe Ek-7’de gösterilen form-5’e uygun işyeri teslim tutanağının, 

yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalanarak 

üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunulması, 

Yönetmeliğin denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanının görev ve 

sorumluluklarını düzenleyen 6. maddesinin (Değişik: RG.-14/04/2012-28264) 1.fıkrası 

uyarınca;  

 Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince 

hazırlanan projelerin mevzuata, Yönetmeliğe Ek-3’te gösterilen Form-1 ile belirlenmiş asgari 

kriterlere uygunluğu ve detay ve hesapların doğruluğunun, kontrol edileceği, var ise, eksiklik 

ve hataların giderilmesinin sağlanacağı, eksikliği ve hatası bulunmayan projelerin, ilgili denetçi 

mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanması, 
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6/2 fıkrası uyarınca; Yapı ruhsatının alınmasını müteakiben, yapı denetim kuruluşunun 

ilgili denetçileri, yapı sahibi, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından 

işyeri teslim tutanağı tanzim edilerek ilgili idarenin onayına sunulması, 

21.83-Yapı denetim kuruluşunun yapının kısmen veya tamamen bitirilmesi 

safhasında, Uygulama Yönetmeliği’nin 5/4-ö maddesi uyarınca; Yapı denetim kuruluşunca, 

yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, 

Yönetmeliğe ek-11’de gösterilen form-9’a uygun iş bitirme tutanağını düzenleyerek 

onaylanmak üzere ilgili idareye vermesi, 

21.84-Uygulama Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca, ruhsat eki projelerin birbiri 

ile uyumlu olması, birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan sorumluluğun, öncelikle proje 

müelliflerine ait olmak üzere, sırası ile yapı denetim kuruluşuna, proje ve uygulama denetçisi 

mimar ve mühendislere ve ilgili idareye ait olduğu, 

21.85-Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 9. maddesine (Değişik: RG-

5/2/2013-28550 1 ve 2. fıkralarına) göre;  Her türlü yapı inşası işinin Bakanlıkça yetki belgesi 

verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından üstlenilmesi mecburi olduğu, Yapı müteahhidi, 

şahsen sahip olduğu teknik ve mali kaynakları kullanarak veya taşeron marifetiyle yapım işini 

ticari maksatla üstlenen, yapının plana ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsata ve 

eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki mimar ve mühendisler ile diğer uzmanların 

gözetimi altında inşa edileceğini yapı sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel 

kişi olarak tanımlandığı, (01.07.2011gün ve 27981 sayılı RG ile değişik) Yapım işleri 

yürütülen şantiyede, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olmak 

üzere bir şantiye şefinin bulundurulmasının zorunlu olduğu, Yapı müteahhidinin, inşaatta 

görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek-12’de gösterilen form-10’da 

belirlenmiş sözleşmeyi imzalayacağı, bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna 

verileceği, mühendis veya mimar diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini 

üstlenmesi hâlinde, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmayacağı,  

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.86-Danıştay 6. Dairesinin, E. 2008/1999, K. 2010/3042,  26.03.2010 tarihinde 

“4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, kanunun amacının can ve mal 

güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli 

yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemek olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 12. maddesinde ise, “Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır” hükmü 

yer almıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 38. maddesinin 2. fıkrasında, “Yapıların, mimari, 

statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulamasıyla 

ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar 

ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte düzenlenecek olan fen adamları deruhte 

ederler.” hükmüne yer verilmiştir. Uzmanlık konularına göre fen adamlarının yapacağı işler 

3194 sayılı Kanunun 38.maddesinde hükme bağlandığından yapım işleri yürütülen şantiyede 

fen adamı olan şantiye şefi bulundurulması gerektiğine ilişkin Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9. maddesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır” şeklindeki kararının, göz 

önünde bulundurulup bulundurulmadığı, 
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21.87-Uygulama Yönetmeliği’nin 21/1. maddesine göre; Kanun kapsamına giren 

yapıların sahipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten sonra bir yapı denetim kuruluşu ile 

Yönetmeliğe ek-6’da gösterilen form-4’e uygun bir hizmet sözleşmesi (yapı denetim hizmet 

sözleşmesi) akdederek, bir suretini ruhsat işlemlerini başlatmak üzere ek-5’te gösterilen form-

3’e uygun taahhütname ekinde ilgili idareye sunması gerektiği, 

21.88-Uygulama Yönetmeliği’nin 23/5. maddesine göre; Yapı denetim hizmet 

sözleşmesinin, tek taraflı olarak feshi veya yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı 

anlaşmasıyla feshi durumunda, fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, 

ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılacağı, 

Uygulama Yönetmeliği’nin 23/6. maddesine göre;   fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, 

yapı kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından Yönetmeliğe ek-22’de gösterilen form-20’ye 

uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulacağı, 

Uygulama Yönetmeliği’nin 23/7. maddesine göre; fesih sonrasında, ilgili idarece yapı 

tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, 

hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli 

suretleri) bir görüş yazısı ekinde il Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderileceği, 

Uygulama Yönetmeliği’nin 23/9. maddesine göre; izin belgesi iptal edilen yapı 

denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında olan yapım işleri tamamlanmış yapılar için 

ilgili idarelerce yapı tatil tutanağı tanzim edilmeyeceği, yapılacak herhangi bir inşai faaliyeti 

kalmayan ve yapı kullanma izni belgesi için müracaatta bulunan yapı sahiplerinin yeni bir yapı 

denetim kuruluşu ile sözleşme akdetmesine gerek olmaksızın, bu durumdaki yapı denetim 

kuruluşunca, yapının ruhsata ve eki projesine uygun olarak tamamen bitirilmiş olduğuna dair 

rapor tanzim edilerek, ilgili idareye verilir. İş bitirme tutanağı veya yapı kullanma izni belgesi 

bu kuruluşça imzalanacağı, 

Uygulama Yönetmeliği’nin 23/13. maddesine göre; Yapının denetim sorumluluğunu 

üstlenen yeni yapı denetim kuruluşunun denetimini üstlendiği yapının imar planına, mevzuata, 

ruhsata ve eklerine, standartlara, teknik şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin 

yapı güvenliği raporu düzenleyerek ilgili idaresine sunması, ilgili idarece bu raporun 

incelenerek onaylanacağı, 

21.89-Uygulma Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre;  Yapının tamamlanmadan önce 

başkasına devri suretiyle yapı sahibinin değişmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca 

Yönetmeliğe ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek, 

durum en geç üç iş günü içinde ilgili idareye ve ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne 

bildirileceği ve ilgili idarece yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapım faaliyetinin durdurulacağı, 

yapının yeni sahibi tarafından Yönetmeliğe uygun olarak bir yapı denetim kuruluşu ile hizmet 

sözleşmesi akdedilmedikçe inşaatın devamına izin verilmeyeceği, 

21.90-Yönetmeliğin 25. maddesine göre; “(1) (Değişik: RG-5/2/2013-28550) Kanun ile 

öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, Bakanlıkça Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 

ve Mal Müdürlüklerinde emanet hesapları açılır. Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri, 

yapı sahibince bu hesaplara yatırılır. Yapı denetim hizmetine ait her hakediş bedelinin % 3’ü 

ruhsatı veren ilgili idarenin ve % 3’ü ise Bakanlık bünyesindeki döner sermaye işletmesinin 

hesabına aktarılır. 
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(2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dâhil olmak üzere 

haczedilemez ve tedbir konulamaz.” hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

21.91-Uygulama Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre; 

Toplam inşaat alanı bin m2’yi (dâhil) geçmeyen yapıların denetim hizmeti bedelinin, yapı 

sahibi tarafından yapı denetim hesabına defaten yatırılmasının esas olduğu, ödeme makbuzunun 

bir suretinin yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna verileceği, bu 

durumdaki yapıların denetim hizmeti için yapı sahibi tarafından ilgili idareden hakediş talebi 

sırasında hizmet bedelinin tamamının karşılanabileceğini gösteren banka teminat mektubu da 

verilebileceği, 

Toplam inşaat alanı bin m2’nin üzerindeki yapıların yapı denetimi hizmet bedellerinin, 

yapı sahibinin tercihine göre, defaten veya bu maddede belirtilen tabloda gösterilen taksitler 

halinde veya kısmi taksitler halinde hesaba yatırılacağı, ödeme makbuzunun bir suretinin yapı 

sahibi tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna verileceği, 

  21.92-Uygulama Yönetmeliği’nin 28/3. maddesi uyarınca; düzenlenen hakkediş 

raporu, yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye sunulduktan sonra, idarece ekleriyle birlikte 

kontrol edilerek, bu yapı bölümünde denetim açısından herhangi bir eksiklik veya kusur yok 

ise, (Mülga ibare: RG-22/8/2015-29453) (…)  ilgili bölüme ait hizmet bedeli yapı denetim 

kuruluşuna ödeneceği, aksi takdirde, (Mülga ibare: RG-22/8/2015-29453) (…), gerekçeleri ile 

birlikte durum yapı denetim kuruluşuna bildirileceği, 

21.93-Uygulama Yönetmeliği’nin 29/1. maddesi uyarınca; (Değişik: RG-22/8/2015-

29453) yeni iş almaktan men cezasına yol açan denetim işlerinde, ilgili idaresince bu işe ilişkin 

denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilir ve bu seviyeden sonraki yapı denetim hizmet 

bedeli ödenmeyeceği, 

21.94-Uygulama Yönetmeliği’nin 29/3. maddesi uyarınca Yapı denetim kuruluşunun 

üzerinde bulunan bütün işler için yapılan seviye tespit işlemi sırasında, ilgili idaresi tarafından 

ruhsata ve eklerine aykırılıklar belirlenmesi hâlinde, denetimsizliğin başladığı seviye tespit 

edilerek, bu seviyeden sonraki yapı denetim hizmet bedelinin ödenmeyeceği ve bu durumun, 

idaresince ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte yapının bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğüne bildirileceği, 

21.95-Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesi uyarınca; ilgili idarelerce, yapı 

kullanma izninin verilmesini müteakiben, Yönetmeliğe ek-28’de gösterilen form-26’ya uygun 

olarak yapı denetim kuruluşunca hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan bir yapı sertifikası on 

beş gün içinde düzenlenip yapının kolayca görülebilir bir yerine asılmalı ve sertifikanın 

onaylanmış bir kopyasının yapıya ilişkin dosyada saklanacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

İmar Affı İle İlgili Hususlar: 

21.96-3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 

2981 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Tanımlar ve Kısaltmalar” 

başlığını taşıyan 4. maddesinin 24. bendinde, ıslah imar planının, düzensiz ve sağlıksız 

biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek 

suretiyle, mevcut durum da dikkate alınarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi 
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amacıyla, hâlihazır haritalar üzerine yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen imar planı 

olduğu belirtilmiş; yine aynı yönetmeliğin 20. maddesinde, Islah imar planının,  

a ) Bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliği kazanmış gecekondu alanlarında,  

b ) Üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliği kazanmış imar mevzuatına 

aykırı yapılar bulunan hisseli arsa veya arazilerde,  

c ) Üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar bulunan ve bu 

nedenle, uygulama kabiliyeti kalmamış olan imar planı olan alanlarda,  

d ) Islah imar planı olabilecek nitelikleri taşımadığı belediye ya da valilikçe belirlenen, 

özel parselasyon planı bulunan alanlarda yapılacağı öngörülerek, ıslah imar planı yapılacak 

yerler belirlenmiş; anılan Yönetmeliğin 24. maddesinde de, 2981 sayılı Kanun’un 13. 

maddesine paralel hüküm getirilerek ıslah imar planlarının yürürlük biçimi düzenlenmiş 

bulunmaktadır.  

2981 sayılı Kanun’un 14. maddesinin ( i ) bendinde ise, kıyı tanımına giren yerlerde 

gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine ait yapıların bu Kanun hükümlerinden 

yararlanamayacakları hükmüne yer verilmiştir. Islah imar planlarının amacı, sağlıksız ve 

düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek olduğundan, başka bir amaçla 

ıslah imar planı yapılması mümkün olmadığı, hususunun dikkate alınıp alınmadığı, 

21.97-2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 

Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun’un 4. maddesine göre; imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan 

yapılarla, gecekonduların tabi tutulacakları işleme göre; muhafaza edecekler, ıslah edilecekler 

ve bu kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar şeklinde tasnif edilerek, kanunda 

belirtilen esaslara göre muhafaza edilecek veya ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara 

belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilmesi kaydıyla ruhsat ve kullanma izni verilip 

verilmediği, 

Danıştay 6. Dairesinin, E. 2007/2233,K. 2009/1420,17.02.2009 Tarihli, “Islah imar 

planlarının amacı sağlıksız ve düzensiz yapılaşmayı mevcut durum dikkate alınarak ıslah etmek 

olduğundan başka bir amaçla ıslah imar planı yapılması ve kapsama alınması gereken 

yapıların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah imar planı sınırlarının 

genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması 

durumunda bu hatanın giderilmesine yönelik değişiklik yapılması dışında mevcut ıslah imar 

planların ıslah imar planı revizyonu adı altında değişikliğe konu edilmesi mümkün 

olmadığından, bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu 

hükümlerine uygun olarak yapılması gerekir” 

Danıştay 6. Dairesinin, E. 1995/4999,K. 1996/1273,18.3.1996 Tarihli, “Yapıların ortak 

yerlerinden sayılan ve amacı dışında kullanılması mümkün olmayan sığınakların kullanım 

amacının değiştirilerek daireye dönüştürülmesi halinde, tüm kat maliklerince muvafakat verilse 

de 2981 sayılı yasa uyarınca imar affı kapsamında değerlendirilme olanağı bulunmaz.” 

21.98-2981 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre; imar mevzuatına aykırı yapılar ve 

gecekondular için yapının bulunduğu yer valiliğine maddede belirtilen esaslar çerçevesinde 

müracaat edilip edilmediği, 
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21.101-2981 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre; imar mevzuatına aykırı yapılarla 

gecekondular için tespit işlerinde; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve valilik 

tarafından bastırılan standart formun, değerlendirme işlerinde Bakanlıkça hazırlanan formun 

kullanılarak tespit ve değerlendirme belgelerinin müracaat sahibince yeminli özel teknik 

bürolara doldurulup doldurulmadığı, 

21.99-2981 sayılı Kanun’un değişik 9. maddesine göre; Uygulama işlemlerinin; 

a) Müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapılmış ise, 

b) Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare 

ettiği arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular ile ilgili ise, 

c) Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular hakkında, maddede 

belirtilen şartlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, 

21.100-2981 sayılı Kanun’un değişik 10. maddesine göre; Hazine, Belediye, İl Özel 

İdarelerine ait veya Vakıflar Genel müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine 

gecekondu sahiplerince yapılmış yapılarla ilgili toplam kaç kişiye tapu tahsis belgesi verildiği, 

aynı maddenin 2’nci fıkrasında ‘Tapu Tahsis Belgesi’ ıslah imar planı veya kadastro planı 

yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder denildiğinden söz konusu 

planlar yapıldıktan sonra daha önce tapu tahsis belgesi verilen kişilere tapularının verilip 

verilmediği, 

21.101-2981 sayılı Kanun’un 10. maddesine ek hükümlere göre; hazine, belediye, il 

özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, 

gecekondu sahiplerince yapılmış yapılara; ıslah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen 

alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapularının verilebileceği, 

Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve 

araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş 

gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapularının verileceği hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

21.102-2981 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre; değerlendirmelerle aynen veya ıslah 

edilerek muhafazası mümkün olan yapılardan, komşu parsele çıkmalar da dâhil tecavüzlü 

olarak yapılanlara, tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarını belgelemek ve tapu 

işlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verileceği, tarafların anlaşması 

mümkün olmadığında yargı yoluna başvurulacağı hususlarına uyulup, uyulmadığı,  

21.103-2981 sayılı Kanun’un 14. maddesinde hangi yapıların bu Kanun hükümlerinden 

yararlanamayacağı hükme bağlandığından uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı, 

21.107-2981 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre;  Kullanılan veya kullanılmaya hazır 

duruma getirilmiş yapılara, ruhsat ve kullanma izni, müracaat sahibine, 8. maddede istenen 

evrakların tamamlanması halinde hemen verilir. Bilahare bunların doğruluğu valilik ve 

belediyelerce kontrol edileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.104- 2981 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre;  Bu Kanunun uygulama alanına 

giren yapılarda kat mülkiyetine geçişte, bu Kanun’un 8. maddesindeki belgelere dayanılacağı, 

Kat mülkiyeti kurulmasında ortak maliklerden birinin talebi ile yetinileceği hususlarına uyulup, 

uyulmadığı, 
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21.105- 2981 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre; imar mevzuatına aykırı yapılarla 

gecekon-dulara ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandıkça valilikçe umumi mahallelerde 

asılıp bu belgelerin birer örneklerinin mahalle muhtarlıklarına verilmesi sureti ile gerekli 

duyuruların yapılıp yapılmadığı, 

21.106-2981 sayılı Kanun’un 20. maddesine göre; bu Kanunda yer alan ruhsat ve 

kullanma izni hakkındaki işlemlerin bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacağı, bu 

işlemlerin, bundan sonraki uygulamalara örnek teşkil etmeyeceği, bu Kanuna göre ruhsat ve 

kullanma izni verilen yapıların her hangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden 

yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar 

planlarını geliştiren imar planlarının uygulanacağı, 

Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren 

alanlarda valiliklerin yaptıracakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şekil 

ve şartlarını gösteren planlara göre uygulama yapılabileceği, bu durumu tespite belediyenin 

yetkili olduğu, böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak 

planlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun imar planı yapma şartları ve standartlarının 

aranmayacağı, ancak, buralarda yapılacak binaların irtifaının azami H = 12.50 m. olacağı 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Gecekondu ile İlgili Hususlar: 

21.107-775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 

ile ilgili 18. maddesine göre; bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediye sınırları 

içerisinde, beledi-yelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda 

veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, daimi veya geçici bütün izinsiz 

yapıların inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun hiçbir karar alınmasına lüzum 

kalmaksızın belediye ve devlet zabıtası tarafından yıktırılacağı, 

Özel kişilere veya bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait 

arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında arsa sahiplerinin yazılı müracaatları 

üzerine ve mülkiyet durumlarını teşvik etmeleri şartıyla bu madde hükümlerinin uygulanacağı, 

Hususlarına uyulup uyulmadığı,  

Bu madde hükmü uyarınca il özel idaresince işlem tesis edilirken; 

Danıştay 6. Dairesinin, E.2008/8715, K.2009/2077, 04.03.2009 tarihli, “Davacının 

maliki olduğu taşınmazda bulunan ruhsatsız yapının imar planında kamu kullanımına ait yeşil 

alanda kaldığından bahisle, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca 

yıkılmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu, davacının işgalci olarak kabul edilemeyeceği; 

olayda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinin işletilebileceği, bu anlamda davacının 

zararının tazmininin gerekeceği, ancak tazminata hükmedilirken yapının ruhsatsız oluşunun da 

dikkate alınması gerekir.” 

Danıştay 6. Dairesinin, E.2007/8640, K.2008/2358, 16.04.2008 tarihli, “Tapu iptal 

edilmedikçe, kıyıda kalan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğundan söz 

edilemeyeceğinden, tapulu mülk üzerindeki yapının, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. 

maddesine göre yıktırılması mümkün değildir. Tapulu taşınmaz üzerinde ruhsata aykırı bir 

yapılaşmanın olması durumunda ise, anılan yapıların 3194 sayılı Yasanın 32. maddesinin 

uygulanması suretiyle yıktırılması olasıdır. Sözü edilen yasa hükmüne göre, yapı tatil tutanağı 
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düzenlendikten bir ay sonra belediye encümeni hangi maddeye göre yıkım kararı aldığını 

belirtmek suretiyle işlem tesis edilebilir.” 

Danıştay 6. Dairesinin, E.2005/3790, K.2006/395, 08.02.2006 tarihli, “Uyuşmazlığa 

konu taşınmazın Hazine adına tespitli olduğu ancak Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti 

davasının devam ettiği anlaşıldığından anılan taşınmazın henüz Hazine mülkiyetinde 

olduğundan söz edilemez. Bu durumda mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmaz üzerindeki yapılar 

nedeniyle 775 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinin mümkün olmaması 

karşısında dava konusu taşınmazın mülkiyet durumunun araştırılmasından sonra dava 

hakkında karar verilmesi gerekir” 

Danıştay 6. Dairesinin, E.2003/1984, K.2004/5538, 10.11.2004 tarihli, “Ruhsatsız 

yapılara mülkiyet durumuna bakılmaksızın 3194 sayılı Kanununun 32 ve 42. maddeleri 

uygulanabileceğinden, hazineye ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız inşaata yönelik olarak 775 

sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilmeyip, 3194 sayılı Kanunun 

32 ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır” 

kararlarının da dikkate alınıp alınmadığı, 

21.108-Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 40. maddesine göre; Bina 

veya konutların aşağıdaki şekilde tespit olunacak emsal bedel üzerinden tahsis olunacağı veya 

satılacağı, 

Bu yönetmeliğin 8. maddesine göre (Değişik ibare: RG-12/11/2008-27052) Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığınca onanlı arsa emsal bedeli ile bina veya konutların tahsis veya satış 

yılındaki resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bedelden az olmamak kaydıyla valilikçe 

komisyon marifetiyle belirlenip (Değişik ibare: RG-12/11/2008-27052) Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığınca onanacak emsal bedelinin toplamından oluşur. Bina veya konutlar belediyeye ait 

ise valilikçe bedel belirlemesine başlamadan önce belediyenin bu bedelin tayinine ilişkin 

hesapları ve görüşünün alınacağı, 

Binanın bittiği tarih ile tahsis veya satış tarihi arasında bir yıldan fazla süre geçmesi 

halinde, her yıl için resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bina veya konut bedelinin %2 nispeti 

yıpranma payı olarak düşülerek bulunan bedel emsal bedelin tayininde göz önünde tutulacağı, 

(Değişik ibare: RG-12/11/2008-27052) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Valilikçe 

belirlenecek emsal bedeli aynen, artırarak veya azaltarak onaylayabileceği hükme 

bağlandığından, bu düzenlemelere uyulup uyulmadığı, 

Kıyılarla İlgili Hususlar: 

21.109-Anayasa’nın “Kıyılardan yararlanma” başlıklı 43. maddesinde:  

“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden 

yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden 

yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.” hükmü, 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar” 

başlıklı 715. maddesinde:  

“Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
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Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi 

tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir 

ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. 

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi 

ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.” hükmü, 

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun “Genel esaslar” başlıklı 5. maddesinde:  

“Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak 

yararlanmasına açıktır, 

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin 

tespiti zorunludur. 

Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip 

eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. 

Ek : (1/7/1992 -3830/2 md.) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en 

fazla 50 metre yaklaşabilir. 

Ek : (1/7/1992 -3830/2 md.) Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan 

alanlar, ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere 

düzenlenebilir. 

Ek : (1/7/1992 -3830/2 md.) Sahil şeritlerinin derinliği, 4 üncü maddede belirtilen 

mesafeden az olmamak üzere, sahil şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal 

eşikler de dikkate alınarak belirlenir. 

Ek : (1/7/1992 -3830/2 md.) Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma 

sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir. 

Ek : (1/7/1992 -3830/2 md.) Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı 

olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir.” hükmü, 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesindeki; “(Değişik 

fıkra: RG-25/3/2011-27885) Bakanlıkça Valiliğe gönderilen onaylı orijinal kıyı kenar çizgisi 

paftaları ve bilgisayar ortamındaki sayısal veriler, Valilikçe çoğaltılarak yerel maliye 

teşkilatına, tespit belediye ve mücavir saha hudutları içinde ise, ilgili belediyesine ve kadastral 

paftalara işlenmek üzere ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir. Onaylı orijinal kıyı kenar 

çizgisi paftaları Valilikçe muhafaza edilir. Onaylı kıyı kenar çizgisine göre mülkiyete konu 

taşınmazların kıyıda kalan bölümleri ilgili kadastro müdürlüğünce belirlenerek gerekli şerhler 

konulmak üzere tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. 

Tespit sonucunda, kıyıda kalan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili tapu iptal işlemleri 

ilgili defterdarlıkça yürütülür.” hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 

Onaylanan kıyı kenar çizgisinin (kıyıda) bulunan kısmı gerek Anayasa’nın 43. maddesi, 

gerek Medeni Kanun’un 715. maddesi ve gerekse de Kıyı Kanunu’nun 5. maddesine göre 

hiçbir şekilde özel mülkiyete konu edilemeyecek alanlar olup, tespit sonucunda kıyıda kalan 

özel mülkiyete konu arazilerin tapu iptali işlemlerinin yapılması, bunun içinde onaylı kıyı kenar 

çizgisine göre mülkiyete konu taşınmazların kıyıda kalan bölümleri ilgili kadastro 

müdürlüğünce belirlenerek gerekli şerhler konulmak üzere tapu sicil müdürlüğüne 
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gönderilmesi ve tespit sonucunda, kıyıda kalan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili tapu iptal 

işlemlerinin defterdarlıkça yürütülüp yürütülmediği, 

21.110-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 5 ve değişik 13. maddelerine göre;  

Kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlilikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı 

yapılamayacağı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller 

oluşturulamayacağı, kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamayacağı, kum, çakıl 

vesaire alınamayacağı, moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar 

dökülemeyeceği genel ilkesi ile ancak uygulama imar planı kararları ile yukarıdaki maddelerde 

açık olarak sayılan yapı ve tesislerin yapılabileceği ve bu yapı ve tesislerin yapım amaçları 

dışında kullanılamayacağı hususlarına riayet edilip edilmediği, 

21.111-Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğünün, “Ahşap İskeleler” konulu 10.07.2007 gün ve B.09.0.TAU.0.17.00.00-5028 

sayılı Genelgesinde ;  

    Denizcilik Müsteşarlığından izin almasına karşın, alanın durumuna göre ilgili 

belediyesi ya da Valiliğince projeleri onaylanmayan ve ruhsata bağlanmayan ve bu Genelge’nin 

çıkış tarihine kadar yapımı tamamlanmamış olan ahşap iskelelere Denizcilik Müsteşarlığınca 

verilen izinlerin hiçbir yasal geçerliliği bulunmadığı, 

15.06.2006 gün ve 1502/4111 sayılı Genelge öncesinde Denizcilik Müsteşarlığınca izin 

verilen ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 (c) maddesine uygun 

olmak suretiyle, Denizcilik Müsteşarlığından alınan izne bağlı olarak yapımı tamamlanmış 

ancak alanın durumuna göre ilgili belediyesi ya da Valiliğince projeleri onaylanmamış ve 

ruhsata bağlanmamış ahşap iskelelerin; alanın durumuna göre ilgili belediyesi ya da Valiliğince 

3 ay içerisinde projelerinin onaylanması ve ruhsata bağlanmasının gerekmektiği, 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 (c) maddesine uygun 

olmak suretiyle Denizcilik Müsteşarlığınca verilen izne uygun olarak yapımı tamamlanmış 

olmasına karşın, bu Genelgenin çıkış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde alanın durumuna göre 

ilgili Belediyesi ya da Valiliğince projeleri onaylanmayan ve ruhsata bağlanmayan ahşap 

iskelelere Denizcilik Müsteşarlığınca verilen izinlerin belirtilen süre sonunda hiçbir yasal 

geçerliliğinin bulunmayacağı, 

Buna ilave olarak, 

15.06.2006 gün ve 1502/4111 sayılı Genelge öncesi Kıyı Kanununun Uygulanmasına 

Dair Yönetmeliğinin 13 (c) maddesine uygun olmak suretiyle Denizcilik Müsteşarlığınca izin 

alınarak ve alanın durumuna göre ilgili Belediyesi ya da Valiliğince projeleri onaylanıp, yapı 

ruhsatına bağlanan ahşap iskelelerin yapımının en geç bir yıl içerisinde tamamlanmış olması 

gerekmektedir. Denizcilik Müsteşarlığından izin alarak, proje onayı ve ruhsat işlemlerini 

tamamlamış talep sahiplerinin en geç 1 yıl içerisinde ahşap iskelenin yapımını 

gerçekleştirmemeleri halinde söz konusu izin, proje onayı ve ruhsatlarının hiçbir geçerliliğinin 

bulunmadığı, 

Ahşap iskelenin yapımına ilişkin gerekli iş ve işlemleri 15.06.2006 günlü Genelge’nin 

çıkış tarihinden itibaren bu Genelge’ye ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik 
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hükümlerine uygun olarak tamamlayan talep sahiplerinin ahşap iskelelerin yapımının en geç 

bir yıl içerisinde tamamlamış olmasının gerektiği, 

Ayrıca, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 15.06.2006 gün 

ve 1502/4111 sayılı  Genelge’ye uygun olarak ahşap iskelelere verilen izin ve ruhsatların talep 

sahipleri açısından müktesep hak olarak kabul edilemeyeceği, 

Gerekli görülen hallerde, ilgili idarelerin ahşap iskelenin kaldırılmasını istemeleri halinde 

kaldırılması istenilen ahşap iskelenin 1 ay içinde kaldırılması, iskelenin kaldırılmaması halinde 

ise ilgili idarelerce (Belediye veya Valilik) yıktırılmasının gerektiği, 

Bundan böyle ahşap iskelelere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinin 15.06.2006 gün ve 

1502/4111 sayılı  Genelge ile bu Genelge’de belirtilen hususlar kapsamında sürdürülmesi, bu 

Genelgelerde belirtilmeyen konularda ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik 

hükümlerinin dikkate alınması gerektiği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.112-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin 4. fıkrası gereğince;  

“ Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı 

yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.  

Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya 

çekilemez.  

Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.  

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/21 md.) Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize 

girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif 

amaçlı iskele yapılamaz. Ancak, kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya 

çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanmanın mümkün 

olmadığı zorunlu hallerde genişliği üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan 

rekreatif amaçlı iskeleler yapılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar; 2634 sayılı Kanun 

kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.  

Kıyıda imar planı kararı ile;(4)  

a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, 

fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu 

yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler, Sahil Güvenlik 

Komutanlığının faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılması mümkün olmayan 

Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemi/bot karakolları ve destek birimi binaları,(1)  

b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan 

tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı 

ve tesisler,  

c) (Ek: 3/7/2005-5398/13 md.) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu 

gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine 

hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri 

teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan 

hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-

içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, 

enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, 
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kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan 

tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları,  

d) (Ek: 31/7/2008-5801/3 md.) Uluslararası spor otoritelerinin, Türkiye’de spor 

faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı Cetvelinde düzenlenen genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri, aynı Kanunun (II) sayılı Cetvelinde düzenlenen özel bütçeli 

idareler, belediyeler ile il özel idareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve 

organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden 

durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri,  

e) (Ek: 18/6/2017-7033/33 md.) Trabzon, Rize ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli 

ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, 

Cumhurbaşkanınca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve 

alternatif alan bulunmaması durumunda 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri 

Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri,(2) (3)  

f) (Ek: 29/11/2018-7153/18 md.) Enerji iletim hatları,  

g) (Ek:14/2/2020-7221/21 md.) Millet bahçeleri,   

Yapılabilir. 

(Ek fıkra: 29/11/2018-7153/18 md.) Denizlerde imar planı kararı ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda 

yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir.  

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5398/13 md.) Özelleştirme kapsam ve programına alınan ve sahil 

şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve 

kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım 

birimleri, teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve 

yapılanma şartları imar plânı ile belirlenir. Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında 

kullanılamazlar.” Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.113-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 14. maddelerine göre; kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar 

planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve 

kurutma suretiyle arazi elde edilebileceği; Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak 

ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

gönderileceği, Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi 

inceleyeceği, uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı 

hazırlanacağı, bu yerler için yapılacak planlar hakkında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu hükümleri uygulanacağı, ancak bu planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; 

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki 

planlar, anılan Kanun’un 7. maddesine göre ve 4737 sayılı Kanun kapsamında kalan 

alanlardaki planlar ise anılan Kanun’un 4/A, 4/C ve 4/Ç maddelerine göre tasdik edilir. 

Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacağı, bu araziler 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, özel mülkiyet konusu olmayacağı, bu alanlar 

üzerinde 6. maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri 

gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebileceği hükümlerine uyulup uyulmadığı, 
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Danıştay 6. Dairesinin, E. 2006/6449, K. 2008/6992, 22.10.2008 tarihli, “Kıyı ve sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerekeceğinden, sahil 

şeritlerinde yapılacak yapıların kıyı kenar çizgisine en fazla 50m yaklaşabileceği ve sahil 

şeritlerinde yapılabilecek yapılar ve ıslah imar planının ve bu plan uyarınca yapılacak 

parselasyon işleminin amacı dikkate alındığında sahil şeritlerinde 2981 sayılı Yasanın 

uygulanması mümkün değildir.” 

 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin, E. 2009/14948, K. 2010/872, 02.02.2010 tarihli, 

“Yasal mevzuat uyarınca doldurma ve kurutma yolu ile arazi elde edilmesine ilişkin 3621 sayılı 

Kıyı Kanununun 7.maddesine göre kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı 

kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma 

suretiyle arazi elde edilmesi olanaklıdır. Ne var ki; bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerler kapsamında kaldığından özel mülkiyete konu olamaz. Sadece 3621 sayılı 

Yasanın 6. maddesinde belirtilen yapıların, 7.madde gereğince de yol, açık otopark, park, yeşil 

alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanlarının düzenlenmesi 

mümkündür.5393 sayılı Belediye Kanununun 79.maddesinin Maliye Bakanlığından alınacak 

izinle belediyelerin tasarrufuna bıraktığı denizden doldurma yerler Kıyı Kanunu'nun 

yapılmasına izin verdiği yasada sayılan yerlerdir. Yoksa, denizden doldurularak kazanılan 

arazilerin Yasada sayılanlar dışında bir başka amaçla tasarruf edilmek üzere belediyelerin 

kullanımına bırakılacağı düşünülemez. Kaldı ki, eldeki davada Maliye Bakanlığı tarafından 

davacı belediyeye verilmiş bir izin de bulunmamaktadır. Böyle olunca, davanın reddi yerine 

istek hüküm altına alındığından karar bozulmalıdır.” 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun E. 2008/1329, K. 2010/136, 

04.02.2010 sayılı kararına göre; “Dolgu alanı imar planı yapılmadan önce belediyeden 

alınması gereken uygun görüşün Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra 

alınmasının dava konusu planı usul yönünden sakatlamaz” hususlarına uyulup uyulmadığı,  

21.114-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 10, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 12. maddelerine göre; Kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp 

onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez. Kıyıda, gerektiğinde ilgili 

kuruluşların görüşleri de alınarak sadece Kanun’un 6. maddesi ve bu Yönetmeliğin 13. 

maddesindeki yapı ve tesislerin inşası amacıyla, imar planı yapılabileceği, 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na göre belirlenen turizm bölge, alan ve 

merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil 

şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama 

tesislerinin tamamlayıcısı veya devamı niteliğinde olan ve bu Yönetmeliğin 13. maddesinin 

(a) bendinde sayılan yapı ve tesislere ait uygulama imar planları, aynı Kanun’un 7. maddesi 

uyarınca Turizm Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe gireceği, 

(Değişik fıkra: 13/10/1992 -21374 ) İkinci fıkra kapsamı dışında kalan uygulama imar 

planlarının: 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca, Bakanlık, valilik veya belediyesince 

onaylanarak yürürlüğe girmesi gerektiği, hususlarına uyulup uyulmadığı,  

21.115-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 11, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 15. maddelerine göre; Bu Kanun hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve 
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kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin 

yapılabilmesi için, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli iznin alınmasının zorunlu olduğu, 

İnşaat ruhsatının verilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca kiralama, irtifak hakkı 

tesisi veya tahsis işlemlerinin yapılmış olmasının şart olduğu ve inşaat ruhsatı işlemlerinin 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yürütülmesinin gerektiği, hükümlerine 

uyulup uyulmadığı, 

21.116-Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16. maddesine göre; 

sahil şeridinin maddede belirtilen durumlara göre usulüne uygun bir şekilde belirlenip 

belirlenmediği, 

Sahil şeridinde kıyıya geçişi engelleyecek şekilde; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, 

kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi çevreyi bozucu etkisi 

olan atık ve atık dökülemeyeceği, kazı yapılamayacağı, 

Sahil şeridinde 11 Temmuz 1992 tarihinden önce, yürürlükteki plan ve/veya mevzuata 

uygun olarak yapılmış veya inşaat ruhsatı alınarak en az subasman seviyesine kadar inşaatı 

tamamlanmış yapılardaki müktesep hakları saklıdır. Bu hüküm, üzerine birden fazla yapı 

yapılmak üzere ruhsat alınmış parsellerdeki en az subasman seviyesindeki yapılar için de 

geçerli olduğu, 

Sahil şeridinin birinci bölümünde yeni taşıt yolları açılamaz. Ancak 11 Temmuz 1992 

tarihinden önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onaylanmış planlara göre yapımına 

başlanmış veya kullanılmakta olan Devlet Karayolları ile yapımı gerçekleştirilmiş imar 

yollarındaki müktesep haklar saklıdır. İnşaatına başlanmış imar yolları ise mümkün olan en kısa 

mesafede iç yollarla bağlantı sağlanmak üzere imar planı revizyonu yapılır. Sahil şeridi birinci 

bölümünde ancak iç yollarla dolgu alanlarındaki yapılmış veya yapılacak yolları bağlayan kısa 

geçişler için imar yolları planlanabileceği, 

Hükme bağlandığından, bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

21.117-Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 17. maddesine göre; Sahil 

şeridinde uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Tamamen 

veya kısmen yapılaşmamış sahil şeritlerinde yapılacak planlar; Kanun’un 5.  maddesindeki 

esaslar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık 

alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda 

sadece, yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar ile bu 

Yönetmeliğin 13. maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Bu alan içinde 

toplumun yararlanmasına açık yapılar da dâhil olmak üzere başka hiçbir yapı ve tesis 

yapılamaz. 

Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, bu Yönetmeliğin 13 ve 14. 

maddesinde sayılan yapı ve tesisler ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile 

konaklama hariç bu Yönetmelikte tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini 

kapsayacak şekilde düzenlenir. 
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Hükümleri doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.118-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 8, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 18. maddelerine göre; Bu Yönetmeliğin 16. maddesine göre belirlenen sahil 

şeritlerinde uygulama imar planı olmaksızın hiçbir yapı ve tesis yapılamayacağı, 

(Ek fıkra: 27/07/1996 -22709 R.G) Bu Yönetmeliğin 17. maddesinde sayılan 

nedenlerle, sahil şeridinde, 13 üncü maddede sayılan ve üst yapı gerektiren yapı ve tesisler 

yapılabileceği, 

(Ek fıkra: 30/03/1994 -21890 R.G.) Sahil şeridinin ikinci bölümünde veya sahil şeridi 

gerisinde kalan alanlarda yer alan özel yapı ve tesislere ait arıtma tesisleri sahil şeridinin 

birinci bölümünde yer alamaz. Bu tür arıtma tesisleri ait oldukları tesislerin mülkiyetinde 

ve kamuya terk edilmesi gerekli olmayan alanlarda inşa edilebileceği, 

(Değişik fıkra: 30/03/1994 -21890 R.G.) Sahil şeridinin ikinci bölümünde sadece 

onaylı uygulama imar planında belirlenmiş toplumun yararlanmasına açık günübirlik 

turizm tesisleri, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen yapı ve tesisler ile 

kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla lojman, konaklama ve benzeri tesisler 

içermemek üzere inşa edilecek karakol ve bu gibi güvenlik yapıları yer alabileceği, 

Onaylı uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde; kıyıya geçişi engelleyecek 

şekilde oluşturulmuş duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engellerin 

derhal kaldırılması ilgili valilik ve belediyelerce sağlanacağı, 

Sahil şeridinde inşaat ruhsatı verilebilmesi için, onaylı uygulama imar planı 

hükümlerine uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerine göre işlem 

yapılarak imar parsellerinin oluşturulması ve kamuya açık alanların, kamu eline 

geçmesinin şart olduğu, 

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili işlemler, 3194 sayılı İmar Kanunu 

hükümlerine göre yürütülür. Sahil şeridinde inşaata başlanabilmesi için, yapılacak 

yapıların toplumun yararlanmasına ayrılmış yapı olduğunun tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine işlenmesinin zorunlu olduğu, 

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.119-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 13, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 19. maddelerine göre; Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan 

alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolünün, belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde belediyelerce yürütüleceği, 

Yapılan işlemlerden Bakanlığa bilgi verileceği, 

Kanun kapsamında kalan alanların belediye veya valiliklerce imar mevzuatına 

aykırı yapılanmaların önlenmesi amacıyla sürekli denetim altında tutulacağı ve Bu 
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amaçla gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğinden, belirtilen görevlerin yerine 

getirilip getirilmediği, 

21.120-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 14, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 20. maddelerine göre; Kıyılarda, Doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan 

alanlarda ve sahil şeritlerinde Kanun, plan ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, 

ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

32. maddesi uyarınca, aynı Kanun’da belirlenen yasal süreler içinde gerekli işlemlerin 

yapılıp yapılmadığı,  

(02.04.2013 tarih ve 28606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun 

Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi 

ile EK MADDE 1-“Aynı alanda birbirinden farklı tarihlerde onaylanmış kıyı kenar 

çizgilerinin bulunması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; onaylı 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 

planda esas alındığı belirlenen kıyı kenar çizgisi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

bulunmayan alanlarda ise Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca yapılan inceleme 

sonucunda uygun görülen ve Bakanlıkça onanan kıyı kenar çizgisi geçerlidir.” eklenmiş, 

ayrıca, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki “Sahil Şeridi” 

tanımının ikinci paragrafı değiştirilmiş, “Su Ürünlerini Üretim ve Yetiştirme Tesisi”, 

“Rekreaktif Alanlar”, “Tersane”, “Yat Limanı”, “Balıkçı Barınağı”, “Çekek Yeri” ve “Sosyal ve 

Teknik Altyapı Tesisleri” tanımları değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki “Denize İniş 

Rampaları”, “Tekne İmal ve Bakım Yeri” tanımları eklenmiş, aynı maddedeki “Yat çekek yeri” 

tanımı yürürlükten kaldırılmış olup, uygulamada bu hususun dikkate alınıp alınmadığı, 

21.121-3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 15. maddesine göre;  

Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, 

hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara iki bin Türk Lirası’ndan on bin Türk Lirası’na 

kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere 

belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer 

tarafından kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu 

alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal 

kaldırılır. Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verileceği,  

Birinci fıkrada sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara üç bin Türk Lirası’ndan on beş bin 

Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verileceği,   

Birinci fıkrada sayılan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artıkları dökenler, 

atılan veya dökülen maddenin niteliğine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza 

Kanunu, Kabahatler Kanunu veya Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılacağı,  

Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana 

getirmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında 

altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı, 

Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan 

kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza bir kat 

artırılacağı, 
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İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere, bu maddede 

belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amirin yetkili olduğu, 

Hususlarına dikkat edilip edilmediği, (Bu düzenleme Kanun’un 14. maddesi dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir) 

21.122-Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında gerçekleştirilecek kıyı yapılarını içeren 

1/1.000 ölçekli uygulama imar planları ile kentsel kullanım amaçlı dolgu düzenlemelerine ait 

1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin işlemlere dair hususlarda 3621 sayılı Kıyı 

Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınıp, alınmadığı, 

21.123-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü’nün 24/03/2011tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00/ 2824 sayılı Genelgesine göre 

de; 

“3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri 

kapsamında uygulama imar planı kararı ile Kıyı Kanununun 6. ve 7. maddesi ile, Yönetmeliğin 

13. maddesinde belirtilen yapı ve tesislere ait tekliflere i1işkin olarak alınması gerekli ilgili 

kurum ve kuruluş görüşlerinin; 

1-Genelkurmay Başkanlığınca (Harekat Dairesi Başkanlığı) teklifin bulunduğu alanın 

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca, askeri bölge veya 

askeri güvenlik bölgesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığının belirtilmesi, kalıyor ise söz 

konusu alan sınırlarının gönderilerek plan ve plan notlarına eklenecek hususlar yönünden, 

2-Maliye Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2680 sayılı Maliye Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, 

kiralama ve tahsise ilişkin hususlar açısından; 

3 Ulaştırma Bakanlığınca (DLHİ Genel Müdürlüğü 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, yatırımlar ve projeler 

kapsamında, 

4-Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü teklifin 

bulunduğu alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat uyarınca, kültürel ve korunacak değerler yönünden sit alanı içerisinde kalıp 

kalmadığı, kalıyor ise sit alanlarının sınırlarının gönderilerek plan ve plan notlarına. eklenecek 

hususlar kapsamında. 

5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü), 2872 sayılı 

Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca çevresel değerler ve bu değerlerin korunması 

açısından; 

6-Denizcilik Müsteşarlığınca (Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü/Gemi İnşa ve 

Tersaneler Genel Müdürlüğü) 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, seyir emniyeti ve 

deniz güvenliği yönünden, 

7-İlgili Valiliğince (Tarım İl Müdürlüğü) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca, toprak değerleri 

ve su ürünleri kapsamında, 
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8-İlgili Büyükşehir Belediye Başkanlığınca/ Belediye Başkanlığınca söz konusu alanın 

yakın çevresine ait onaylı imar planı ya da imar planı çalışması bulunup bulunmadığı hususları 

yönünden, 

9-Konu özelinde görüş istenilecek ilgili diğer kurum ve kuruluşların da kendi mevzuatları 

doğrultusunda, bilgi, belge, görüş ve önerilerin, Bakanlığa iletilmesi,” gerektiğinden, 

uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

Turizm ile İlgili Hususlar: 

21.124-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun değişik 7,  Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının 

Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddelerine göre; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil 

etmeye yetkili olduğu, planların yapımında gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini 

de alacağı,  

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça 

yapılacak alt yapı ve plânlama işlemlerine esas olmak üzere diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş 3 ay içinde verileceği, bu sürenin sonunda 

istenilen bilgi, belge ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemlerin Bakanlıkça 

re’sen tesis edilebileceği,  

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun, E. 2003/518,K. 2005/2406, 

06.10.2005 tarihli kararına göre; “ Bakanlıkça onanan turizm alanları ve merkezlerine ilişkin 

imar planlarının kesinleşmeleri için bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan 

edilmelerinin gerektiği, onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan -yasada 

öngörülen prosedür tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından bu şekil eksikliği 

nedeniyle iptalinin gerekeceği” 

21.125-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun aynı maddesine göre; kültür ve 

turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yapılacak satış, tahsis, kiralama, sınır ilânı ve değişikliği işlemleri ile çevresel 

etki yaratacak alt yapı ve üst yapı projelerinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olumlu 

görüşünün alınması gerekli olduğundan buna uyulup uyulmadığı, 

21.126-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm 

Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6. 

maddesine göre; Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde kamu kurum ve kuruluşları 

ile gerçek ve tüzel kişilerin de gerekçeleri ile birlikte bu Yönetmelikte tanımlanan her ölçekte 

plan veya plan değişikliğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teklif edebilecekleri, Bakanlığa 

sunulan tekliflerin kadastral durumun da işlendiği ölçekli haritalar üzerine gerekçe raporu ile 

birlikte 2 (iki) takım olarak hazırlanacağı, plan yapımına başlanabilmesi için Bakanlıktan izin 

alınmasının gerektiği hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.127-Anılan Yönetmeliğin 7. maddesine göre; Bakanlığın gelen teklifleri, kendi 

belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirerek plan hazırlanması için ön uygunluk 

kararı verebileceği, reddedebileceği veya planlama sınırını değiştirebileceği, 
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21.128-Anılan Yönetmeliğin 8.  maddesine göre; Bakanlığa sunulan ve plan 

hazırlanması için ön uygunluk kararı verilen teklifler için ön araştırma ve veri toplama 

aşamalarına geçileceği, Bakanlıkça, planlama alanında stratejik kararlara esas teşkil edecek 

değerlendirmelerin yapılmasına imkan verecek şekilde hazırlanmamış bir ön araştırmanın 

yenilenmesi veya eksiklerinin tamamlanmasının istenebileceği, ön araştırma safhası uygun 

bulanan plan ve/veya plan değişikliği teklifinin plan araştırma raporunun ilke, hedef ve kararları 

ile plan açıklama raporu ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri esas alınarak inceleneceği,. 

21.129-Anılan Yönetmeliğin 10. maddesine göre; Yönetmelikte tanımlanan planların 

Bakanlık dışında hazırlanması halinde plan müellifinin (yükleniciler, kamu kurum ve 

kuruluşları ve akademik kuruluşlar için) Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin 

Yeterliliği Hakkında Yönetmeliği’nde belirtilen grupta yeterlilik belgesine sahip olmasının 

gerektiği, bunun yanı sıra planlama grubunda yer alması gereken uzmanların asgari meslek 

disiplinleri ve tecrübe düzeyleri, planların yapılacağı yöre ve bölgenin kapsam ve niteliğine 

göre Bakanlıkça belirleneceği, planlama yarışmaları sonucunda yapılan ihalelerin bu hükümler 

dışında olduğu, planın veya plan değişikliğinin Bakanlıkça onaylanmış olmasının, plan 

müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.130-Anılan Yönetmeliğin 11. maddesine göre; uygulama imar planlarının 

tamamının bir aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de hazırlanabileceği, Ancak, bu 

durumda etap sınırlarının varsa nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gerektiği, uygulama 

imar planlarına uygun olarak parselasyon planlarının düzenleneceği ve bu planların imar 

planlarının ayrılmaz parçası olduğu hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.131-Anılan Yönetmeliğin 14. maddesine göre; Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan 

planlar ile Bakanlığa teklif edilenlerden uygun bulunan planların, Bakanlığın belirleyeceği usul 

ve esaslar çerçevesinde incelenip Bakanlık adına Genel Müdürlükçe onaylanacağı, uygun 

bulunmayan planların onaylanmayacağı ve onaylanmama sebeplerinin de belirtilerek teklif 

sahibine iade edileceği, onaylı planların, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili 

kurum ve kuruluşlara gönderileceği, planların ilgili idarelerce 1 (bir) ay süre ile ilan edileceği, 

hususuna uyulup uyulmadığı, 

21.132-Anılan Yönetmeliğin 15. maddesine göre; belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ilgili belediyeye bunun dışında valiliklere verilen planların belediyesi ve valiliği 

tarafından incelenerek görüşlerin, gerekçeleri ile birlikte en geç otuz (30) gün içinde Bakanlığa 

bildirileceği, bu süre sonunda cevap alınmadığı takdirde olumlu görüş verilmiş sayılacağı, 

Bakanlıkça onaylanan planların onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ilgili belediyenin 

duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde bir (1) ay süre ile asılacağı, askının 

belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulacağı, bu işlemlere ilişkin olarak 

düzenlenecek tutanakların süresiz saklanacağı ve bir örneğinin askı tarihinden itibaren 7 (yedi) 

gün içinde Bakanlığa gönderileceği hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.133-Anılan Yönetmeliğin 16. maddesine göre; planlar kamuya açık olduğu, plan 

kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının 1 (bir) aylık ilan süresi 

içinde itiraz edebilecekleri, itirazların koordinasyonu sağlayan ilgili kurum tarafından 

Bakanlığa iletileceği, Bakanlığa gönderilen itirazların Bakanlıkça Yönetmelik hükümlerine 

göre değerlendirilip ve sonuçlandırılacağı, plana itirazların planın yürürlüğünü 
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durdurmayacağı, imar planı değişikliklerinde de yukarıdaki hükümlerin uygulanacağı 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.134-Anılan Yönetmeliğin 18. maddesine göre; Yönetmeliğin kapsamı içinde 

bulunan yerlerde 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında kalan deniz, 

göl ve akarsularda doldurma ve kurutma suretiyle kazanılan arazilere ilişkin her ölçekte imar 

planlarının 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Bakanlıkça 

onaylanacağı, imar planı teklifleri ve ilgili kurum görüşleri için 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından belirlenen genelge ve usullerine uyulacağından buna uyulup uyulmadığı, 

21.135-Anılan Yönetmeliğin 19. maddesine göre; Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde altyapı projelerinin ilgili kuruluş tarafından 2 

(iki) takım halinde Bakanlığa gönderilmesi, bu projelerin Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan 

sonra yürürlüğe konulması gerektiğinden buna uyulup uyulmadığı, 

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile İlgili Hususlar: 

21.136-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesine 

göre; 7. maddeye göre tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma 

alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar 

alma yetkisi Koruma Kurullarına ait olduğu, (Ek cümle: 8/10/2013-6498/2 md.) Korunma 

alanlarına dair koruma bölge kurulu kararlarının 7201 sayılı Kanun uyarınca maliklere tebliğ 

edileceği ve Koruma Kurullarının kararına 61. maddenin ikinci fıkrasına göre itiraz 

edilebileceğinden buna uyulup uyulmadığı, 

21.137-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun değişik 9. 

maddesine göre; Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge 

kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 

ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî müdahalede bulunulamayacağı, bunların 

yeniden kullanıma açılamayacağı veya kullanımlarının değiştirilemeyeceği, esaslı onarım, 

inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işlerin inşai ve 

fizikî müdahale sayılacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.138-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. 

maddesinin ek 10 uncu fıkrasına göre; büyükşehir belediyeleri, valilikler, Bakanlıkça izin 

verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek 

üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından 

uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulacağından buna uyulup 

uyulmadığı, 

21.139-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 16. 

maddesine göre; korunması gerekli taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile bunların Korunma 

alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmanın yasak olduğu, buralarda ruhsatsız olarak yapılacak 

inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında plana, sitlerde sit şartlarına aykırı olarak inşa 

edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır hükmüne uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

21.140-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun değişik 17. 

maddesine göre; bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanının, bu alanda her ölçekteki 
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plân uygulamasını durduracağı, sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölçekli 

plân kararları ve notlarının alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili 

idarelerce onaylanacağı, 

 (Değişik ikinci paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) Koruma amaçlı imar planı 

yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları 

ve kullanma şartlarının belirleneceği, Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumların söz konusu 

alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere 

koruma bölge kuruluna vermek zorunda oldukları, bu süre içinde zorunlu nedenlerle plan 

yapılamadığı takdirde koruma bölge kurulunca gerekçeli olarak bu sürenin uzatılabileceği, 

uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygulanacağı, 

(Değişik üçüncü paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) Sit alanlarına ilişkin tüm 

ölçeklerde yapılmış; koruma bölge kurullarının uygun görüşü alınarak yürürlüğe giren planların 

yargı kararları ile uygulamasının durdurulması veya iptal edilmesi halinde ilgili koruma bölge 

kurulunca geçiş dönemi yapılanma şartları yeniden belirleneceği, Koruma bölge kurulunda 

görüşülen ve uygun görülen koruma plânlarının onaylanmak üzere ilgili idarelere 

gönderileceği, 

(Değişik beşinci paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) İlgili idarelerin, koruma amaçlı 

imar planını en geç iki ay içinde görüşerek ve varsa değişmesini istediği hususları koruma bölge 

kuruluna bildirecekleri, Koruma bölge kurulunda bu hususların değerlendirileceği ve kurul 

tarafından uygun görülen haliyle planların ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderileceği, 

planların koruma bölge kurulunun uygun gördüğü şekliyle ilgili idarelerin altmış gün içinde 

onaylanmak zorunda oldukları, bu süre içinde görüşülmeyen ya da onaylanmayan planların 

kesinleşerek yürürlüğe gireceği, Koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesiyle geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ayrıca karar almaya gerek kalmadan ortadan 

kalkacağı, 

Ören yerlerinde çevre düzenleme projesi yapımı ve değişiklikleri, ilgili koruma bölge 

kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça yapılacağı, yaptırılacağı ve onaylanacağı, 

Koruma amaçlı imar plânları ve çevre düzenleme projelerinde yapılacak değişiklikler in 

de yukarıdaki usullere tabi olduğu, 

(Değişik sekizinci paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) Koruma amaçlı imar 

planlarının, müellifi şehir plancısı olmak üzere alanın konumu, sit statüsü ve özellikleri 

gözönünde bulundurularak ilgili meslek gruplarından Bakanlıkça belirlenecek uzmanlar 

tarafından hazırlanacağı, 

(Değişik dokuzuncu paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 md.) Koruma amaçlı imar 

planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi, 

koruma amaçlı imar planı değişiklikleri, plan müellifleri ile planlama ekibinin niteliği ve 

yeterliliği ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan 

yönetmelikle belirleneceği, 

Koruma amaçlı imar plânlarının yapımı için belediyelere aktarılmak üzere İller Bankası 

Genel Müdürlüğü Bütçesine yeteri kadar ödenek konulacağı,  

  Koruma bölge kurulunca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde; bu kararın ilanından önce 

imar mevzuatına ve onanlı imar plânlarına uygun olarak alınmış yapı ruhsatı ve eklerine göre 

subasman seviyesi tamamlanmış yapıların inşasına devam edilebileceği, ancak bu maddenin (c) 
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bendi uyarınca yapılanma hakkı aktarımını re’sen uygulamaya da ilgili idarelerin yetkili 

oldukları,.subasman seviyesi tamamlanmamış yapıların yapı ruhsatlarının iptal edileceği, kesin 

yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında bu madde hükümlerinden faydalanılamayacağı , 

b) Koruma amaçlı imar plânlarıyla kesin yapılanma yasağı getirilen sit alanlarında 

bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar malikin başvurusu 

üzerine, belediye ve il özel idaresine ait taşınmazlarla takas edilebileceği, 

 c) Yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmaz kültür varlıklarına veya bunların 

koruma alanlarında bulunan ya da koruma amaçlı imar plânlarıyla yapılanma hakları kısıtlanan 

taşınmazlara ait mülkiyet veya yapılanma haklarının kısıtlanmış bölümünü, imar plânlarıyla 

yapılanmaya açık aktarım alanı olarak ayrılmış, mülkiyetlerindeki veya üçüncü şahıslara ait 

alanlara, aktarımdan yararlanacak öncelikli hakları belirleyerek bir program dâhilinde 

aktarmaya, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerin yetkili oldukları, 

Bu taşınmazlar için, kısıtlanmış yapılanma haklarının, imar plânlarıyla aktarım alanı 

olarak ayrılmış yapılanmaya açık diğer alanlarda kullanılmasını sağlayacak ve bu hakkı 

hamiline yazılı menkul kıymete dönüştürecek belgeler düzenlemeye, bu belgeleri yapılanma 

hakları kısıtlanmış alan olarak gösterilen ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlardaki 

taşınmaz sahiplerinden hak sahibi olanlara vermeye, imar plânında aktarım alanı olarak ayrılmış 

ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlarda ise ruhsat vermek için toplamaya ilgili idarelerin 

yetkili oldukları, Bu alanlarda kesin yapılanma yasağı gelmesi nedeniyle yapılanma hakkının 

tamamen aktarılması halinde, yapılanma hakkı kısıtlanan taşınmazın, mütemmimi ile birlikte 

ilgili idarenin mülkiyetine geçeceği ve parsellerin ilgili idare adına tescil edileceği ve hiçbir 

koşulda satışa konu edilemeyeceği, 

Aktarıma konu hak, tescilli taşınmaz kültür varlığı üzerinde ise, malikin bu varlığın 

korunması ve yaşatılması için gerekli bakım, onarım ve restorasyon çalışmasını, ilgili idare ile 

imzalanacak protokole uygun olarak menkul kıymetleri teslim almasını müteakip başlatarak 

tamamlaması zorunlu olduğu, aksi halde, ilgili idarenin teslim edilen menkul kıymet bedelini 

faiziyle birlikte malikten tahsile yetkili olduğu, bu hususlar ve protokolün menkul kıymet 

tesliminden önce ilgili idarece tapuya her türlü harçtan ve damga vergisinden muaf olarak şerh 

edileceği, 

Yukarıdaki fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği, 

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.141-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 18. 

maddesine ek 3, 4 ve 5. fıkralara göre; sit alanları, korunması gerekli kültür varlıkları ve 

bunların koruma alanlarında onaylı plân ve proje dışı uygulama yapan veya yapılmasına yol 

açan sorumlularının, koruma bölge kurulları ile ilgili konularda plân ve proje düzenlemesi ve 

uygulama sorumluluğu yapmasının beş yıl süre ile yasaklanacağı, uygulama sorumlularının 

denetiminin, ilgili valilik ve belediyece yapılarak aykırı hareket edenlerin, Bakanlığa ve ilgili 

meslek odasına bildirileceği, 

Proje uygulanması safhasında herhangi bir nedenle uygulama sorumlusunun ayrılması 

halinde bu hususun Bakanlığa bildirileceği, yenisi tayin edilmedikçe uygulamaya devam 

edilemeyeceği, 

Mahalli idarelerin, taşınmaz kültür varlığı parselinde, ek veya eklenti suretiyle yapılacak 

veya yeni inşa edilecek yapılara ait koruma bölge kurulunca verilen kararlarda veya onaylanmış 
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kültür varlığı projelerinde değişiklik yapamayacağı, ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık 

şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol edecekleri, 

Bu madde hükmü uyarınca hazırlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine İlişkin Yönetmelik 11.06.2005 gün ve 25842 

sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.142-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek 2. 

maddesine göre; yönetim alanlarında alan yönetimi, ulusal nitelikli müzelerde ise müze 

yönetimi, anıt eserlerde anıt eser kurulu kurulacağı, yönetim alanları ile bunların bağlantı 

noktalarının korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yönetim planı 

taslağı hazırlanması veya hazırlatılması, Bakanlık, yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin 

olarak alanla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü işbirliği yapılabileceği, 

eşgüdümün sağlanması amacıyla, kentsel sitlerde ilgili valilik ve belediyece diğer yerlerde 

Bakanlıkça bir alan başkanı belirleneceği, 

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişilerin, eşgüdüm ve 

denetleme kurulunca onaylanan yönetim plânına uymakla zorunlu oldukları,  

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.143-Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin 

Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara 

Ait Yönetmeliğin “Planların onaylanması” başlıklı 8. maddesinin; 

“(Değişik: RG-5/1/2017-29939) Koruma bölge kurulu müdürlükleri, belediye yetkisinde 

olan alanlarda belediye meclisince, il özel idaresi yetkisinde olan alanlarda il genel meclisince 

ve diğer idarelerin yetkisindeki alanlarda onaylamaya yetkili makam tarafından uygun 

bulunarak kendilerine iletilen koruma amaçlı imar planını, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda eksik belgesinin olup olmadığı yönünde incelerler. Eksik belgesi bulunduğu 

saptanan planlar koruma bölge kurulu müdürlüğünce idareye iade edilir. 

Koruma bölge kurulu, belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edildiği tarihten 

itibaren koruma amaçlı imar planlarını en geç altı ay içinde karara bağlar. 

Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma amaçlı imar planları 

onaylanmak üzere sadece ilgili idarelere gönderilir. 

Koruma amaçlı imar planı, belediye yetkisinde olan alanlarda belediye meclisince, il özel 

idaresi yetkisinde olan alanlarda il genel meclisince ve diğer idarelerin yetkisindeki alanlarda 

onaylamaya yetkili makam tarafından en geç iki ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. 

Koruma bölge kurulunca plana ilave edilen veya değiştirilen hususlar olması halinde, idare bu 

konularla ilgili plan yapım sürecinde alınan görüşler ve ana kararlar dikkate alınarak varsa 

değişmesini istediği hususları aynı süre içerisinde koruma bölge kuruluna bildirir. Bu süre 

içinde idarece herhangi bir husus koruma bölge kuruluna iletilmediği takdirde, koruma bölge 

kurulunca uygun bulunmuş haliyle planlar onaylanmış sayılır ve kesinleşerek yürürlüğe girer. 

İdarece planda değiştirilmesi istenen hususlar koruma bölge kuruluna bildirildiği 

takdirde koruma bölge kurulunca bu hususlar değerlendirilir ve uygun görülen haliyle planlar 

idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Planlar koruma bölge kurulunun uygun gördüğü 

şekliyle ilgili idarelerce altmış gün içinde onaylanmak zorundadır. Bu süre içinde 

görüşülmeyen ya da onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. 
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Planlar onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz 

gün süreyle  herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak 

suretiyle ve idarelerin internet adreslerinde eş zamanlı olarak ilan edilir. 

Planların nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya 

ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur. 

İdare, onaylanan koruma amaçlı imar planı ve eklerini, koruma bölge kurulu kararı ile 

birlikte dağıtımı yapılmak üzere asgari beş takım olarak ilgili koruma bölge kurulu 

müdürlüğüne gönderir. 

Uygun bulunan planlara ilişkin koruma bölge kurulu kararı, koruma bölge kurulu 

müdürlüğünce ilgili yerlere, karar eki planlar ise sadece Genel Müdürlük ve ilgili idarelere 

gönderilir.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.144-Aynı Yönetmeliğin 9. maddesine göre; Askı süresi içinde koruma amaçlı imar 

planlarına itiraz edilebileceği, itirazların idarelere yapılacağı, İdarece itirazların en geç otuz gün 

içinde değerlendirileceği ve karara bağlanacağı, alınan kararın, koruma amaçlı imar planında 

değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde (Ek ibare: RG-5/1/2017-29939) itirazlar koruma 

bölge kurulunun değerlendirmesine sunulacağı,  

İdareler ile gerçek ve tüzel kişilerin, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge 

kurullarının kararlarına uymak zorunda oldukları, 

Koruma amaçlı imar planı yapılan alanda idarelerin koruma bölge kurullarınca alınmış 

ve alınacak koruma amaçlı imar plânları, değişiklikleri ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı 

altmış gün içerisinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edebilecekleri, bu itirazların, Koruma 

Yüksek Kurulunca incelenip, en geç altı ay içinde karara bağlanacağı, 

Koruma amaçlı imar planına yapılan itirazların uygulamayı ve yürütmeyi 

durdurmayacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.145-Aynı Yönetmeliğin “Koruma amaçlı imar planı değişikliği, revizyonu ve 

ilaveleri” başlıklı 11. maddesinin; “(Başlığı ile birlikte değişik: RG-5/1/2017-29939)  

Koruma amaçlı imar planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ilaveler de bu 

Yönetmelikte belirtilen usullere tabidir. 

Ancak koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü etkilemeyecek değişiklikler, 

emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki 

değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında 

planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz. 

Koruma bölge kurulunca koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması kararı alınan 

alanlarda zorunlu nedenler dışında plan değişikliği yapılamaz. 

5 inci maddeye göre Bakanlık tarafından yaptırılan koruma amaçlı imar planlarında 

değişiklik, revizyon ve ilave yapılması durumunda Bakanlığın görüşü alınır. 

Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut 

korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini 

olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.” 

hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.146-5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 1 ve 2. maddelerine göre;  
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“Madde 1-Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları 

içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki 

belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini 

kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil 

ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun 

olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal 

donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel 

taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

Bu Kanun, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme 

alanlarının tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin 

oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usûl 

ve esasları kapsar.” 

“Madde 2-(Değişik birinci, ikinci, üçüncü cümleler: 16/5/2012-6306/15 md.)  

Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel meclisinin ve belediyelerde belediye 

meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel 

meclisince ve büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince bu konuda alınan 

kararlar, Cumhurbaşkanına sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe belediye meclislerince alınan 

kararlar, büyükşehir belediye meclisince onaylanması üzerine Cumhurbaşkanına sunulur. 

Cumhurbaşkanı projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir. 

Cumhurbaşkanınca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dâhilinde etap etap 

projelendirilebilir. 

Etap proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve 

belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya konulur. 

Belirlenen alan sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince 

hazırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara 

bağlanmasını müteakip bu Kanuna göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. 

Büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan 

yenileme projeleri, ilçe ve ilk kademe belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde 

kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre 

kamulaştırma ve uygulama yapılır. 

Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanların 

yönetimi ile örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin veya bölge halkının 

katılımına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.” hükümlerine uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

21.147-5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre; 

Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde il özel idaresi ve belediyeler tarafından 

hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamalarının ilgili belediyeler eliyle 

yapılacağı veya kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine 

yaptırılarak uygulanacağı, bu alanlarda Toplu Konut İdaresi ile ortak uygulama yapılabileceği 

gibi, Toplu Konut İdaresine de uygulama yaptırılabileceği, 

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılmayan uygulamaların ilçe ve 

ilk kademe belediyelerince tek başına veya müşterek olarak yapılacağı veya yaptırılacağı, 

Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen 

korunarak yenilenecek yapıların, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece kabul 
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edilen projeye bağlı kalmak ve belediyenin belirleyeceği amaçta kullanılmak kaydıyla parsel 

sahibince yapılabileceği, bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak başlatılması 

ve tamamlanmasının esas olduğu, aksi takdirde belediyece bu Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı, 

Yenileme alanlarında yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabiî afet riski taşıdığı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli tedbirleri almak üzere 

belediyelerin yenileme projelerinde tasfiye de dâhil olmak üzere gerekli düzenlemeleri 

yapabileceği, yasaklar koyabileceği, 

Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemlerinin belediyece 

yapılacağı veya yaptırılarak sonuçlandırılacağı, bu işlemlerin, projenin özelliğine göre konuyla 

ilgili uzman kişi, kurum ve ekiplere yaptırılacağı, 

Yenileme alanlarındaki uygulamaların her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaf 

olduğu,  

Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım 

işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümlerinden muaf olduğu, 

Yenileme projelerinin, uygulama alanı içerisinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek 

yapıların imar mevzuatında öngörülen projelerinden oluşacağı, 

(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/16 md.) Yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar, 

verilen süre içinde yapı malikince yapılmadığı takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından 

yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilir. İl özel idaresi veya belediye tarafından, yapı 

malikinin uygulama masraflarını ödemesini kolaylaştırıcı tedbirler alınabilir. Bu tedbirlere 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.148-5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre; İl özel 

idaresi ve belediyelerce, yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar üzerinde, her türlü 

yapılaşma, kullanım ve işletme konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar 

uygulanabileceği, 

Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 

anlaşma yolunun esas olduğu, anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından 

kamulaştırılabileceği, kamulaştırmaların   2942   sayılı   Kamulaştırma   Kanunu’nun   3. 

maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma 

sayılacağı, tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım tayin 

edilmiş, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri aynî hak tesis edilmiş 

olan taşınmazlar için de aynı madde hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerinin yürütüleceği, 

kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde belediyelerin veraset ilamı çıkarttırmaya, kayyım 

tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili oldukları, 

Taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, uygun gördükleri takdirde satın alma, kat 

karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen intifa 

hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak tesis edebilecekleri, 
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(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/15 md.) 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 diğer 

ilgili kurullar tarafından tasdik edilen mimarî projelere uygun olarak 23/6/1965 tarihli ve 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun toplu yapıya ilişkin hükümlerine göre toplu yapı olarak tek 

bir kat mülkiyeti tesis edilebilir. Belediyeler ve il özel idareleri; bu alanlar içindeki parsel 

maliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ilişkin 

alanları kullanma ve yararlanma şartları ile masraflarına katılma usullerine ilişkin işletme 

projeleri hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtmelerini isteyebileceği gibi, 

hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesisi veya 

parselasyon plânları yapılmak suretiyle 634 sayılı Kanun’un 12. maddesinde belirtilen 

belgelerin toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlanıp 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilan edilmesinden ve kesinleşmesinden sonra kat 

mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkilidir 

Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 

anlaşma yolu esastır. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından kamulaştırılabilir. Bu 

Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. 

maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma 

sayılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım tayin 

edilmiş, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri aynî hak tesis edilmiş 

olan taşınmazlar için de aynı madde hükümlerine göre kamulaştırma işlemleri yürütülür. 

Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde il özel idareleri ve belediyeler veraset ilamı 

çıkarttırmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya 

yetkilidir. 

İl özel idareleri ve belediyeler taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, uygun 

gördükleri takdirde satın alma, kat karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili 

maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak tesis 

edebilirler. 

(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/16 md.) Bu Kanun kapsamında açılacak kamulaştırma 

bedelinin tespiti ve taşınmaz malın tesciline ilişkin davalarda görev alacak bilirkişiler, 

28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olarak faaliyet gösteren 

değerleme uzmanları arasından seçilir. Bu uzmanlar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

oluşturulan değerleme standartlarını esas alarak raporlarını düzenler. 

4. maddenin 27/04/2008 gün ve 5793 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle değişik 

dördüncü fıkrasına göre de: Yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlardan; bir kamu 

hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 

sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile 

sivil ve askeri hava alanları ve mania plânları kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, 

Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi yürüten belediyeye bedelsiz 

olarak devredileceği, devir işlemlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı, devir 

tarihinden itibaren beş yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmayan taşınmazların, 

bedelsiz olarak re’sen Hazine adına tescil edileceği, söz konusu taşınmazlardan elde edilecek 
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gelirin, proje ve uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının %50’sinin Hazineye 

aktarılacağı, yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan 

taşınmazların devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Hazinece satılamayacağı, kiraya 

verilemeyeceği, tahsis edilemeyeceği, ön izin veya irtifak hakkına konu edilemeyeceği, 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.149-Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 5. 

maddesine göre; Yenileme projelerinin hazırlık ve uygulama sürecini yürütmek, 

yönlendirmek, denetim ve koordinasyonunu sağlamak, gelir ve giderlerini takip etmek, 

planlamasını yapmak amacıyla uygulama birimi oluşturulacağı, diğer mahalli idarelerle ortak 

proje yapılması halinde uygulama biriminin bu idareler tarafından müştereken oluşturulacağı, 

Uygulama birimlerinin, norm kadro esaslarına uygun olarak yetkili organlarının kararları ile 

kalıcı bir birim olarak da oluşturulabileceği, 

Yetkili idarelerde, 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, 

İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulmuş bir birim 

varsa, bu birimin aynı zamanda uygulama birimi olarak da görevlendirilebileceği, hususlarına 

uyulup uyulmadığı  

21.150-Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 28/02/2012 gün ve 28218 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7/2/2012 Tarihli ve 24 Sayılı Depremde Hasar Gören 

Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki 

Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 

İlke Kararı ile; Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu ve yıkılma tehlikesi arz ettiği (mail-i 

inhidam) ilgili idareler tarafından belirlenen yukarıda bahsi geçen yapıların belediye veya 

valilik tarafından boşaltılmasına karar verildiğinden, söz konusu karar doğrultusunda uygulama 

yapılıp yapılmadığı,  hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Çevre ile İlgili Hususlar: 

21.151-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 7. 

maddesinin 2. fıkrasının c bendine göre; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili 

belediyenin; yapıların mimari projelerinde ve yapı ruhsatlarında Yönetmeliğin 28 inci 

maddesinde nazım imar planları ile uygulama imar planlarının hazırlanması aşamasında 

Yönetmeliğin 27. maddesinde düzenlenen “Gürültüye Maruz Kalma Kategorileri” dikkate 

alınarak belirlenen şartların aranmasıyla, mükellef olduklarından buna uyulup, uyulmadığı, 

21.152-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 28. 

maddesine göre; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra inşa edilecek yapıların 

mimari projelerinde, yapı tiplerine bağlı olarak bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan 

Tablo-9’da verilen sınır değerlerin sağlanmasının zorunlu olduğu,  

Planlama aşamasında; ulaşım, sanayi, imalathane, atölye, eğlence yeri ve benzeri gibi 

planlanan faaliyetin çevresinde bulunan mevcut yerleşimler ve yapıların, imar planlarına göre 

gelecekteki durumları göz önüne alınarak 27. maddede verilen kategorilere göre 

değerlendirileceği, uygun olmayan durum varsa faaliyete izin verilmeyeceği,  
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Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması 

aşamasında alanda akustik planlamanın yapılabilmesi ve yerleşim alanları içindeki sakin alan 

ve açık arazideki sakin alanların oluşturulması için gürültü haritaları ve eylem planlarının plan 

eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas olmasının zorunlu olduğu,  

(27.04.2011 gün ve 27917 sayılı R.G.  ile değişik) Çok hassas ve hassas kullanımların 

bulunduğu yerlerde daha sakin çevre oluşturabilmek amacıyla ilgili kurum kuruluşların da 

görüşü alınarak belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye, belediye sınırları ve mücavir 

alan dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde il çevre 

ve orman müdürlüğünce ek sınırlayıcı tedbirler alınabilir. Bu çerçevede; bölgede kurulacak yeni 

bir gürültü kaynağında çevresel gürültü seviyesi ile ilgili geçici veya sürekli sınırlandırma 

kararları alınabilir veya yeni işletmenin bu bölge içinde kurulmasına izin verilmeyebilir, 

hususlarına uyulup uyulmadığı,  

21.153-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre; geçici atık 

deposu kurmakla yükümlü olan ünitelere yapı ruhsatı vermekle Belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, 

diğer yerlerde belediye başkanlıklarının yetkili olduklarından, buna uyulup uyulmadığı,  

21.154-02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi 

Yönetmeliği’nin 1. Maddesinin;  

“a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 

yönetiminin sağlanmasına, 

b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri 

kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin 

sağlanmasına, 

c) Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu 

Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine,” ilişkin 

hükümlerin uygulanıp uygulanmadığı, 

Müellifler ve Fen Adamları İle İlgili Hususlar: 

21.155-Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 

Yönetmeliğin 11. maddesine göre; idarenin, plânlama işlerinin hazırlanması, ihale edilmesi 

ve onanmasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olduğu, idare tarafından yapılan 

plânlarda, bu Yönetmelikte belirtilen yeterlilik gruplarına uygun en az bir müellifin, plân yapım 

sürecinde, plânlama biriminde ve kadrolu olarak istihdamının şart olduğu, plân müelliflerinin, 

aldıkları Yeterlilik Belgesi ile yeterlilik gruplarının daha altındaki gruplarda plânları yapmaya 

yetkili oldukları, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.156-14/06/2014 tarih, 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği ve mevzii imar planı yüklenicilerinin 2.11.1985 tarihli ve 18916 

mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek 

Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği’nde belirlenen grupta yeterlilik 

belgesine sahip olması gerektiği, planın ilgili idarelerce onaylanmış olmasının, plan 

müelliflerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, 

Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca, imar planlarının ihale suretiyle elde edilmesi 

durumunda; plan müellifinin, Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği 
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Hakkında Yönetmeliği’nde o yerleşme için belirlenen asgari yeterlilik belgesine haiz olmasının 

şart olduğu, planlama yarışmaları sonucunda yapılan ihaleler bu hükmün dışında olduğu 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 06.11.2007 tarih ve B.09.0.TAU.0.15.00.00-8323 

sayılı Genelgesine göre;  Danıştay Altıncı Dairesinin 24.07.2007 günlü ve Esas No:2006/1183 

sayılı kararında yürütmenin durdurulması hakkındaki istemin kabulüne karar verilmiştir. Söz 

konusu Kararda: “3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Halihazır haritaların, imar planlarının ve 

yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması” başlıklı 38. maddesinin 1. Fıkrasında 

“halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fenni 

mesuliyetini; uzmanlık çalışma konuları ve ilgili kanunlara göre, mühendisler, mimarlar, şehir 

plancıları deruhte ederler” hükmüne yer verilmiştir.07.01.2006 günlü, 26046 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 

Yönetmeliğin 6.maddesinin 1. cümlesinde, “planlama işlerini üstlenecek müelliflerde, 

yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden lisans eğitimini 

tamamlayarak mezun olmak şartı aranır” 8. maddesinin f fıkrasında, “F Grubu Müelliflik için 

Yükseköğretim Kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde Şehir Plancısı ve Şehir ve 

Bölge Plancısı unvanı ile lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmak şartının aranacağı, 9. 

maddesinin 4. fıkrasında Yükseköğretim Kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden 

mezun olup da planlama yarışmalarında kazanılan birincilik veya iki derece veya dört defa 

mansiyon almış olanlar bulunduğu gruptan bir üst guruba yükselir” geçici 1. maddesinin 3. 

fıkrasında “bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işlemler ve Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır” geçici 3. maddesinde, “bu Yönetmelik ile yürürlükten 

kaldırılan Yönetmelikte tanımlanmamış ancak bu Yönetmelikte tanımlanan idarelerin planlama 

birimleri ile özel planlama bürolarında, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce şehir 

plancısı olarak çalışmış olanların başvurmaları halinde durumları bu Yönetmelik kapsamında 

değerlendirmeye alınır” hükümlerine yer verilmiştir. Anılan Yönetmelik maddeleri ile yukarıda 

anılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 38. maddesine aykırı eksik düzenlemeye yer verilmiştir. 

Yukarıda anılan Yasa hükmünde mimarların yer almasına rağmen Yönetmelikte yer 

verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle, anılan Yönetmeliğin 6. 

maddesinin birinci cümlesi, 8. maddenin f bendi, 9.maddenin 4. fıkrasındaki “Yükseköğretim 

Kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden mezun olup da” ibaresinin yasaya aykırı 

olarak eksik düzenlenmiş olmaları nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Diğer taraftan 

yukarıda anılan düzenlemelerin eksik düzenleme olması nedeniyle anılan düzenlemelerle 

bağlantılı Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında ve geçici 3.maddesindeki“Şehir 

Plancısı” ibarelerinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denildiği, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2008/7 No'lu Genelgesi ile de; TMMOB Mimarlar 

Odası Başkanlığı tarafından, Danıştay Altıncı Dairesinin 2006/1183 esasına kayden Bakanlık 

aleyhine açılan davada "Yürütmenin durdurulması" yönünde verilen 24.07.2007 tarihli ve Esas 

No: 2006/1183 sayılı karara karşı itirazımız, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 

17.01.2008 günlü ve YD. İtiraz No: 2007/786 sayılı kararı ile kabul edilerek, "yürütmenin 

durdurulması kararının kaldırılmasına" karar verilmiştir. Söz konusu kararda: "gerek uzmanlık 

ve çalışma konuları, gerek ilgili yasalarına göre mimarların plan yapımını üstlenecek 

müellifler arasında gösterilmemesinde hukuka, hizmet gereklerine ve Yönetmeliğin dayanağı 

yasa kurallarına aykırı bir yön bulunmamaktadır" denilmektedir. Danıştay İdari Dava 
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Daireleri Kurulunun 17.01.2008 günlü ve YD. İtiraz No: 2007/786 sayılı kararı uyarınca 

yürütmenin durdurulması kararının uygulama gereği ortadan kalkmış olduğundan, dava konusu 

Plan Yapımım Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinin 

aynen uygulanması gerekmektedir. 

Uygulamaların yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği, 

21.157-Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında 

Yönetmeliğin 14. maddesine göre; İdarenin, plânlama işlerini üstlenecek müelliflerin 

yaptıkları işler ile ilgili değerlendirmelerinde, plânları; Üst plân kararları ile tutarlılığı, tabiî 

verilere göre olabilirliği, sosyo-ekonomik verilere ve arazi kullanma kararlarına uygunluğu, 

gerçekleşebilirliği ve uygulanabilirliği, bakımlarından incelemesi ve müellifleri 

değerlendirmesi, bu değerlendirmede, işin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığının da 

gözönüne alınması, idarenin yapılan iş ile ilgili rapor, kayıt ve değerlendirme sonuçlarını 

Bakanlığa iletmesi gerektiğinden buna uyulup uyulmadığı, 

21. 158-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8. maddesi ve bu Kanun’a bağlı olarak 

çıkarılan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 45. maddesi gereğince; iki akaryakıt 

ve/veya LPG istasyonu arasında, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on, şehir içi 

yollarda bir kilometreden az olmamak üzere mesafe olması gerekmektedir. Bu Yönetmelik 

hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yürütülmektedir.  

Aynı konuda, 5307 sayılı LPG Kanunu’nun 2. maddesinde, kısıtlama şöyle tarif 

edilmiştir: 

“Bu Kanunun uygulanmasında; Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe 

açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından 

çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafeyi, ifade eder.” 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 4. maddesinde; 

“Bu Yönetmelikte geçen; Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda 

aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle belirlenen asgarî 

mesafeyi, ifade eder” 

Aynı Yönetmeliğin 37. maddesinde, “Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda 

aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak 

üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz” mesafe 

kısıtlamalarını net olarak açıklanmıştır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/04/2005 tarih ve 473/6 no.lu Kurul 

Kararında;  İki akaryakıt ve/veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) istasyonu arasındaki 

mesafeye ilişkin uygulamanın; 

a -Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, ilgili belediye başkanlıkları tarafından, 

b-Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, ilgili valiliklerce, yerine getirileceği 

belirtildiğinden, bu hususların uygulamada dikkate alınıp alınmadığı, 

Afetlerle İlgili Hususlar: 

 “İl Özel İdarelerinin Afet ve Acil Durum Hizmetleri ile ilgili görevleri” bu başlık adı 

altında rehberin sonunda çok daha geniş bir biçimde belirtilmiştir. 
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21.159-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un değişik 2. maddesine göre; su baskınına uğramış 

veya uğrayabilir bölgelerin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Devlet Su 

İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi 

afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit ve 

bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırlarının imar planına, 

imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek 

suretiyle, afete maruz bölge olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılacağı, mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması 

muhtemel olan sahaların, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri tarafından tespit ve 

kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan 

olunacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.160-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un değişik 3. maddesine göre; 

İkinci maddeye göre ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, 

büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmi ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şartların, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, 

Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışında 

kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla 

yükümlü oldukları, 

Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarda belirtilen merciler tarafından 

sahiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun 

giderilmesinin bildirileceği, 

Verilen süre içinde sahiplerince ıslah edilmeyen bina veya bina kısımlarının belediye 

hudutları ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenlerince yıkma parası yıkıntı 

malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı afetler fonundan tamamlanmak 

üzere yıktırılacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.161-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un değişik 14. maddesine göre;  

İkinci madde gereğince tespit ve ilan olunan afet bölgelerine dâhil şehir, kasaba ve 

köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle tespit 

olunan yerler, İmar ve İskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgeleri sayılır 

ve durum, belediyesi olan yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen ilan 

edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmayan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış 

afet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir. 

Hilafına hareket edildiği takdirde, mevcut ve yapılmakta olan binalar, yıkma parası 

yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı afetler fonundan 

tamamlanmak üzere vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış afet bölgesi sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında 

daraltılır veya tamamen kaldırılır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur. 
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İl özel idaresi sorumluluğunda olan yerlerde valiliklerin bu yasaklanmış afet bölgesi 

hükmünü uygulamakla görevli oldukları hususlarına uyulup uyulmadığı, 

21.162-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un değişik 15. maddesine göre;  

Afet dolayısıyla hasara uğramış şehir ve kasabaların imar planı mevcut olup da İmar ve 

İskân Bakanlığınca değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, inşaata mevzuat dairesinde 

hemen izin verilir. 

Mevcut imar planının kısmen değiştirilmesi gerekli görülen şehir ve kasabalarda, bu 

değişiklik planları, İmar ve İskân Bakanlığınca 5 ay zarfında yaptırılır. 

İmar veya istikamet planı olmayan veya olup da tamamen değiştirilmesi gereken yerlerde 

hâlihazır harita ve imar veya istikamet planı İmar ve İskân Bakanlığınca öncelikle yapılır veya 

yaptırılır. 

Bu planlar yapılıncaya kadar gelecekteki planlara göre esaslı inşaat yaptırılmasına İmar 

ve İskân Bakanlığınca izin verilebilir. 

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda 

ilgililerin afetten masun yerlerde gösterilecek arsalar üzerinde, ilk barınma tedbiri olarak geçici 

baraka inşaatına izin verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar planı olan yerlerde, afetin 

vukuundan; imar planı olmayan veya değiştirilen veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve 

kasabalarda, yeni planların onanmasından itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması 

mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere mahallin en büyük 

mülkiye amirinin emri ile belediyelerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre zaruret halinde ilgili 

valiliğin teklifi üzerine İmar ve İskân Bakanlığınca gerektiği kadar uzatılabilir.”  hususlarına 

uyulup uyulmadığı, 

21.163-Başbakanlığın “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” başlıklı 2010/5 sayılı 

Genelgesinin, 

4. bendine göre; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Büyükşehir 

Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda yürütülmesi gereken akarsu ve dere ıslahı işleri 

ile ilgili olarak, bunların planlama safhasında DSİ’nin uygun görüşünün alınacağı, bahse konu 

işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaat çalışmaları, kontrollük hizmetleri ile işletme ve bakım 

faaliyetleri, DSİ görüşüne uygun olarak yürütüleceği, 

7. bendine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve 

personeliyle belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde (Büyükşehir Belediyeleri hariç) 

yapılacak akarsu ve dere yataklarının ıslahı çalışmalarında ihtiyaç duyulacak taş vb. malzeme, 

öncelikli olarak ilgili belediye tarafından karşılanacağı, bu malzemenin ilgili belediyece 

karşılanamaması durumunda ya da belediye sınırları dışında kalan ıslah çalışmalarında bahse 

konu malzemelerin, valilerin koordinasyonunda; il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca temin edileceği, 

8. bendine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve 

personeliyle yapılacak akarsu ve dere ıslahı çalışmalarının personele fazla çalışma ücreti 

ödenmesini gerektirmeyecek şekilde yapılmasının esas olduğu, ancak, fazla çalışma 

yaptırılması zorunlu hallerde; fazla çalışma ücretlerinin, çalışanların kendi kurum ve kuruluşları 

tarafından ödeneceği, 
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10. bendine göre; Yapılacak ıslah çalışmaları öncesinde; ilgili mahalli idarelerce tesisin 

çalışma sonrası işletme-bakım ve yönetim sorumluluğunu devralacaklarına dair “İnşa Halindeki 

Tesisler Devir Sözleşmesi” imzalanacağı, tesis inşaatının bitiminde, devir protokolü ile tesisin 

işletme bakım ve yönetim sorumluluğu ilgili mahalli idareye devredileceği ve devir sonrasında 

yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının devralan mahalli idarece devir sözleşmesi 

hükümlerine göre yapılacağı, belirtildiğinden, genelge hükümlerine uygun olarak işlem yapılıp 

yapılmadığı,” uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, hususları incelenecektir. 

21-164- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20/08/2021 tarih ve E-

4662023-265.02.13352 sayılı Kemerli Köprü Yapımı konulu genelgesi uyarınca işlem yapılıp 

yapılmadığı,  

21-165- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/09/2021 Sayılı Beton 

ve BKS yollar konulu genelgesi uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı, 

 

22-İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER: 

Kadro İptal ve İhdası İle İlgili İş ve İşlemler: 

22.01-İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 

(10.06.2007 gün ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan), “kapsam” başlıklı 2. 

maddesinde kapsam idare ve personel açısından iki kısımda açıklanmıştır. İdare açısından 

norm kadro standardı; İl özel idarelerini, 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli 

İdareleri Hakkında Kanun’da düzenlenen ilçe özel idarelerinin personel açısından norm 

kadro standardı;  

1-Memur,  

2-Sözleşmeli personel,  

3-Sürekli işçi,  statüsünde istihdam edilen personeli, kapsamaktadır.  

Norm Kadro Yönetmeliği’nin (Değişik: RG-22/5/2016-29719) 5. maddesi göre, özel 

idareler hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre 3 ana gruba ayrılmıştır.  

Bu gruplar; (A) grubu il özel idareleri, (B) grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve 

Gökçeada) şeklinde tespit edilmiştir. Her grup kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış 

ve tasnif cetvellerinde gösterilmiştir. 

Uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı, 

22.02-İl özel idaresinin, Kanun’un 35. maddesi doğrultusunda, il genel meclisi kararı 

ile teşkilatlanıp teşkilatlanmadığı, 

Norm kadro ve personel istihdamının, Kanun’un 36. maddesinde belirtilen ilkeler ile bu 

maddeye dayanılarak çıkarılan ve 10.06.2007 gün ve 26548 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 12.06.2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve değişik eklerinin dikkate alınması gerekmekte 

olup, uygulamanın buna göre yapılıp yapılmadığı,  

22.03-İl özel idaresi genel sekreterinin, Kanun’un 36. maddesinin 4. Fıkrası ve 

24/10/2011 tarihli 661 sayılı KHK ile getirilen değişiklikler dikkate alınarak, buna göre atanıp 

atanmadığı, genel sekreterin il özel idaresi hizmetlerini, Kanun’un 35. maddesinin 2. 

fıkrasına göre düzenleyerek, yürütüp yürütmediği, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120410-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120410-2.htm
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22.04-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin birim müdürü veya üstü yönetici 

kadrolarına görevlendirilmelerinde 5302 sayılı Kanun’daki 36. maddenin 6. fıkrası ile 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) bendindeki şartlara riayet edilip 

edilmediği, 

22.05-5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi 

Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin 6. fıkrasına 

göre; sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek geçici işçiler için 

öncelikli olarak ilgili idare, kurum ve kuruluşların geçici iş pozisyon vizelerinde belirtilen 

teşkilâtlarının mevcut boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile 

sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan norm kadrolardan boş olanların kullanılacağı, 

geçiş işlemi sebebiyle 1. maddenin (c) bendinde yer alan kurum ve kuruluşlardaki (İl özel 

idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile 

müessese ve işletmelerinde ‘Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler 

hariç’ ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında,) sürekli işçi sayısının, norm kadrosunda yer alan 

sürekli işçi kadro sayısını aşması hâlinde, aşan sayı kadar sürekli işçi kadro sayısının ilgili 

kurumun norm kadro sayısına ilave edilmiş sayılacağı, ancak, bu kurum ve kuruluşlardaki 

sürekli işçi sayısının 3/4/2006 tarihli ve 2006/10265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar ile İçişleri 

Bakanlığınca düzenlenerek yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te belirlenen sayının altına 

düşünceye kadar boşalan sürekli işçi kadrolarının iptal edilmiş sayılacağı hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

22.06-5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi 

Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin 9. fıkrasına 

göre; bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla boş olan geçici iş pozisyonları ile sürekli işçi 

kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne yapılan geçişler nedeniyle boşalacak geçici iş 

pozisyonlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı hususuna uyulup 

uyulmadığı, 

22.07-5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi 

Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre; 

Bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 1.  madde kapsamındaki idare, kurum ve 

kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamayacağı,  

Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir 

malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabileceği, 

bu şekilde çalıştırılacak işçiler için her malî yılda;  

c) Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahallî idare birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları 

ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi 

çerçevesinde yetkili meclislerinden, 
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Geçici iş pozisyon vizesi alınmasının zorunlu olduğu, söz konusu vize işlemi 

yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamayacağı ve herhangi bir ödeme yapılamayacağı,  

(Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/99 md.) İkinci 

fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma 

sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon 

itibarıyla dört aya kadar uzatmaya Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, hususlarına 

uyulup uyulmadığı, 

İstihdama İlişkin Konular ve Zorunlulukları: 

22.08-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 5. maddesine göre; aynı Kanunun 4. 

maddesinde belirtilen memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statüleri dışında 

personel istihdamı mümkün olmadığından, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı, 

İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde Personel İstihdamı konulu 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.05.2021 tarih ve E-93127266-900-8371 

sayılı genelgesi uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.09-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 33. maddesine göre; kadrosuz memur 

çalıştırılamayacağından, buna uyulup uyulmadığı, 

22.10-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre; mevcut kuruluş 

biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre 

yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler bu Kanunun 

uygulamasında memur sayılacağından, memurlar tarafından yürütülmesi gereken görevlerde 

işçi istihdam edilmemesi hususuna uyulup uyulmadığı, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesinin;  

(E) bendi; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını 

tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak 

üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (…)(1) olağanüstü hâl veya genel 

hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev 

yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri 

içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.”  

(F) bendi; “Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan 

kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde 

veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten 

çekilmiş sayılır.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.11-T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 06.07.2007 

tarih ve B.05.MAH.0.71.00.01/17458 sayılı Genelgesinde; Kanun’un 1/c maddesinde 

“Kanun kapsamına dâhil idarelerde 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış 

geçici iş pozisyonunda toplam 6 ay ve daha fazla çalışmış olan geçici işçileri kapsar…” hükmü 

ve adı geçen Tebliğde ise; 5620 sayılı Kanunun 1.  maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentleri kapsamına giren kurumların birinde veya birkaçında, 2006 yılı içerisinde usulüne 

uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle 

çalışmış ve 21/04/2007 tarihi itibariyle iş sözleşmesi sona erdirilmemiş geçici işçilerin, sürekli 

işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. Buna 
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göre, çeşitli nedenlerle Kanunun yayımlandığı 21/04/2007 tarihinden önce iş sözleşmesi sona 

ermiş geçici işçiler bu Kanun’dan yararlanarak sözleşmeli statüye veya daimi işi kadrolarına 

geçirilmeyecektir denildiğinden bu hususa uyulup uyulmadığı, 

22.12-5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi 

Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin 12. 

fıkrasına göre; bu Kanun uyarınca belediyelerde geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici 

işçilerin sürekli işçi kadrolarına ya da sözleşmeli personel statüsüne geçirilmelerinden dolayı 

personel giderlerinde meydana gelecek artış nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 

uncu maddesinin sekizinci fıkrasında öngörülen müeyyidelerin uygulanmayacağı hususuna 

denetimlerde dikkat edilmesi gerektiği, 

22.13-2012 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu’nun  (23/3) maddesine göre; Belediyeler, il 

özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmelerinde, 5393 sayılı 

Kanun’un 49. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı mümkün olan hizmetlerde 

(anılan maddenin dördüncü fıkrasında sayılan unvanların dışında olmak ve o hizmet için ihdas 

edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla kısmi süreli olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel hariç) 

657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ayrıca sözleşmeli personel istihdam 

edilemeyeceği, hususlarına uygulamada riayet edilip edilmediği, 

22.14-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1. maddesinin A bendine göre; 

(Değişik birinci fıkra: 14/4/2016-6704/12 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, 

belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve 

kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur kadroları ile sözleşmeli 

personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına 

bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Bu 

çerçevede maddenin devamında yer alan; 

“Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 

sekizinci fıkrası, (…)(2) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını 

gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, 

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri 

personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli, 

c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci 

maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan 

vazife malulü sayılanlar, 

ç) (…) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 

Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör 

eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya 
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Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan 

patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale 

getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler. 

İstihdam hakkından; 

a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya 

çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, 

baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya 

babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı 

kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba veya 

kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi, 

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya 

çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 

toplam bir kişi,  

c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından 

birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise 

eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 

bir kişi,  

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve 

çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını 

kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya 

kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, yararlanır.  

Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar 

için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve 

şartları taşımaları zorunludur.  

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, terör örgütlerine veya 

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 

yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 

ilgili valilerce tespit edilenler, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam 

hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında 

görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar (…) istihdam hakkından faydalanamazlar 

ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz. (Ek cümle: 

14/4/2016-6704/12 md.; Mülga ikinci cümle: 28/11/2017-7061/51 md.) (…) (Ek cümle: 

2/1/2017 -KHK -680/79 md. ;Mülga üçüncü cümle: 28/11/2017-7061/51 md.) (Ek cümle: 

1/2/2018-7072/77 md.; Mülga cümle: 13/2/2018-7098/EK MADDE 1)  

(Değişik altıncı fıkra: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.) 

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve 

pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı 

tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, 

bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve 

pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. (Ek cümle: 28/11/2017-

7061/51 md.) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 

tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların 

kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu 
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olmaları halinde atama teklifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi kadrolarına 

yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır. 

(Mülga yedinci fıkra: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)  

Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca tespit edilerek, liste hâlinde (…) Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (Değişik 

ikinci cümle: 14/4/2016-6704/12 md.) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama 

teklifleri, Devlet Personel Başkanlığınca (…)  kura usulü ile yapılır. (Ek üç cümle: 25/7/2016-

KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.) Kamu kurum ve kuruluşları bu madde 

kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-

uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas 

alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen 

atama teklifi yapılır. (Değişik üçüncü cümle: 14/4/2016-6704/12 md.) Hak sahiplerinin kamu 

kurum ve kuruluşlarına Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile 

birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın 

atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize 

edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde 

ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme 

gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve 

kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu 

kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ 

edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin 

olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı 

alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Kamu kurum ve 

kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip 

eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Bu maddenin uygulanmasında 

takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan 

yönetmelikle belirlenir.” hükümlere uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

Yönetmelik:Değişik 18.01.2021 gün ve 31012 sayılı R.G, Yayınlanan İçişleri 

Bakanlığı Personeli Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 

atamaları merkezden yapılan ve yer değiştirme suretiyle atanan il müdürleri ile İçişleri 

Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar. 

Atanma usulleri 

MADDE 10 - (1) 5442 sayılı Kanun, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 657 

sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca; 

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler 

müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü ile Bakanlık 

merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, hukuk müşaviri ve daire başkanları, Personel 

Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan onayı ile, 

b) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, Genel Müdürlüğün veya 

birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile, 

c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 
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il yazı işleri müdürü, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, uzman, şef, mütercim, kü-

tüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı, 

memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dâhil per-

sonel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile, 

ç) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile, 

d) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, 

memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve va-

linin tasdiki ile, 

e) Özel kalem müdürleri vali onayı ile, 

f) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri 

halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine, 

g) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafa- 

katı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine, 

ğ) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel 

Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine, 

h) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personel, istekleri halinde Bakanlığın 

muvafakati ile, naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar. 

 

Naklen atama yapılamayacak unvanlar 

MADDE 11 - (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve 

koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim 

müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve şube müdürü kadrolarına (daha önce bu 

görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından 

hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz. dendiğinden bu hususa uyulup uyulmadığı, 

Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı  Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv 

Araştırması Yapılacaklar MADDE 3 - (1) Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline 

bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında 

yapılır. 

Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun Arşiv araştırması MADDE 4 - (1) 

Arşiv araştırması; 

a) Kişinin adli sicil kaydının, 

b) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının, 

c) Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, 

ç) Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü 

fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan so-

ruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, 

d) Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası 

olup olmadığının, mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir. 
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Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun Güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmasını yapacak birimler MADDE 6 - (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare 

amirlikleri tarafından yapılır. 

Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 7 - (1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulur. Değerlendirme 

Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yö-

neticisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında genel sekreter yardımcısının, bakan-

lıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görev-

lendireceği bir üst kademe yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali 

yardımcısının başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek 

diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak 

şekilde oluşturulur. Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmet-

lerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları 

bünyesindeki Değerlendirme Komisyonunca yapılır. 

(2) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak 

yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli 

birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir. 

(3) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli de-

ğerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar. Mahkemeler tarafından istenildi-

ğinde bu bilgiler sunulur. 

Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun Kişisel veri güvenliği ve gizlilik 

MADDE 9 - (1) Bu Kanunda belirtilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla 

görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin önlemleri alır. 

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulur. 

İlgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden başkasına verilmez ve açıklanmaz. 

(3) Bu Kanun kapsamında elde edilen kişisel veriler amacı dışında işlenemez ve akta-

rılamaz. 

Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun Kişisel verilerin silinmesi ve yok 

edilmesi MADDE 10 - (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen 

kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda 

değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok edilir. 

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapan birimlerdeki istihbari faaliyete 

konu olmayan ilgilisine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ait veriler iki yılın so-

nunda silinir ve yok edilir. 

Bu veriler, işleme karşı dava açılması hâlinde karar kesinleşmeden silinemez ve yok 

edilemez. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, Değerlendirme Komisyonunun bünyesinde 

bulunduğu ilgili kurum ve kuruluş tarafından karşılanır.   
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   Değişik 17.04.2021 gün ve 31457 sayılı R.G ile yayınlanan 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun “EK MADDE 2 - (1) Aday meslek 

memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı 

teşkilatında istihdam edilecek personel hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.” 

     22.15-4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesine göre; “İşverenler, 50 veya daha 

fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli 

ve %2 eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 

tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve 

askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 

inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde 

yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla 

yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş 

sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, 

çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında 

yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. 

İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır. 

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 

sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, 

bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe 

yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca 

işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan 

işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri 

veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih 

ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş 

sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 

altı aylık ücret tutarında tazminat öder.  

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı 

Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli 

sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle 

belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren 

hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli 

çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. 

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları 

sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 

süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta 

primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine 
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ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken 

primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin 

gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim 

tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 

alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri 

hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak 

üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi 

personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı 

ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken 

belirlenir.  

(Değişik yedinci fıkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye aykırılık hallerinde 

101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini 

kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, 

işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların 

kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet 

Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst 

kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon 

tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.  

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin 

özel hükümler saklıdır.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.16-Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 

İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin “Kadro ve pozisyonlara ilişkin hususlar” 

başlıklı 10. maddesine göre;  

“(Değişik: 7/11/2016-2016/9507 K.) (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum 

ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve 

bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; Bakanlıkça 

hak sahibi olduğu belirlenerek Başkanlığa bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi 

yapılanları, atama teklifi ile ihdas edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi 

kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde atamak zorundadır.  

(2) Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı 

kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin 

yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 13/12/1983 tarihli ve 190 

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer 

alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve 

yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri 

Başkanlıkça yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya 

yapılır.  

(3) Hak sahibi olanlar Bakanlıkça tespit edilerek liste halinde Başkanlığa bildirilir. 
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(4) Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamda talep ettikleri memur ve hizmetli unvanlı 

kadro ve pozisyonlar ile kurumlarında yer alan diğer unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonları, 

merkez ve taşra olacak şekilde, taşrada ise il bazında olmak üzere her yılın ocak ve temmuz 

aylarının son gününe kadar Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden iletirler. İşçi istihdam 

eden kurumlar, işçi taleplerini sürekli işçi unvanı ile bildirir.  

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının e-uygulama sistemi üzerinden yapacakları talepleri ile 

atama teklifi yapılacak personel sayısının karşılanamaması durumunda Başkanlıkça atama 

teklifleri resen yapılır.  

(6) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri, Başkanlıkça kura 

usulü ile yapılır.  

(7) Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer 

kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi 

yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve 

mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas 

edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek 

kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.17-Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 

İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre; atama ve göreve 

başlama işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,  

22.18-Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine 

göre; 

“(1) İşverenler;  

a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç (Değişik ibare: 

RG-2/8/2013-28726) engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare: RG-2/8/2013-

28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare: RG-18/8/2017-30158) 21/6/1927 

tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve 

Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör 

olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi,  

b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları 

özel sektör işyerlerinde yüzde üç (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli, kamu 

işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski 

hükümlü veya (Değişik ibare: RG-18/8/2017-30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar 

Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri 

sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun 

işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler”.   

22.19-Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “Çalıştırılacak 

(Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli ile eski hükümlü veya terörle mücadelede malul 

sayılmayacak şekilde yaralanan işçi sayısının tespiti” başlıklı 11. maddesine göre;  

“(1) Zorunlu çalıştırılacak (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli, eski hükümlü 

veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi sayısının tespitinde belirli 
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veya belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş 

sözleşmesine göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya 

dönüştürülür ve işyerindeki tam süreli çalışan işçi sayısına ilave edilir. İşyerinde kısmi süreli 

olarak çalıştırılan (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli ve eski hükümlü veya terörle 

mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi bulunması halinde bunlar da çalışma 

süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve toplam işçi sayısından düşülür. 

Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olan 

kesirler tama dönüştürülür.  

(2) Fıkradaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı 

işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.  

(3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre 

kurulan özel güvenlik şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı için kurduğu güvenlik birimlerinde 

güvenlik elemanı olarak çalışan işçiler (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli, eski 

hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi sayısının 

tespitinde dikkate alınmaz.  

(4) (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede 

malul sayılmayacak şekilde yaralananların talebi halinde, işyerlerinde kısmi süreli çalışma 

yapan işveren tarafından (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli, eski hükümlü veya 

terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar kısmi süreli iş sözleşmesiyle de 

istihdam edilebilir. Zorunlu çalıştırma yükümlülüğü, kısmi süreli çalıştırma ile karşılanmak 

istendiğinde, kısmi süreli işçi sayısı birinci fıkrada belirtilen usul ile belirlenir.  

(5) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda 

çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.  

(6) Çalıştırılan (Değişik ibare: RG-2/8/2013-28726) engelli, eski hükümlü ve terörle 

mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiler, toplam işçi sayısının hesabında 

dikkate alınmaz.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.20-Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesine 

göre; Kamu işverenlerinin, çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçileri 

Kurum aracılığıyla sağlayacakları, İşyerinin işçisi iken engelli duruma düşenlere öncelik 

tanınacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.21-Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesine 

göre; Kamu işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün 

doğmasından itibaren beş iş günü içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan talep edecekleri,  

Taleplerde, işyerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı 

zorlaştırıcı şartlar öne sürülemeyeceği,  

Engelli statüsündeki işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engellilik 

oranına üst sınır getirilemeyeceği ve engel grupları arasında ayrım yapılamayacağı, 

Eski hükümlü statüsündeki işçi taleplerinde, eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre 

ayrım yapılamayacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.22-Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine 

göre; İşverenlerin, işyerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin engelli çalışana 

uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, 
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mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini 

geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlayacakları,  

Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri iş 

kanunlarında belirtilen sürelerden az olmamak koşuluyla, engellinin durumuna göre 

belirlenebileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.23-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 25/01/2008 tarih ve 

B.05.0.MAH.0.71.00.01/900-929/2540 sayılı Genelgesinde; “1-Mevzuatın yükümlülük 

getirdiği mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler 

doğrultusunda kendileri için tespit edilen norm içerisinde özürlü, eski hükümlü ve terör 

mağdurunu istihdam etmek zorundadır.(İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih 

ve 5434-2020/10 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi) 

2-Norm kadrosunda gerekli kadro ve pozisyon bulunmayan, belediye ve bağlı kuruluşları 

ile mahalli idare birliklerinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22nci maddesi uyarınca işlem yapması 

gerekmektedir. 

3-Aynı şekilde, norm kadrosunda gerekli kadro ve pozisyon bulunmayan il özel idareleri 

de, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 20nci maddesi 

uyarınca işlem yapacaktır. 

4-5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına 

veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca geçici işçi olarak istihdam 

edilecek her bir geçici işçi azami istihdam süresi bir yılda hiçbir surette 5 ay 29 günü 

geçemeyecektir” denildiğinden uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

22.24 - 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu’nun Ek 1. maddesine göre; 

“Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir 

kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan 

reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe 

yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır: 

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve 

pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve 

her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az 

olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir. 

b) (Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını 

doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı veya bu Kanunun 24 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. Bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu onaylananlar Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri de dikkate alınarak Başkanlıkça 

kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim 

mezunlarına verilir.  

ç) (Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 

tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 



283 

   

kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının 

toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme 

yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde 

kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit 

edilerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları 

itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. 

Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları 

için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 

190 sayılı K.H.K. eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunla-

rın dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve 

pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve 

pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya 

yaptırılır. Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca teşkilat bazında 

dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar 

dâhilinde resen yerleştirme yapılır. 

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen 

ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı 

takip eden bir ay içinde, hâlen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek 

zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir. 

Birinci fıkra ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler 

bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.(1)  

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde 

kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına 

bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep 

ettikleri kadro ve statüler esas alınır. 

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının 

alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek 

kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş 

ve ilgili kurumun 190 sayılı K.H.K. eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde 

ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek 

kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlama tarihinden itibaren en geç 

bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 

tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine 

göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 

alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta 

kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci 

fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı 

sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra 

kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene 

sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep 

edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna 
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verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece 

karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır. 

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve 

pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, 

Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olumlu görüşleri üzerine Devlet 

Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe 

konulacak yönetmelikle düzenlenir.” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.25-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18/01/2007 tarih ve 

B.05.0.MAH.0.71.00.01/900/1161 sayılı Genelgesi ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

14.03.2022 tarih ve 26499 sayılı Genelgesine göre; Maliye Bakanlığının 28/12/2006 gün ve 

30108 sayılı yazısı ile Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel 

Müdürlüğünün 13.02.2020 tarih ve 549 sayılı yazısında, kamu istihdamına ilişkin sağlıklı ve 

güncel istatistiklerin üretilmesi çalışmalarına esas teşkil edecek il özel idaresi, mahalli idare 

birlikleri ve B.İ.T’lerde istihdam edilen personele ilişkin verilerin yılda 4 kez 3’er aylık 

dönemler halinde; sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarının 20’sine kadar ekte yer alan 

forma uygun olarak doldurularak gönderilmesi istenildiğinden, İl özel idareleri, mahalli idare 

birlikleri ve B.İ.T.’lerde istihdam edilen personele ilişkin bilgilerin Nisan, Temmuz, Ekim ve 

Ocak aylarının 10’una kadar genelge ekinde gönderilen formun doldurularak Bakanlığa 

gönderilmesi gerektiğinden,  buna uyulup uyulmadığı, 

Memuriyete Alınma ve Sınavlarla İlgili İş ve İşlemler: 

22.26-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesine göre; genel olarak 18 

yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği, Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin 

en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt 

kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilecekleri hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.27-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesine göre; genel olarak 

ortaokulu bitirenlerin memur olabileceği, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı taktirde 

ilkokulu bitirenlerin de memuriyete alınabileceği hususuna uyulup uyulmadığı,  

22.28-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre; “Devlet 

memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartların aranacağı, 

A) Genel şartlar: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Bu Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
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b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

B) Özel şartlar: 

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41.  maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim 

kurumlarının birinden diploma almış olmak, 

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” hususlarına 

uyulup uyulmadığı, 

(24.09.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdarelere İlk 

Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 5435 (2020/11) Genelgesinde belirtilen hususlara göre 

işlem yapılması.) 

Değişik İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.12.2020 gün  ve 

93127266-010-06.99.20800 sayılı  Özel İdare ve KHGB’lerde Personel İstihdamı konulu 

genelgede dikkate alınarak  Dikkat Edilecek Hususlar hakkında Genelge; 

…..Bu disiplinni sağlanması amacıyla Bakanlığımızca aşağıda belirtilen tedbirlerin 

alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 1- İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme berliklerinde görevlendirmeler ile çeşitli 

proje kaynakları kullanılarak yapılan belirli süreli sözleşmeler  hariç olmak üzere yapılacak  

her türlü personel (memur, kadro karşılığı sözleşmeli, işçi ve geçici işçi) istihdamında 

Bakanlığımazdan ön izin alınacaktır. 

 2- Personel istihdamına ilişkin ön izin sadce ilk atama faaliyetlerini değil, kurumlar 

arası nakil taleplerinide  içermektedir. 

 3- Ön izin talebinde; Kurumun kadro durumu, mevcut personel durumu , personel 

giderlerlerinin  bütçeye oranı ve atamanın somut gerekçeleri ortaya konulacaktır. 

 4- Bakanlığımızca ön izin verilmesini müteakip ancak personelin istihdamına ilişkin 

iş ve işlemler tekemmül ettirilebilecektir. 

 5- İl özel idaresi ve köyelere hizmet götürme birliklerinin personel atamaları 

konusunda  bu hususlara riayet edip etmediği hususu Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından 

yürütülecek, il ve ilçe teftişlerinde ayrıca bir denetim kriteri olarak belirlenecektir. 

 Bu çerçevede yukarıda yer alan hükümler uyarınca İl Özel idareleri ve bunların üyesi 

oldukları Mahalli İdare birliklerinin ilk defa memur alımlarına ilişkin ilanlarının Resmi 

Gazetede yayımlanmasının genel müdürlüğümüz aracalığı ile yapılması uygun görülmüş olup, 

söz konusu ilanların son başvuru tarihinden en az otuzgün önce genel müdürlüğümüze ait 

özeliader.illeridaresi@içişleri.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.  

 Mail adresimize gönderilen ilanlar üzerinde yapılacak incelemede gerekli niteliklere 

haiz olmaması nedeniyle uygun görülmeyen ilanlar genel müdürlüğümüz internet sitesinde 

yayımlanmayacak. Uygun görülen ilanlar ise Resmi Gazetede yayımlanmak üzere 

Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve internet sitemizde yayımlanacaktır. 

 Bu ilanların ilan yayam ücreti (ilgili kurum) tarafından karşılancaktır. Bu hükümlere 

uyulup uyulmadığı, 

mailto:özeliader.illeridaresi@içişleri.gov.tr
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Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, E. 2011/4171, K. 2010/2651, T. 20.4.2011 kararında; 

“Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı hükümlünün müessir fiil 

sebebiyle aldığı cezanın infazını müteakip adli sicil arşiv kaydına alınan kaydın silinmesinin 

mümkün olup olmadığına ilişkindir. Hükümlünün adli sicil arşiv kaydının 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan cezalar kapsamında kalması sebebiyle 

nedeniyle adli sicil kaydından çıkarılmasında isabet görülmediğinden, arşiv kaydının silinmesi 

talebinin reddine karar verilmelidir” 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, E. 2010/22690, K. 2011/814, T. 2.2.2011 kararında; “5352 

sayılı Adli Sicil Yasasının, geçici 2/2. maddesinde Anayasa ve özel yasalarda belirtilen 

istisnalar dışında, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen adli sicil kayıtlarına 

ilişkin olarak, arşiv kayıtlarının silinmesine karar verileceğinin belirtilmesi, ancak Anayasanın 

76. maddesi ile 2811 sayılı Milletvekili Seçim Yasasının 11. maddesi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Yasasının 48. maddesi gibi özel yasalarda sahtecilik ve diğer bazı suçları 

işleyenlerin affa uğrasalar bile milletvekili seçilemeyecekleri veya memur olarak 

görevlendirilemeyeceklerinin açıklanması ve özel nitelikli sahtecilik suçu olan sahte para 

sürme suçunun da sözü edilen istisnai ve arşiv kaydına alınması gereken suçlardan olduğunun 

anlaşılması karşısında, arşiv kaydının silinemeyeceğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.” 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, E. 2001/1057, K. 2001/3760, T. 18.4.2001 kararında; “Yüz 

kızartıcı suçtan mahkûm olup, deneme süresi içinde yeniden suç işlememiş kimsenin, ertelenmiş 

cezası "esasen vaki olmamış" sayılacağından, bu mahkûmiyetin hukuken "yok" hükmünde 

olduğu düşünülmelidir” 

Danıştay 12. Daire, E. 2008/7785, K. 2011/136, T. 19.1.2011 kararında; “Dava, 657 

sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca görevine son verilen davacının, yeniden 

memuriyet görevine alınma isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Türk 

Ceza Kanunu karşısında özel bir Kanun olan 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi ile Türk Ceza 

Kanununun aksine belli suçlar açısından süresiz hak yoksunluğu getirecek bir düzenleme 

yapıldığı bu hak yoksunluğunun ise adli sicil kaydının silinmesi ile ortadan kalkacak nitelikte 

bulunmamaktadır” 

Danıştay 12. Daire, E. 2008/6666, K. 2010/1838, T. 5.4.2010 kararında; “Sözleşmeli 

personel olarak görev yapmakta iken sözleşmenin feshi cezasıyla cezalandırılan davacının 

disiplin cezasının 5525 sayılı Yasa kapsamında kaldığından bahisle yeniden göreve 

başlatılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Fiili 

5525 sayılı Af Yasası kapsamında kalan ve disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davada 

karar düzeltme aşamasında 5525 sayılı Yasa uyarınca karar verilmesine yer olmadığına 

hükmedilen davacının yeniden göreve atanma istemiyle yaptığı başvurunun açıktan atama 

koşulları içerisinde, kadro ve ihtiyaç durumu ile hizmet gerekleri gözetilerek değerlendirilmesi 

ve buna göre bir işlem tesis edilmesi gerekirken bu konuda bir değerlendirme yapılmaksızın 

tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu durum davacının 

doğrudan atanmasını gerektiren bir durum olmayıp, idarece kararda belirtilen gerekçeler 

dikkate alınarak yeniden işlem tesis edileceği de tabiidir. Dava konusu işlemin, 5525 sayılı 

Yasa hükmü gereği disiplin cezasının bütün sonuçlarıyla affa uğradığı gerekçesiyle iptali 

yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bu gerekçesi hukuka aykırı olmakla birlikte bu 

durum kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.” 
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22.29-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 49. maddesine göre; Duyurulan 

Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak girmek isteyenlerin belirlenen 

şartları yerine getirerek başvurularını yapacakları, Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek 

isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanların bu sınavlara katılamayacakları ve bu 

hususun başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirileceği hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

22.30-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 50. maddesine göre; Devlet kamu 

hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu 

sınavlarına girmelerinin ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, 

Kanun maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı 

Kanun’un 99. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, uygulamada buna dikkat edilip 

edilmediği,  

Özürlüler için sınavların, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa 

Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç 

duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür 

grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak yapılacağı, 

Özürlüler için sınavların, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve 

değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılacağı hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

Danıştay 12. Daire, E. 2008/5409, K. 2010/121, T. 20.1.2010 kararında; “Lisans 

mezunu olarak lisans düzeyinde sınava girme hakkı bulunan bir adayın Ortaöğretim/Önlisans 

düzeyinden sınava girememesinin yanı sıra, lisans düzeyinden sınava katılıp kazanması halinde 

kamu kurum ve kuruluşları için atama yapılacak kadrolara başvurması ve Devlet memuru 

olarak atanması mümkün iken, bu hakkı-nın engellenmesi durumuyla da karşı karşıya 

bırakılması; kamu personeli sınavlarının uzun aralıklarla açılıyor olması göz önüne 

alındığında adayların atamalarda aranan yaş şartını kaybetme olasılığının da bulunması 

karşısında, Kılavuz hükmünün bu kısmında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmemiştir. 

Danıştay 12. Daire, E. 2008/5566, K. 2009/5026, T. 30.9.2009 kararında; “Atama ile 

ilgili ilan kitapçığında bayan adayların koruma ve güvenlik görevliliğine atanmasını 

engelleyen bir hüküm bulunmadığından davacının bayan olduğundan bahisle görevine 

başlatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

Danıştay 12. Daire, E. 2007/6563, K. 2008/6622, T. 24.11.2008 kararında; “Davacının 

4 yıllık İşletme bölümünden mezun olduğu halde, bitirdiği 2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu 

olduğunu beyan ederek ve bu beyanı ile idareyi yanıltarak, ön lisans mezunu gibi katıldığı sınav 

sonucu yapılan atamasının iptal edilip, yerine başkasının atanmasında, hukuka aykırılık 

bulunmamaktadır.” 

Danıştay 12. Daire, E. 2006/2864, K. 2006/4487, T. 08.11.2006 kararında; “Almış 

olduğu sağlık raporunda özürlü olarak işe girebileceği belirtilen davacının, genel sınav sonucu 

yerleştirildiği kadroya atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” 

22.31-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 51.  maddesine göre;  sınav 

sonuçlarının ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirleneceği, 

başarılı olanların isimlerinin başarı sıralarına göre ilan edileceği ve yazı ile de ilgililere 
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bildirileceği, ilan edilen sınav sonuçlarının müteakip sınav tarihine kadar geçerli olduğu 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Danıştay 12. Daire, E. 2008/5539, K. 2009/356, T. 02.02.2009 kararında; “ …olarak 

ataması yapılan davacının, asaletinin tasdiki işlemleri sırasında belgelerinin incelenmesi 

sonucu 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına dört yıllık fakülte mezunu olduğunu gizlemek 

suretiyle ortaöğretim mezunu olarak girdiğinin anlaşıldığı ileri sürülerek davalı bakanlık 

tarafından atanmasına dair olurun iptal edilmesine ilişkin bakanlık işleminin iptali istemiyle 

açılan davada; hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda 

verilen idare mahkemesi kararı hukuka uygundur.” 

Danıştay 5. Daire, E. 2008/2181, T. 17.09.2008 kararında; “Davacı tarafından dava 

konusu düzenlemenin, 657 sayılı Yasa'nın 51. maddesinde yer alan "ilan edilen sınav sonuçları 

izleyen sınav tarihine kadar geçerlidir" kuralına aykırı olduğu, adil olmadığı, eşitliğe ve 

hakkaniyete aykırı olduğu, 2007 sınavının daha zor olduğu yolunda genel bir kanı oluştuğu 

ileri sürülmektedir. 657 sayılı Yasa'nın 51. maddesinin Devlet memurluğuna ilk kez yapılacak 

atamalarla ilgili bir düzenleme olduğu, dava konusu düzenlemenin ise 5345 sayılı Yasa'nın özel 

kuralına dayandığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın çözümünde 51. maddenin anılan hükmünün 

uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu düzenlemeden yararlanarak 

önceki sınavdan aldıkları puanı kullanan personelin sıralamada Gelir Uzmanı olarak 

atanacaklar arasına girmesi bir olasılık olup, bu düzenlemenin mutlak suretle önceki sınav 

puanını kullanan personel lehine bir sonuç doğuracağından söz etmek mümkün değildir. 

Davacının "2007 yılı sorularının daha zor olduğu, 2006 yılı sınav sonucuna göre 2007 yılında 

atama yapılmasının 2007 yılında sınava giren personel aleyhine bir sonuç doğurduğu" 

iddiasının ise sübjektif bir nitelik taşıması nedeniyle uyuşmazlığın çözümünde hukuken göz 

önünde bulundurulmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 

22.32-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 52. maddesine göre; kurumların 

memur ihtiyaçlarının yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili 

kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanacağı, 

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçlarının sınavlara girip kazanmış 

ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına 

göre karşılanabileceği, 

Yapılan atamaların ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığı’na bildirileceği 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.33-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesine dayanılarak 

düzenlenen 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Kamu 

Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre engelli personel seçme sınavı ve engellilerin devlet 

memurluğuna alınma işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,  

22.34-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1, maddesine göre; terör 

mağdurlarının, kurumdaki terör mağduru kontenjanlarına atanmalarında sınav yapılmasına 

gerek olmadığından buna uyulup uyulmadığı, 

Danıştay Onikinci Daire, Esas: 2011/6015, Karar: 2011/4347, Tarih:26.09.2011 

kararında; “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK-1’inci maddesinde belirtilen 

kişilerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 29.03.1996 gün ve 
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22595 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların 

Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik’te konuyla ilgili prosedürün ayrıntıları belirlenmiş olup, 

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde, Bakanlığın, İçişleri Bakanlığını ifade ettiği belirtildikten 

sonra; 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam 

edileceklerin, İllerde Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl 

Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve 

kuruluşunun İl’deki en üst amirinden; İlçelerde, Kaymakamın Başkanlığında İlçe Jandarma 

Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan komisyonca EK-1’deki durum belgesi formu ile 

tespit edileceği; 7’nci maddesinde, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak 

sahiplerinin, EK: 2’deki Başvuru formu ile ikamet ettikleri veya şehitlik ya da malullük olayının 

meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvuracakları, ikamet edilen yerin Valilik 

veya Kaymakamlığına yapılan başvuruların, ilgili Valilik veya Kaymakamlıklarca şehitlik ya 

da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına gönderileceği; bu 

gibi hallerde, olayın meydana geldiği İl veya İlçede oluşturulan Hak Sahibi Tespit Komisyonu 

tarafından Durum Belgesi düzenleneceği ve Bakanlığa gönderileceği; 9’uncu maddesinde, 

valiliklerin, kaymakamlıklara yapılan başvuruları da aldıktan sonra durum belgeleriyle birlikte 

EK:3’deki toplu talep formunu doldurarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne 

göndereceği; 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında, genel, katma ve özel bütçeli kurum ve 

kuruluşlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi 

teşebbüs veya bağlı ortaklıkların mevcut kadroları … ile atama yapılabilecek boş memur ve 

işçi kadroları ile sözleşme pozisyonlarına ilişkin bilgilerin, Bakanlıkça, Devlet Personel 

Başkanlığı ile koordineli olarak kamu kurum ve kuruluşlarından yılda bir isteneceği; 11’inci 

maddesinin 1’inci fıkrasında, başvuru dilekçesinde tercih edilen İller dikkate alınarak boş 

kadro ve pozisyonlar ile ataması yapılacakların niteliklerinin Bakanlık Personel Genel 

Müdürlüğünce karşılaştırılacağı ve atama yapılacak kadroların tespit edileceği, ataması 

yapılacakların, Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirileceği; Yönetmelik’in 

18’inci maddesinde ise, bu Yönetmelik hükümlerinin İçişleri Bakanınca yürütüleceği hükme 

bağlanmıştır.3713 sayılı Yasanın Ek-1’inci maddesi hükmü ile ilgili Yönetmeliğin belirtilen 

madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; valiliklerin görevlerinin Yasa kapsamına 

giren hak sahiplerinin talepleri üzerine İl veya İlçede oluşturulan “Hak Sahibi Tespit 

Komisyonu” tarafından düzenlenen “Durum Belgeleri”nin konuyla ilgili karar verme yetki ve 

görevine sahip İçişleri Bakanlığına iletilmekle sınırlı olduğu; başvuru hakkında olumlu ve 

olumsuz bir işlem tesisine yetkili olmadıkları; istem hakkında olumlu ya da olumsuz karar 

verme yetkisinin ise, durum belgelerinin iletildiği ve değerlendirileceği idari mercii olan 

İçişleri Bakanlığına ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumda; İdare Mahkemesi'nce, davacının başvurusu üzerine 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun uygulanmasına ilişkin Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul 

Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik’te öngörüldüğü şekilde vali veya vali 

yardımcısının başkanlığında oluşturulacak "Hak Sahibi Tespit Komisyonu" tarafından "Durum 

Belgesi" düzenlenerek başvurunun değerlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığına 

gönderilmesi gerekirken; istihdam hakkında yetkisi olmayan davalı Hakkari Valiliği'nce 
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başvurunun doğrudan reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin 

iptaline karar verilmesi gerekirken, esastan karar verilmesinde hukuka uygunluk 

bulunmamaktadır.” 

4-Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malûl Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek 

Durumdaki Malûllerin Devlet Memurluğuna Alınmaları 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1. maddesinde; “Değişik birinci fıkra: 

14/4/2016-6704/12 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, 

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı 

kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli 

işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak 

sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu 

atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. 

Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 

sekizinci fıkrası, (…) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını 

gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, 

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri 

personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli, 

c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci 

maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan 

vazife malulü sayılanlar, 

ç) (…) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 

Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör 

eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan 

patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale 

getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler. 

İstihdam hakkından; 

a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya 

çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, 

baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya 

babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı 

kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, ana, baba veya 

kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi, 

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya 

çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 

toplam bir kişi,  

c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından 

birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise 
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eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 

bir kişi,  

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve 

çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını 

kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya 

kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, yararlanır.  

Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar 

için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve 

şartları taşımaları zorunludur.  

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, terör örgütlerine veya 

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 

yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 

ilgili valilerce tespit edilenler, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam 

hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında 

görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar (…)  istihdam hakkından faydalanamazlar 

ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz. (Ek cümle: 

14/4/2016-6704/12 md.; Mülga ikinci cümle: 28/11/2017-7061/51 md.) (…) (Ek cümle: 

2/1/2017 -KHK -680/79 md. ;Mülga üçüncü cümle: 28/11/2017-7061/51 md.) (Ek cümle: 

1/2/2018-7072/77 md.; Mülga cümle: 13/2/2018-7098/EK MADDE 1) 

(Değişik altıncı fıkra: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.) 

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve 

pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı 

tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, 

bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve 

pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. (Ek cümle: 28/11/2017-

7061/51 md.) Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 

tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların 

kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu 

olmaları halinde atama teklifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi kadrolarına 

yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır. 

(Mülga yedinci fıkra: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)  

Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca tespit edilerek, liste hâlinde (…) Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (Değişik 

ikinci cümle: 14/4/2016-6704/12 md.) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama 

teklifleri, Devlet Personel Başkanlığınca (…) kura usulü ile yapılır. (Ek üç cümle: 25/7/2016-

KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.) Kamu kurum ve kuruluşları bu madde 

kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-

uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas 

alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen 

atama teklifi yapılır. (Değişik üçüncü cümle: 14/4/2016-6704/12 md.) Hak sahiplerinin kamu 

kurum ve kuruluşlarına Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile 

birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın 

atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize 
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edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde 

ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme 

gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve 

kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu 

kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ 

edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin 

olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı 

alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Kamu kurum ve 

kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip 

eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.  

Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; 

Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmüne uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

22.35-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesine göre; sınavlarda 

başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenlerin başarı listesindeki sıraya ve 47. 

maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanacakları, 

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok 

olamayacağı ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamayacağı 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.36-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55.  maddesine göre; aday olarak 

atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare 

sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak 

atanabilmeleri için başarılı olmaları, temel eğitim ile hazırlayıcı eğitimin aynı kurumda 

yapılması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.37-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55. maddesine dayanılarak 

çıkarılan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesine 

göre; kamu kurum ve kuruluşlarının bu genel Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olmamak 

ve kendi hizmet özelliklerini dikkate almak şartıyla kendi Yönetmeliklerini, bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde çıkarıp çıkarmadıkları,  

22.38- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. maddesine göre; bir göreve ilk 

defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmadan 62. 

maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamalarının iptal edileceği ve bunların bir yıl süre 

ile devlet memuru olarak çalıştırılamayacakları, bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı 

sebepler nedeniyle göreve başlamama halinin iki ayı aşması durumunda atama işleminin 

atamaya yetkili makamlarca iptal edileceği hususlarına uyulup uyulmadığı,  

22.39-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 24. 

maddesine göre; görevlerine son verilen aday memurların Devlet Personel Başkanlığı 

tarafından tespit edilen form doldurulmak sureti ile en geç bir ay içinde adı geçen başkanlığına 

bildirilip bildirilmesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.40-15/06/2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Aday Memurların 

Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 3 ve 5. maddelerinde değişiklik yapan ve de 
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Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran Yönetmelik hükümlerinin 

uygulamada dikkate alınıp alınmadığı, 

22.41-6111 sayılı Kanunun 117. maddesiyle değişik 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 56. maddesine göre; adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj 

devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde 

memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesilmesi, ilişkileri 

kesilenlerin ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesi gerektiğinden, 

bu hususa uygulamada uyulup uyulmadığı,  

Konuya ilişkin Danıştay 5. Dairesinin 17/10/1990 tarih ve E:1990/3713, K:1990/1812 

sayılı kararında; memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları tespit edilen ve bu eylemleri 

nedeniyle disiplin cezası verilen davacının, adaylık süresinin dolması beklenmeden görevine 

son verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığının hükme bağlandığı,  

22.42-6111 sayılı Kanun’un 117. maddesiyle değişik 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 57. maddesine göre; adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiklerinin kesileceği, ilişkileri 

kesilenlerin ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği, adaylık devresi 

içinde veya sonunda, 56. ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri 

hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmayacakları, hususlarına uyulup uyulmadığı,  

22.43-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 58. maddesine göre; adaylık devresi 

içinde eğitimde başarılı olan adayların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin 

onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanacağı, asli memurluğa geçme 

tarihinin adaylık süresinin sonunu geçemeyeceği, hususlarına uyulup uyulmadığı,  

Konuya ilişkin Danıştay 5. Dairesinin 25/10/1990 tarih ve E:1990/3945, K:1990/1955 

sayılı kararında;  adaylık dönemini tamamlayıp asaleti onaylandıktan sonra usulsüz sınav 

yapıldığı gerekçesiyle memuriyete son verilemeyeceğinin hükme bağlandığı,  

22.44-5302 sayılı Kanun’un 30/j maddesinin ikinci fıkrasına göre; İl Özel İdare 

personelinin Vali tarafından atanması, 10. madde l) fıkrası gereği, Norm kadro çerçevesinde il 

özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine il genel 

meclisince karar verilmesi gerektiğinden buna uyulup uyulmadığı, 

Mal Bildirimi İle İlgili İş ve İşlemler: 

22.45-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 14, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 2/d ile Mal Bildiriminde 

Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 3/d maddelerine göre; Devlet memurlarının mal 

bildiriminde bulunmaları gerektiğinden memurlardan mal bildirimi alınıp alınmadığı, 

22.46-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanununun 8/b ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 6/b 

maddelerine göre; memurların mal bildirimlerini özlük işleri ile ilgili belgelerin bulunduğu 

makam veya mercie vermeleri gerektiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,  

22.47- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 71. maddesi ve 657 sayılı 

Kanun’un 14. maddesi delaletiyle, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
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Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında 

Yönetmelik hükümleri ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.02.2010 tarihli Mal 

Bildirimleri Hakkındaki 2010/8 sayılı yazısı çerçevesinde, personelin ve meclis üyelerinin 

mal bildiriminde bulunup bulunmadığı, mal bildirimlerinin Yönetmelik’te öngörüldüğü şekilde 

düzenlenip düzenlenmediği,  

22.48-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre; 6. 

maddede belirtilen mercilerin mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumlu 

oldukları, bu mercilerin mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel 

görevlendirecekleri hususlarına uyulup uyulmadığı,  

22.49-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 14, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 5 ve Mal Bildiriminde 

Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddelerine göre; Devlet memurlarının kendileri 

ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları 

mal bildiriminin konusunu oluşturduğundan,  mal bildirimlerinin verilmesinde bu hususa 

uyulup uyulmadığı,  

22.50-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu’nun 6 ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 9. 

maddelerine göre; göreve atanmada göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal 

bildiriminin verilmesi, mal bildirimi verilmedikçe atama işleminin yapılmaması gerektiğinden, 

buna uyulup uyulmadığı,  

22.51-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre; 

3. maddede sayılan görevlerde bulunanların eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin 

şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni 

edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek 

zorunda oldukları, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı 

ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılmasının, mal varlığında önemli değişiklik 

sayılacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.52-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu’nun 7 ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11. 

maddelerine göre; Devlet memurluğu görevine devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten 

yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri, yeni bildirimlerin yetkili 

merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılması gerektiğinden hükme 

bağlandığından, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı,  

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun E.2005/7-173, K.2006/145, 30.05.2006 tarihli,  

“Haksız mal edinme suçu, Ceza Genel Kurulunun 03.02.1998 gün ve 288-11 sayılı kararında 

vurgulandığı gibi ani bir suçtur ve haksız mal edinme tarihinde oluşur. Haksız mal edinme 

suçunun zincirleme olarak işlenmesi de olanaklıdır. Öncelikle haksız mal edinmelerin neler 

olduğu ve tarihleri belirlendikten sonra, bu haksız mal edinmelerin kimlerden ve hangi tür 

ilişkiler sonucu olduğu da saptanarak aynı suç işleme kararı altında oluşup oluşmadığı 

saptanmalıdır. Suçun açıklanan özellikleri de dikkate alınarak;  

1 ) Sanığın hangi mal varlığını hangi tarihte edindiği,  

2 ) Edindiği tarihlere göre bunların yasal kaynağının bulunup bulunmadığı ve geliriyle 

uyumlu olup olmadığı,  
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3 ) Görevi icabı aylık maaşının bulunduğu da gözetilerek mutad tasarruf ölçüleri de 

nazara alındığında, hangilerinin haksız mal edinme, hangilerinin yasal mal edinme olduğu 

hususlarının açıklıkla hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi zorunludur.” 

22.53-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu’nun 9 ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 15.  

maddelerine göre; mal bildirimleri özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 

bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanacağı, bildirimlerin içeriği hakkında, soruşturma 

ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere hiçbir şekilde açıklama yapılamayacağı ve bilgi 

verilemeyeceği hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.54-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu’nun 10 ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 17. 

maddelerine göre; 6. maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayanlara 

bildirimlerin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulacağı, bu ihtarın ilgilisine 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunacağı, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren bir 

ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet 

başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.55-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j maddesine göre; belirlenen 

durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 

gerektirdiğinden, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmayan personele 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilip verilmediği, 

22.56-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre; 

yeni ve ek bildirimlerin 6. maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler 

ile karşılaştırılması,  

6. maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer 

alan bilgilerin Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, kamu kurumları 

bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde 

karşılaştırılması,  

Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal 

edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet 

başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması,  

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’te 05/02/2010 tarihli Resmi 

Gazetede yapılan değişikliğe göre, Yönetmelik eki “Mal Bildirimi Formu”nda “NÜFUS 

CÜZDAN SERİ NO” ibaresi yerine “TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI” 

ibaresinin yer alması gerektiğinden,  

Uygulamada bu hususların yerine getirilip getirilmediği, 

Memurların Çalışma Şartları İle İlgili İş ve İşlemler: 

22.57-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A maddesine göre; memurların 

öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademelerin belirlendiği, 

Ayrıca, 02/02/2005 gün ve 5289 sayılı Kanun’un 1.  maddesi ile 457 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek geçici 

madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
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eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen ve bu ek 

geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2005 tarihinde görevde 

bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dâhil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî 

malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında 

kazanılmış hak aylık derecelerine bir derece ilave edileceği hususunun uygulamada dikkate 

alınıp alınmadığı,  

22.58-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin ortak hükümler 

bölümünün A/12 fıkrasının (d) bendine göre;  memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak 

(87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğretimi bitirenlerin, aynı üst öğrenimi 

tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren 

emsallerinin ulaştığı derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş 

derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamının her yıl 1 

kademe, her 3 yılda 1 derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye 

yükseltilebileceği, hususuna uyulup uyulmadığı,  

22.59-25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun’un 117. 

maddesiyle değişik 657 sayılı DMK’nin  37. maddesinde, öğrenim durumları, hizmet sınıfları 

ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden 

aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası 

almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesi 

hükmü getirildiğinden, uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı, 

22.60-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45. maddesine göre; bir memurun 

sınıfının dışında ve derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı hükmüne ve 

bu maddedeki istisnalara uyulup uyulmadığı, 

22.61-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. maddesine göre; Devlet 

memurunun kademe ilerlemesi için; bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 

bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması ve son sekiz yıl içinde herhangi 

bir disiplin cezası almaması gerektiği, 

Kanun’un 72. maddesi gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak 

sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde 

bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe 

ilerlemesi verileceği, yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacağı ve iki yıldan az 

sürelerin dikkate alınmayacağı, bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki 

memurların, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılacağı, kademe ilerlemesine hak kazanamayan 

memurların, kurumlarınca her ay alınacak toplu onayla belirleneceği, kademe ilerlemesi yapmış 

sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe 

ilerlemelerinin, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edileceği gerektiğinden, 

buna uyulup uyulmadığı,  

22.62-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 65 ve 66. maddeleri, 6111 sayılı 

Kanun’un 117. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, uygulamada bu hususların dikkate 

alınıp alınmadığı,  
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22.63-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 67.maddesine göre; diğer şartları 

taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan 

memurların kazanılmış hak aylıklarının öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri 

dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilmesi 

gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.64-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/A maddesine göre;  Devlet 

memurunun derece ilerlemesi için; 

a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, 

b) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunması, 

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması,  

Gerektiğinden, uygulamada bu hususa dikkat edilip edilmediği, 

22.65-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanunla değişik 68/B 

maddesine göre;  sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerindeki kadrolarına derece yükseltilmesindeki 

süre kaydı aranmaksızın atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama 

yapılabileceği, 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; 

a) 1.dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

b) 1. ve 2. dereceli görevlerden ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 

c) 3. ve 4.dereceli görevler için en az 8 yıl, 

Hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olmasının şart olduğu, dört yıldan az 

süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edileceği, bu sürelerin hesabında; 

8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi kapsamına dâhil 

kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, 

belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul 

devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile 

yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; 

Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları 

ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, 

diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün dikkate alınacağı 

gerektiğinden, uygulamada bu hususa dikkat edilip edilmediği,  

22.66-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine göre; Kurumların 

görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları 

kadro derecelerine eşit veya 68.  maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı 

veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri, 

Memurların istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece 

altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabileceği, 

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski 

derecelerine tekrar atanmalarının mümkün olduğu, 

Ancak; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12.maddesine dayanılarak hazırlanan; İl Özel İdareleri 

ile İl özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde 

Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik  12.maddesine göre; eğitimini 

tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için 
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kurumlarınca yaptırılacak sınava katılarak başarılı olmaları şart olduğundan, üst göreve 

atanmalarda bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

22.67-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 81. maddesine göre; hazarda ve 

seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında 

bulundukları sürece izinli sayılacaklarından buna uyulup uyulmadığı, 

22.68-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83. maddesine göre; Devlet memuru 

iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini 

tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde 

kurumlarına başvurmak ve kurumlarının da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde 

ilgilileri göreve başlatmak zorunda olduğu, Bunların muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin 

muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi 

yapılmak suretiyle değerlendirileceği, bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal 

ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemelerinin ayrıca göz önünde bulundurulacağı, 

askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmının 

usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak 

suretiyle değerlendirileceği hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.69-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 84. maddesine göre; muvazzaf 

askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananların adaylık esaslarına tabi 

olmaları ve muvazzaf askerlikte geçen sürelerin asaletlerinin tasdikinden sonra kademe 

ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de 

değerlendirilmesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.70-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesine göre; memurların 

kanuni izin geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle 

işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan 

veya açıktan vekil atanabileceği hususuna uyulup uyulmadığı,  Danıştay İkinci Dairesinin, 

Esas No: 2008/4125, Karar No: 2009/294, 27/01/2009 tarihli, “tedviren görevlendirmede 

vekalet aylığı ve tazminat verilmeyeceği” şeklindeki kararının dikkate alınıp alınmadığı, 

22.71-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 87. maddesine göre; 657 sayılı 

Kanun’a tabi kurumlarda çalışanlara, aynı maddenin son fıkrasında ve 88. maddede sayılan 

istisnalar dışında ikinci görev verilemeyeceği, bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para 

ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı hüküm altına alındığından buna uygun işlem yapılıp 

yapılmadığı,  

22.72-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddesine göre; bu Kanuna tabi 

kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında, 

A) Özel Kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara 

gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, 

B) Mesleki bilgisiyle ilgili olarak hizmet imkânları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili 

amir tarafından uygun görülmek şartıyla, 

1-87’inci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, 

kimyagerleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 

2-Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin 

mühendis ve mimarlar tarafından yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, 

İkinci görev olarak verilebileceğinden, uygulamada bu hususlara dikkat edilip edilmediği,  
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22.73-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 90. maddesine göre; vekâlet görevi 

ile ikinci görevin aynı kişi üzerinde birleşemeyeceği ve aynı memura birden çok ücretli vekâlet 

veya ikinci görev verilemeyeceğinden, bu hususlara uyulup uyulmadığı,  

22.74-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 91. maddesine göre; kadrosu 

kaldırılmış olanların memurlukla ilgilerinin, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile 

ödeneği hakları ile yükümlülüklerinin devam edeceği, 

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski 

sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmalarının mecburi olduğu, atandıkları göreve 

başlamayanların memurluktan çekilmiş sayılacakları, 

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve 

derecelerinde boşalacak kadrolara başkalarının atanamayacağı, 

Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurların 71. madde esaslarına 

uyulmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilecekleri hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

22.75-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun’un 103. 

maddesiyle değişik 91. maddesine göre; kadrosu kaldırılan memurların, en geç altı ay içinde 

kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanacakları, bu memurların, kurumlarında 

atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak 

üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği, bunların atama işlemi yapılıncaya kadar 

kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacağı ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar 

eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri, söz 

konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen 

yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait 

malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından 

fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu 

kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi 

ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödeneceği, aylık mutad olarak yapılmayıp belirli 

bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde 

çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarın, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave 

edileceği, fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti 

gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemelerin aylık tutarına ilave edilmeyeceği, 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.76-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesine göre; memurların 

bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde 

bulunabilecekleri, izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk 

edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın 

memurun çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.77-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 95 ve Devlet Memurlarının 

Çekilmelerinde Devir Teslim Süreleri Hakkında Yönetmeliğin 1. maddelerinin; devir ve 

teslim işlemlerinde uygulanıp uygulanmadığı, çekilen devlet memurlarından devir ve teslimle 

yükümlü bulunanların bu işlemin sonuna kadar görevini bırakamayacağı hususunun 

uygulamada dikkate alınıp alınmadığı, 
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22.78-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesine göre; görevden 

çekilen Devlet memurlarından, Kanun’un 94 ve 95. maddelerine uygun olarak çekilenlerin 

maddede belirtilen süreler (6 ay, 1 yıl, 3 yıl) geçmedikçe, 96. maddeye aykırı hareket edenlerin 

ise hiç bir surette Devlet memurluğuna alınamayacakları hususlarının uygulamada göz önünde 

bulundurulup bulundurulmadığı, 

22.79-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98. maddesine göre; Devlet 

memurlarının, bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; memurluğa alınma 

şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında 

bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi, malûllük 

sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması, ölümü hallerinde memurluğu sona ereceğinden, 

uygulamada bu hususa dikkat edilip edilmediği, 

22.80-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanunun 105. 

maddesiyle değişik 101 inci maddesine göre; Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren 

hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca 

düzenleneceği, 

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü 

haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan 

sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, özürlü memurlara 

da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, “hususlarının 

uygulamada yerine getirilip getirilmediği, 

22.81-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. maddesine göre; memurların 

yıllık izin sürelerinin hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 

10 yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en 

çok ikişer gün eklenebileceği esaslarına uyulup uyulmadığı, 

Ayrıca, 06/06/2002 gün ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye 

Bakanlığının 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile Danıştay 12. 

26/11/1998 gün ve Esas No: 1995/11088, Karar No: 1998/2881 sayılı Kararı’nda; davacının 

memuriyete girmeden önce serbest avukatlıkta geçen ve 657 sayılı Kanun’un 36. maddesi 

uyarınca memuriyette geçmiş gibi sayılarak derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde 

değerlendirilen hizmet sürelerinin yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine 

hükmedildiğinden, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve 

kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet 

memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması 

gerektiği yönündeki düzenlemeye uyulup uyulmadığı, 

22.82-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103/1  maddesine göre; yıllık 

izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım 

kullandırılabileceği, birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceği bu durumda cari 

yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmamış izin haklarının düşeceğinin dikkate 

alınarak işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.83-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı ve 6111 sayılı 

Kanun’un 106. maddesiyle değişik 104. maddesine göre; 
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“A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 

toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz 

haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta 

öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın 

memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, 

doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni 

süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin 

kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. (Ek cümle: 

29/1/2016 -6663/6 md.) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce 

gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki 

süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni 

kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen 

süre kadar izin verilir. (Ek cümleler: 29/1/2016 -6663/6 md.) Üç yaşını doldurmamış bir 

çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin 

münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten 

itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen 

teslim edildiği durumlarda da uygulanır.  

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin 

veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve 

kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.  

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde 

vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin 

muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on 

gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha 

mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.  

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim 

tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni 

verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın 

memurun tercihi esastır. 

E) (Ek: 20/2/2014 -6525/7 md.) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da 

süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 

oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana 

veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler 

hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.(1)  

F) (Ek: 29/1/2016 -6663/6 md.) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, 

isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt 

izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı 

ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere 

birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun 

engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını 

doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur 

olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) 

fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar 

çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.(3)(4)  
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G) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç 

malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.84-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun’un 107. 

maddesiyle değişik 105. maddesine göre;  

“Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum 

üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı 

hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.  

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, 

hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. 

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe 

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre 

verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği 

resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler 

kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri 

uygulanır.  

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit 

edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri 

hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. 

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir 

meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. 

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından 

verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri 

Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.  

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi 

veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu 

raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. 

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.85-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun’la değişik 108. 

maddesine göre;  

“A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, 

sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız 

izin verilebilir. 

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni 

süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum 

yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin 

verilir.(2)  

C) (Değişik birinci cümle: 29/1/2016 -6663/7 md.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu 

eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit 

olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca 

verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde 

bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat 
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edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık 

süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.  

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin 

verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere 

yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay 

süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına 

tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri 

ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde 

aylıksız izin verilebilir. 

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış 

olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam 

bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (…)  olağanüstü hâl veya genel hayata müessir 

afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu 

olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü 

uygulanmaz.  

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması 

hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya 

mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten 

çekilmiş sayılır. 

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak 

aylıksız izinli sayılır.”  hususlarına uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.86-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memur bilgi sistemi, özlük dosyası” 

başlıklı 109. maddesi uyarınca; Memurların, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas 

alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunacağı, her memur için bir 

özlük dosyası tutulacağı, standart dosya planındaki 903 kodu verilmek suretiyle her memur için 

ayrı tutulacak olan özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa 

inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine 

ilişkin bilgi ve belgelerin konulacağı, memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, 

kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle 

ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde 

bulundurulacağı, özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere 

ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığınca belirleneceği bildirildiğinden, özlük 

dosyalarının tutulmasında adı geçen Başkanlıkça hazırlanan ve 15/04/2011 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2)’de yapılan açıklamaların 

dikkate alınacağı, söz konusu Genel Tebliğe göre, kurumunca her memura üzerinde memurun 

kurumu, adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, fotoğrafı ve gerekli görülen 

diğer bilgilerin yer aldığı bir kurum kimlik belgesi verileceği, sözleşmeli ve geçici personel için 

ise personel bilgi dosyasının tutulacağı hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.87-25/02/2011 tarihinden itibaren 6111 sayılı Kanun’la 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’ndaki sicille ilgili tüm maddeler ve ibareler yürürlükten 

kaldırıldığından, uygulamada bu hususun dikkate alınıp alınmadığı, 

22.88-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesine göre; ‘Etik Sözleşme’ belgesinin imzalanarak 

personelin özlük dosyasına konulması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 
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22.89-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6. maddesine göre; Devlet 

memurlarının,  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve 

milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorunda oldukları, 

devlet memurlarının bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay 

içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle 

belirteceği ve özlük dosyalarına konulacak "Yemin Belgesi’ni imzalayarak göreve 

başlamaları, 

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Hakkında Yönetmeliğin 9. 

maddesine göre; yemin metnini ihtiva eden yemin belgesinin yemini yapan memur tarafından 

merasimden sonra imzalanarak özlük dosyasına konulması, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.90-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun’un 100. 

maddesiyle değişik 64. maddesine göre; son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan 

memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi 

uygulanacağı, bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurların, hak 

kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri 

kademeye ilerlemiş sayılacakları, hususuna uyulup uyulmadığı, 

Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:   

657 sayılı Kanun’un 109. Maddesinin; “(Değişik: 13/2/2011-6111/109 md.)  

Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak 

personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.  

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, 

soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin 

bilgi ve belgeler konulur.  

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece 

yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet 

gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.  

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin 

usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.” Hükmü ile, 

122. maddesinin; “(Değişik: 13/2/2011-6111/110 md.)  

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre 

başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, 

kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde 

azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan 

hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak 

katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, 

ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara 

üstün başarı belgesi verilir.  

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler 

tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 

%200’üne kadar ödül verilebilir.  

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki 

dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde 
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ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir.  

(1) Bu madde başlığı “Takdirname:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 

uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları 

yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, 

verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak 

kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.” hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkındaki 6111 sayılı bu Kanun da çalışanların performanslarının 

değerlendirmesi konusunda önemli değişiklikler getirmiştir. Yapılan değişiklik ile sicile ilişkin 

uygulamalar tamamen yürürlükten kaldırılarak, özlük dosyaları tekrar düzenlenmiştir. 

Görevlerinde başarı gösteren memurlara başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin 

değiştirilen hükümlere göre kurumlar verdikleri hizmetlerin özelliklerini göz önünde 

bulundurarak memurların başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel 

Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebileceklerdir. 

Bu Kanun’a göre görevli oldukları kurumlarda kamu kaynağında tasarruf 

sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesi ve azaltılmasında, sunulan hizmetlerin 

etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı 

sağladıkları tespit edilen memurlar ödüllendirilecektir. Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin 

sayısında kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olmayacağı 

şeklinde sınırlama getirilmiştir.   

Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu, çıktı/sonuç odaklı bir yönetim anlayışı getirerek, mali saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinin temel şartı kamu 

kurumlarında performans ölçüm sisteminin tam olarak yerleştirilmesidir. Çıktı/sonuç odaklı bir 

yönetim sisteminin, bir başka deyişle performans yönetim sisteminin iyi bir şekilde 

uygulanabilmesi için öncelikle performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasında ilişki kurulması 

gerekmektedir. Performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasındaki bağlantı ise performans esaslı 

bütçeleme aracılığıyla kurulmaktadır. Performans Yönetimi: Kamu hizmetlerinde, kaynakların 

verimlilik, etkinlik ve tutumluluk esasları çerçevesinde yönetilip yönetilmediğini anlamak için 

faaliyetlerin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesidir. Performans: Bir çalışanın davranış 

biçimi, belirlenen şartlara göre bir işin yerine getirilmesi demektir. Performans Değerleme: İş 

görenin yaptığı işin kalitesinin değerlendirilmesidir. Personel Performansı: Personelin görev ve 

sorumluluklarını ne denli etkin bir biçimde yerine getirdiğidir. Yüksek performans gösteren 

personel, görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getiren kişidir. Performans 

değerlendirmesi personelin, kurum amaçlarının gerçekleşmesine yapmış olduğu katkının 

ölçülmesidir. Başka bir ifadeyle çalışanların görevleriyle ilgili olarak, bireysel özelliklerinin, 

gösterdikleri çabanın ve elde ettikleri sonuçların belirli bir plan çerçevesinde ve belirli ölçütler 

yardımıyla sistematik olarak saptanması ve bunun sonucunda belirli yargılara varılması işlemi 

olarak tanımlanabilir. 
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Performans değerlendirmesine verilen önemin sonucu olarak, Birim yöneticiliğince 

yapılan işlerin durumuna ve süreçlerine göre bazı ölçüm ve kriterlerin belirlenmesi ile bireysel 

olarak her bir görevliye ait değerlendirmeye havi kriterleri gösterir veri tablosu oluşturulmalı 

ayrıca bu değerlendirmelerin de mutlaka somut bilgi/belgelere dayalı olmak zorunda olduğu 

bilinmelidir. Dairece değerlendirmeler için daha farklı yeni yeni kriterler de oluşturulmaya 

çalışılmalıdır. Bunun neticesinde birimce bu kriterlere göre veri tabanı oluşturulması ve bu veri 

tabanının da güncel bir halde tutulması sağlanmalıdır. İçişleri Bakanlık Makamının 

12.12.2012 tarihli ve 320 sayılı onayına istinaden Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 

24.12.2012 gün ve 74-662-6191 sayılı görev emrinin 3. Maddesi d) fıkrasındaki, kış teftiş 

görev emirlerinde belirtilen, “Personelin performans değerlendirmesine yönelik 

mekanizmaların oluşturulup oluşturulmadığı,” hususu da dikkate alınarak, Bu nedenlerle 

idarede görevli olan personel için performans değerlendirilmesine yönelik bir çalışma, tespit, 

ölçü, kriter, değerlendirmelerin yapılması ve neticesinde Personelin belirli bir zaman dilimini 

kapsayan faaliyet döneminde etkililik, verimlilik ve tutumluluğunun ölçülmesine havi 

performans değerlendirmesine yönelik mekanizmaların oluşturulup oluşturulmadığı, 

22.91-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124. maddesinin 1. paragrafına 

göre; Disiplin amirlerinin kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet 

Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek 

amirler olduğu, Aynı Kanun’un 134 . maddesine göre; disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde 

uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği, 

22.92-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesine 

göre; disiplin amirlerinin bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel 

Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre 

hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edileceğinden, Disiplin 

Amirleri Yönetmeliğinin hazırlanıp hazırlanmadığı, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 

Hakkındaki Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. 

maddesinin birinci fıkrasında da, “Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel 

İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden 

Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.” hükmü 

doğrultusunda, yönetmeliğin ilgili tüm memurlar hakkında uygulanıp uygulanmadığı,  

22.93-İl Özel İdaresi Disiplin Kurulunun, Valinin veya genel sekreterin başkanlığında,  

a) İl hukuk işleri müdürü, hukuk işleri müdürü yoksa, valinin il idare kurulu üyeleri 

arasından görevlendireceği bir kişi,  

b) Vali tarafından belirlenecek bir birim müdürü,  

c) İl daimi encümeni üyelerinin kendi aralarında bir yıl içinde seçecekleri iki üyeden, 

kurulacağından; İl Özel İdaresi Disiplin Kurulunun bu hükme uygun olarak oluşturulup 

oluşturulmadığı, 

22.94-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124. maddesinin 2. paragrafına 

göre; Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin 

ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine 

getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara 
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durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aynı Kanun’un 125. maddesinde belirtilen 

uyarma, kınama, aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan 

çıkarma cezalarından birisinin verileceği esaslarına uyulup uyulmadığı, 

22.95-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddesine göre; uyarma, 

kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezasının, İl Özel İdare Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra Vali tarafından, 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasının ise amirin isteği üzerine İçişleri Bakanlığı 

Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile verileceği hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.96-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine 

göre; haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 sayılı 

Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi disiplin 

kurullarında görevlendirilemeyeceğinden, disiplin kurulu oluşturulurken bu hususa uyulup 

uyulmadığı, 

22.97- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine 

göre; kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) 

kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını 

yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına 

katılamayacaklarından, buna uyulup uyulmadığı, 

22.98-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesine 

göre; toplantı gündeminin hazırlanması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi 

ve kurul raportörlüğü görevini yürütmek üzere bir üyenin görevlendirilmesinin kurul 

başkanının görevi olduğu, üyelerin kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde 

inceleyecekleri, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.99-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine 

göre; üç kişilik kurulların üye tam sayısı ile üye sayısı üçten fazla olan kurulların ise salt 

çoğunlukla toplanması gerektiği hususuna uyulup uyulmadığı, 

22.100-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127. maddesine göre; bu Kanunun 

125. maddesinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten 

itibaren, 

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 

bir ay içinde disiplin soruşturmasına, 

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, 

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı, 

disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde 

disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı, 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Danıştay 10. Dairesinin 20/03/1992 tarih ve E:1988/2495, K:1991/1002 sayılı 

Kararında;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanun ile değişik 127. 

maddesinde yer alan 1 aylık soruşturma zamanaşımı süresi geçirildiğinden, verilen cezada 

hukuka uyarlık bulunmadığının bildirildiği,  



308 

   

22.101-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 128. ve Disiplin Kurulları ve 

Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddelerine göre; disiplin amirlerinin 

uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 

gün içinde vermesi, 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyasının, 

kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde sunulması ve disiplin kurulunun 

da dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını vermesi gerektiğinden, buna uyulup 

uyulmadığı, 

22.102-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 13. 

maddesine göre; kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine 

geçileceği, konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama 

yapılacağı, kurulların oy çokluğu ile ve açık oyla karar verecekleri, oylamada çekimser 

kalınamayacağı, başkanın oyunu en son kullanacağı, oyların eşitliği halinde Başkanın 

bulunduğu tarafın oyunun üstün sayılacağı, kararın Başkan tarafından açıklanacağı, karar 

özetinin üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edileceği, hususlarına uyulup 

uyulmadığı, 

22.103-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 14. 

maddesine göre; disiplin kurulu kararlarını, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak 

ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından 

yazılacağı, başkan ve üyelerce imzalanacağı, karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer 

verileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.104-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 15. 

maddesine göre; Disiplin amirlerince verilen disiplin cezalarının bu amirler, kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezasının atamaya yetkili amirler, memuriyetten çıkarma cezasına 

ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararının Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği 

tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.105-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130. maddesine göre; Devlet 

memurunun savunması alınmadan disiplin cezasının verilemeyeceği, 

Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre 

içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını vermeyen bir memurun, savunma hakkından 

vazgeçmiş sayılacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.106-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 132. maddesindeki;  

“(Değişik: 12/5/1982 -2670/36 md.) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm 

ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden 

aybaşında uygulanır. 

Verilen disiplin cezaları (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete-

6111/112 md.) “üst disiplin amirine”, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir. (Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011-6111/112 md.) Aylıktan 

kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye 

edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha 

üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici 
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kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.” hükmü 

uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı, 

22.107-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesindeki;  

“(Değişik: 12/5/1982 -2670/37 md.) Disiplin cezaları memurun (Değişik ibare: 

25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -6111/117 md.) "özlük dosyasına" işlenir. Devlet 

memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur 

uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 

sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının (Değişik ibare: 

25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -6111/117 md.) "özlük dosyasından" silinmesini 

isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı 

kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar (Değişik 

ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete -6111/117 md.) "özlük dosyasına" işlenir. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer 

Resmi Gazete -6111/117 md.) "özlük dosyasından çıkarılmasına" disiplin kurulunun mütalaası 

alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” hükmü uyarınca işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

22.108-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 135. maddesinde yer alan;  

“(Değişik: 13/2/2011-6111/113 md.) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, 

kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.  

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz 

edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.  

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 

otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.  

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.  

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” hükmü uyarınca işlem 

yapılıp yapılmadığı, 

22.109-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesine göre;  

Valiler tarafından görevden uzaklaştırma yetkisinin kullanılması halinde 139. madde 

uyarınca on iş günü içinde soruşturmaya başlanılıp başlanılmadığı, 

Görevden uzaklaştırma yetkisinin 139. maddeye uygun kullanılıp, kullanılmadığı, 

22.110-Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması ve soruşturmanın sona 

ermesi hallerini düzenleyen 657 sayılı Kanun’un 142 ve 143. maddelerde belirtilen 

durumlarda ilgili memurun göreve başlatılıp başlatılmadığı, 

22.111-Görevden, cezai kovuşturma nedeni ile uzaklaştırılmış olan Devlet 

Memurlarının durumunun, 657 sayılı Kanun’un 145/2 maddesine göre, iki ayda bir 

incelenerek karar verilip, verilmediği ve kararın ilgiliye tebliğ edilip edilmediği, Disiplin 

soruşturmasının nedeni ile görevden uzaklaştırma işlerinin, Kanun’un 145/1 maddesine göre en 

çok üç ay devam edebileceği hususuna dikkat edilip edilmediği, 

22.112-5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 

Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; Devletin şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
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kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal 

ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 

Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi 

sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 

memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 

tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün 

sonuçları ile affedildiği,  

23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin 

cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve 

kovuşturması yapılmayacağı, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının 

işlemden kaldırılacağı, kesinleşmiş olan disiplin cezalarının uygulanmayacağı,  

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtların, 

ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacağı ve dosyalarından çıkarılacağı,  

Disiplin cezalarının affının ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden 

herhangi bir talep hakkı vermeyeceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.113-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun’un 113. 

maddesiyle değişik 135. maddesine göre;  

“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı 

disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna 

itiraz edilebileceği, 

  İtirazda sürenin, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün olduğu, süresi 

içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, 

  İtiraz mercilerinin, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden 

itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları, 

  İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

hafifletebilecekleri veya tamamen kaldırabilecekleri, disiplin cezalarına karşı idari yargı 

yoluna başvurulabileceği,”   hususlarına uyulup uyulmadığı, 

 (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun itiraz süresi ve yapılacak işlem başlıklı 136. 

maddesi 6111 sayılı Kanun’un 117. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)  

22.114-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 139. maddesine göre; görevinden 

uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde 

soruşturmaya başlanmasının şart olduğu, 

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya 

başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan 

soruşturma sonunda anlaşılan amirlerin, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabi olduğu,  

Hususlarına uygulamada yerine getirilip getirilmediği, 

22.115-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 141. maddesine göre; görevden 

uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya 

gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesi, bu gibilerin bu 

Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam etmesi, 

Kanun’un 143. maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların 

aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin kendilerine ödenmesi ve görevden uzakta geçirdikleri 

sürenin, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en 
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az bekleme süresini aşan kısmının üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe 

ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.116-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 143. maddesine göre; soruşturma 

veya yargılama sonucunda yetkili mercilerce, 

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenlerin, 

b) Yargılamanın men’ ine veya beraat’ ine karar verilenlerin,  

c) Hükmünden önce haklarındaki kovuşturma genel afla kaldırılanların, 

ç) Görevlerine veya memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel 

olmayacak bir cezayla hükümlü olup cezası ertelenenlerin, 

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin 

kaldırılması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.117- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 144. maddesine göre; memurun 

soruşturmaya konu olan fiilinin hizmete devama engel olmadığı hallerde, görevden 

uzaklaştırma tedbirinin atamaya yetkili amirce her zaman kaldırılabileceği, hususunun göz 

önünde bulundurulup bulundurulmadığı, 

22.118-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 145. maddesine göre; görevden 

uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok üç ay devam 

edebileceği, bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memurun görevine 

başlatılmasının zorunlu olduğu hususuna uyulup uyulmadığı,  

Memurların Mali Haklarına İlişkin İşlemler: 

22.119-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146. maddesine göre; Memurlara 

kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla 

sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağından,  

22.120-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 164. maddesine göre; memurlara 

aylıklarının her ayın başında peşin ödenmesi, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait 

peşin ödenen aylığın geri alınmaması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.121-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178/B maddesine göre; kurumların 

gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin 

çalıştırabileceği, bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün 

hesabıyla izin verileceği, ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmının yıllık 

izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği hususuna uyulup uyulmadığı, 

22.122-01/08/2010 tarih ve 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 8. 

maddesi; “Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak 

kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihine kadar (01.08.2010), memur temsilcileri ile toplu iş 

sözleşmesi akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il 

özel idaresinde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede 

bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri haklarında idarî veya malî yargılama ve takibat 

yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.” hükmünü getirmiştir.  

Yine sosyal denge tazminatı hususunda son olarak; 04.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. 
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maddesinde; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32. 

maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması 

MADDE 32: 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

15.maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde 

belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine 

il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge 

tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel 

başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile 

belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin 

tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir…”  

Yine aynı Kanun’un 30. maddesi ile 4688 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddede; 

“GEÇİCİ MADDE 14–…Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit 

olmamak kaydıyla, 15.03.2012 tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi 

akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

15.maddesi kapsamındaki idarelerde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun 

ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve 

yargılama yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.” denilmektedir. 

Sonuç itibariyle; İl Genel Meclisinin yetkili sendika ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi 

yapmaya karar verebilmesinin yasal olarak mümkün olduğu, Ancak il genel meclisinin 

sözleşme imzalamak üzere İl Özel İdare Genel Sekreterine yetki verilmesine dair bir karar 

alamayacağı; İl Özel İdaresi adına sözleşme imzalama yetkisinin ancak Valiye ait olduğu ve bu 

yetkinin istenirse Vali tarafından İl Özel İdare Genel Sekreterine devredilebileceği, ayrıca 

04.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesi ile 4688 sayılı Kanuna eklenen geçici maddenin; 

“…Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, 

15.03.2012 tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir 

tasarrufta bulunarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15.maddesi kapsamındaki 

idarelerde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları 

nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve yargılama yapılamaz, 

başlatılanlar işlemden kaldırılır.” hükümleri bilinerek uygulamada bu en son yürürlüğe giren 

mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

22.142-Vekâleten atanan memurlara, vekâlet ettikleri kadro derecesi ve unvanı esas 

alınarak 657 sayılı Kanun’un 175. maddesine göre vekâlet aylığı ödenebilmesi için asildeki 

şartları taşımaları gerektiği, yine, 06/02/2004 tarihli ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı (9/c) maddesinde; “Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten 

atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler 

için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil) bir arada taşımaları kaydıyla; 

vekâlet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların 

toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların 

toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175.maddesindeki 

oranlar dikkate alınmaksızın, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itiba-ren ve vekâlet 

görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.” denildiğinden, uygulamada bu hususlara uyulup 

uyulmadığı, (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28/12/2006 tarih ve Esas No: 2003/736 
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sayılı Kararı’nda; asilde aranan şartlara sahip olmadığı için görevini tedviren yürüten davacıya 

yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ödenemeyeceği hükme bağlanmakla bu durum teyit 

edilmiştir.) 

Memur Personelin Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin İşlemler: 

22.124-Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin 

39. maddesine göre; her memur için kurumların özlük işlerini yürüten ünitelerince biri 

memurun kendisi, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kimselere ait olmak üzere iki sağlık 

dosyasının tutulması, memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri ile ilgili bütün 

belgelerin bu sağlık dosyalarında saklanması, sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olduğundan 

içindekilerin ilgililerden başkasına açıklanamaması gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.125-Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin 

40. maddesine göre; her Devlet memurunun tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, 

bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlü 

olduğu, (Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 209. 

maddesinde yer alan “aile yardımı ödeneğine müstahak” ibaresi, 243 sayılı K.H.K’nin 31. 

maddesi ile Kanun metninden çıkarılmış olduğu için, bu maddede yer alan söz konusu ibarenin 

uygulanmasına imkân kalmamıştır.) 

Tedavi yardımından yararlanacak ana ve babanın birden fazla Devlet memuru olan 

çocukları varsa, bu ana ve baba çocuklarından birinin beyannamesinde gösterileceği, 

Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde 

memurun 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili mercie vereceği, 

Karı ve kocanın her ikisinin de bu Yönetmelikten yararlanan memur olması halinde, 

çocukların anne veya babadan yalnız biri tarafından düzenlenecek beyannamede, boşanma ve 

ayrılık vukuunda ise, mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse,  çocuğun onun 

tarafından düzenlenecek beyannamede gösterileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

24.126-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; 

giyecek yardımının kurum tarafından temin edileceği ve ayni olarak verileceği, bu yardım 

karşılığında çek, kupon veya benzeri kâğıtların verilemeyeceği ve nakdi bir ödemede 

bulunulamayacağı, ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamayacağı, 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.127-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; 

giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla; 

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyalarının Eylül-Ekim aylarında,  

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyalarının Nisan-Mayıs aylarında, 

c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyalarının ise Nisan-Mayıs aylarında verilmesi, 

Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyasının verilmesi, 

ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih 

arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim 

eşyası verilmemesi, herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyasının sonraki 

döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilmemesi gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 
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22.128-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 03/05/2011 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan değişik 9. maddesine göre; kurumlar tarafından giyim 

eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve 

hizmet yerlerine göre dağıtım listelerinin düzenleneceği, giyecek yardımının harcama 

yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.129-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 10. maddesine 

göre; kurum tarafından temin edilen giyim eşyalarının bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine 

kaydedildikten sonra örneği ekli ‘Giyim Eşyası Teslim Tutanağı’nda gösterilerek ilgililere 

zimmet karşılığı verileceği, teslim tutanağının personelin özlük dosyasında saklanacağı, giyim 

eşyasının kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalacağı, kullanma süresi sona 

erdiği veya 6. madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisinin zimmetten düşüleceği,  

Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde 

kullanılacak giyim eşyalarının belediye başkanının uygun görüşü üzerine demirbaş olarak 

alınacağı, bu giyim eşyalarının ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edileceği ve 

gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara 

verileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.130-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 11. maddesine 

göre; kurum ve kuruluşların, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 

belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale 

mevzuatına göre karşılamaları gerektiğinden, buna uyulup uyulmadığı, 

22.131-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 12. maddesine 

göre; bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların giyecek yardımı konusunda 

ayrı bir yönetmelik çıkaramayacakları, sözleşmeli olarak çalışan personelin bu Yönetmelik 

hükümlerinden yararlanamayacağı, 

Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle 

bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde 

giyecek yardımı yapılmayacağı, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.132-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3. maddesine göre; 

yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılması, bu yardım karşılığında nakden bir 

ödemede bulunulmaması, 

Yiyecek yardımının haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak 

verileceği, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin 

diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebileceği mümkün 

bulunduğundan, uygulamada buna uyulup uyulmadığı, 

22.133-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre;  

“Yemek Servisi Giderleri Madde 4 – (Değişik: 8/8/2016-2016/9103 K.) Yiyecek 

yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte 

ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu 

adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek 

servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.   
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Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı 

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen 

personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan 

yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.” 

Öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2011-14/1/2012 tarihleri arasında 

alınacak yemek bedelleri 11/1/2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan (2) Sıra Nolu 2011 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nde, 2012 yılında öğle yemeği servisinden 

faydalanacak olanlardan alınacak en az günlük yemek bedeli tutarlarının 13/01/2012 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan (2) Sıra Nolu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama 

Tebliği’nde belirtildiği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.134-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; 

“Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek 

vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa 

ödenir. (Ek cümle: 20/11/2017-2017/11180 K.) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece 

yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır.  

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması 

ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. 

(Ek cümle: 20/11/2017-2017/11180 K.) Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde 

yapılır. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara 

karşılık memurlardan ücret alınmaz.”  bunlara uyulup uyulmadığı, 

22.135-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre; 

yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli biriminin sorumlu olduğu, 

servis hizmetlerinin biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe 

memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütüleceği, ayrıca hizmetin gerektirdiği 

diğer personelin kurum içinden sağlanabileceği, 

Servisin işlem ve hesaplarının kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda 

bir defadan az olmamak kaydıyla denetleneceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

Memur Personele İlişkin Çeşitli İş ve İşlemler: 

22.136-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12. maddesi ile Devlete ve Kişilere 

Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin 

Sorumlulukları Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; 

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu 

zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi gerektiğinden, buna uyulup 

uyulmadığı, 

22.137-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. maddesi ve aynı Yönetmelik 

hükümlerine göre; kişilerin Kamu Hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları 

zararlardan dolayı ilgili kurum aleyhine dava açabilecekleri, ancak kurumun genel hükümlere 

göre sorumlu personele rücu hakkına sahip bulunduğu hususuna uyulup uyulmadığı, Danıştay 

2. Dairesinin 21.11.2011 Tarihli ve Esas: 2011/10531, Karar: 2011/5633 sayılı Kararı’nda; 

“Yersiz ödendiği tespit edilen denetim tazminatının Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 

22.12.1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı gereğince herhangi bir yargı kararına 

gerek kalmaksızın davacıdan istenilmesi mümkün olduğundan, bu meblağın davacıdan geri 
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istenilmesi yolunda tesis edilen işlem, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken 

işlemlerden olduğundan, İdare Mahkemesinin işin esasına girerek bir karar vermesi 

gerekirken, davayı incelenmeksizin reddetmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır. Kamu 

görevlilerine sehven kanuna aykırı olarak yapılmış fazla ödemeler kamu zararı olmayıp, 

mevzuatın öngördüğü bir ödemenin yapılması sırasında hataya düşülmesine ilişkin 

olduğundan, uyuşmazlığın 5018 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün 

değildir.” denildiğinden, uygulamada bunun dikkate alınıp alınmadığı, 

22.138-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 19. maddesine göre; Devlet 

memurları, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve 

kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler, fiiliyatta buna uyulup uyulmadığı, 

22.139-657 sayılı DMK’nun 6111 sayılı Kanun’la değişik Ek 8. maddesine göre; 

geçici süreyle görevlendirme süresinin bir yıl içinde en fazla 6 ay olabileceği, hususlarına 

uyulup uyulmadığı, 

22.140-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile bu Kanunun 41 ve 

geçici 5. maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin 

Şekli İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların 

Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Kamu 

işverenlerince her yılın Mayıs ve Kasım ayı sonu itibariyle kurumlardaki kamu görevlileri sayısı 

ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre dağılımlarına ilişkin isim listelerini ve 

sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ilişkin bilgilerin bilgisayar ortamında Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderileceği; 

Sendika üyeleri ile ilgili olarak yapılacak tespitlere ve yasa gereği Resmi Gazetede 

yayımlanacak bilgilere dayanak olacak söz konusu bildirimlerin şekli ve gönderilmesine ilişkin 

usul ve esasların 07/06/2002 gün ve 24788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 

ayrıntılı bir şekilde belirtildiği, uygulamada bu hususlara uyulup uyulmadığı, 

Sözleşmeli Personelle İlgili İş ve İşlemler: 

22.141-İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesinin 3. fıkrası gereğince, sözleşmeli 

personel çalıştırılmasında Belediye Kanununun 49. maddesi,   6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun 23. Maddesinin 3. Fıkrası, 6220 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanununun 23. Maddesinin 3. fıkrası, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 23. maddesinin 3. fıkrası, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 23. maddesinin 3. fıkrası, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 23. maddesinin 6. fıkrası ile 23. maddesinin 3. fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve İçişleri 

Bakanlığının 16.01.2007 gün ve 2007/10 sayılı Genelgesindeki (İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 5436 (2020/12) sayılı Genelgesindeki açıklamalara 

uyulup uyulmadığı, 

İşçilerle İlgili İş ve İşlemler: 

22.142 -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6, 7, 8, 17. maddelerine uyulup uyulmadığı, 
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22.143-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul 

Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

İstihdamla İlgili Çeşitli İş ve İşlemler:  

22.144-4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi 7. fıkrasına göre; Bir işverenden, 

işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir 

bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş 

alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren 

ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denildiği, bu ilişkide 

asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu oldukları, 

Hususlarının uygulamada dikkate alınıp alınmadığı, 01/07/2006 tarihli ve 5538 sayılı 

Kanun’un 18. maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesine eklenen fıkra ile; Kanun’a 

veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 

doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı 

amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde 

çalışmış olmalarına dayanarak;  

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya, 

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar 

için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 

belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya hak kazanamayacakları, 

hususlarına uygulamada uyulup uyulmadığı, 

22.145-4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre; otuz veya daha fazla işçi 

çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden 

işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu, (Ek cümle: 

10/9/2014-6552/2 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmadığı, 

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66ncı maddesindeki sürelerin dikkate alınacağı, 

Özellikle aşağıdaki hususların fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacağı, 

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri 

içinde sendikal faaliyetlere katılmak.  

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. 

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya 

adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. 

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş 

ve benzeri nedenler.  

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde 

işe gelmemek.  

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde 

öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.  
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İşçinin altı aylık kıdeminin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen sürelerin 

birleştirilerek hesap edileceği, hususlarına uygulamada uyulup uyulmadığı, 

22.146-4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine göre; işverenin fesih bildirimini 

yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorunda olduğu, 

hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin o 

işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemeyeceği, ancak, işverenin 25. 

maddenin (II) numaralı bendine uygun fesih hakkının saklı olduğu, hususlarına uygulamada 

uyulup uyulmadığı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. 2008/2909,K. 2008/24572, 24.09.2008 

tarihli kararında da yer alan “İşçinin hizmet sözleşmesini “geçerli nedenle” feshetmek isteyen 

işveren, fesih bildirisini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde 

belirtmek zorundadır. İkinci olarak; işçinin davranışlarından dolayı veya veriminin düşük 

olması sebebiyle hizmet akdini feshetmek isteyen işveren işçinin savunmasını almak 

zorundadır” hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.147-4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesine göre; ücreti ödeme gününden itibaren 

yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçinin iş görme borcunu yerine 

getirmekten kaçınabileceği, bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine 

getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemeyeceği, 

gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanacağı, 

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemeyeceği ve yerine yeni 

işçi alınamayacağı, bu işlerin başkalarına yaptırılamayacağı, hususlarına uygulamada uyulup 

uyulmadığı,  

22.148-4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesine göre; işverenin toplu sözleşme veya 

iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremeyeceği, 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber 

bildirilmesinin gerektiği, işçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintilerin bir ayda iki 

gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki 

günlük kazancından fazla olamayacağı, 

Bu paraların işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de Kurulu 

bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir 

ay içinde yatırılacağı, her işverenin işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecbur 

olduğu, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.149-4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre; işyerinde işe başladığı günden 

itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli 

izin verileceği, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara 

bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı, 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin, hizmet süresi;  

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara ondört günden, 

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 

c) Onbeş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, 
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Az olamayacağı, (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.)  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin 

yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanacağı, ancak onsekiz ve daha küçük 

yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin yirmi 

günden az olamayacağı, yıllık izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 

artırılabileceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.150-4857 sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesine göre; işverenin yıllık ücretli iznini 

kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce 

peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorunda olduğu, bu ücretin hesabında 50nci 

madde hükmünün uygulanacağı, 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon 

ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan 

işçinin izin süresi için verilecek ücretin son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak 

çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanacağı, 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücretinin işçinin izine 

çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan 

günlere bölünmesi suretiyle hesaplanacağı, yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücretin 

yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödeneceği, 

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin 

ayrıca ödeneceği, hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.151-4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesine göre; işverenin çalıştırdığı her işçi 

için bir özlük dosyası düzenleyeceği, işverenin bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında, 

bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları 

saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorunda olduğu, 

işverenin işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak 

ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlü olduğu, 

hususlarına uyulup uyulmadığı, 

22.152-İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu 19 Mart 2011 

gün ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesinde;   

“1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup 

işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve 

davranışlardan uzak duracaklardır. 

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için 

önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir. 

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim 

Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek 

sağlanacaktır. 

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici 

politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel 

Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele 

Kurulu" kurulacaktır. 
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6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede 

sonuçlandıracaktır. 

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının 

korunmasına azami özen gösterilecektir. 

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, 

işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme 

toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.” denilmiş olup, ilgili genelge hükümlerine 

uyulup uyulmadığı,   

22.153-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu 

maddesine göre; Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde 

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup 

olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu 

kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu 

Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik 

bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirecekleri,  

 Ayrıca, 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 

İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik 

(Değişik:RG-17/4/2010-27555)  ile 19 Mart 2011 gün ve 27879 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Kamu İdareleri Denetim Elemanları” 

konulu Başbakanlık Genelgesi’nde de aynı hükümlere yer verildiğinden, uygulamada bu 

hususların yerine getirilip getirilmediği, hususları incelenecektir. 

22.154-27.09.2008 gün ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında 

Yönetmelik gereğince denetim sırasında denetim elemanları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup 

olmadıklarının ve Kanun’a göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının ve/veya sigortalı 

gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitleri Kuruma bildirmeleri gerektiğinden ve kayıt 

dışı istihdamla mücadele amacıyla hazırlanan,  19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 2011/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen hususlar göz önünde 

bulundurulup uygulamada bu hususa uyulup uyulmadığı, 

22.155-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün İçişleri 

Bakanlığına METİP konusunda acele olarak 07/12/2012 tarih ve 15702 sayılı yazsında, 

“Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi 

(METİP) kapsamında ekli listede yer alan illere Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerin 

24/3/2010 tarih ve 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine uygun ve yerinde 

kullanılıp kullanılmadığının incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bakanlığınız Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 2013 yılı teftiş programına METİP ile ilgili incelemelerin de dâhil edilmesi 

hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.” denildiğinden söz konusu Genelge ve yazı 

gereklerinin yapılıp yapılmadığı incelenecektir. 

 

23- İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLER: 
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5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hakkındaki Kanun ve 

05/02/2013 tarih ve 676 sayılı Teftiş Rehberi Görev Emri uyarınca illerde yapılan bu 

konudaki uygulamalara ilişkin iş ve işlemlerin denetimine bu İl Özel İdaresi Teftiş Rehberi 

içinde ayrı bu bölüm başlığı altında yer verilmiştir. Bu husustaki mevzuat biraz karışık 

gözükmekle birlikte özetle; 

5902 sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun, 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun, 

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği, 

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği, 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 7269 Sayılı Kanunun 16. 

Maddesi Kapsamında Yapılan Yer Seçimi Çalışmaları Hakkındaki Genelge, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 20.01.2010 tarih ve 170 sayılı 

Acil Yardım Ödeneği, Talebi ve Harcanması Hakkında Genelge, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 20.01.2010 tarih ve 171 sayılı 

Afet Yardımları Hakkında Genelge, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 19.01.2010 gün ve 373 

sayılı Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana Esas Jeolojik, Jeolojik – Jeo-teknik ve 

Mikro Bölgeleme Etüt Raporlarının Düzenlenmesi ve Onay İşlemleri Hakkında Genelge 

(2010/1 ) 

06 Ağustos 2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği olarak 

gözükmektedir. 

1959 yılından bu yana yürürlükte olan 25/05/1959 tarih ve 10213 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Mülki İdare Amirlerine birçok yetki görev ve 

sorumluluklar verilmiştir. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman 

ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören 

veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında 

düzenlemeleri içeren 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33. maddesine göre, acil durumlarda 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin afet tertiplerinden il valilikleri adına açılacak acil afet 

hesaplarına ödeme yapılır. Bu hesaplardan yapılacak harcamaların belgeleri il özel idaresinde 

saklanır ve il özel idare bütçesi ile birlikte Sayıştay’ca denetlenir. Yılsonunda harcanmayan 

miktarlar ile faiz gelirleri birinci fıkrada belirtilen hesaba yatırılır. Afet kapsamında il valilikleri 

emrine gönderilen paraların harcanmasıyla ilgili olarak 7269 sayılı Kanun’un 33. maddesine 

dayanılarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 25.09.2005 gün ve 25947 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Son gelinen aşamada 5902 sayılı 
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hakkındaki Kanun bu kanunun uygulanmasına 

dair 06/03/2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Ve Acil Durum 

Harcamaları Yönetmeliği çıkarılmıştır.  

Afet Ve Acil Durum Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemler: 

İl Afet ve Acil Durum Planlaması:  

23.1- 5302 sayılı Kanun’un 69. madde hükmüne göre, il özel idaresine, yangın, sanayi 

kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak 

amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmasını, afet 

esnasında ihtiyaç duyulacak ekip ve donanımı da hazır bulundurmasını kurum olarak görev 

olarak vermektedir. İl özel idaresince acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il 

ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu 

kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. İl 

özel idaresince acil durum planları hazırlandıktan sonra, bu plânlar doğrultusunda halkın 

eğitimi için gerekli önlemler alınarak ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle 

üniversitelerin ve diğer mahallî idareler ile ortak programlar yapılabilir.  

Acil durumlarda il dışına yardım yapılması, 69. maddede belirtilen acil durum planı il 

sınırları içinde yapılan bir plandır. Doğal afetlerin boyutunu önceden tahmin etmek çok zordur. 

Bazen de imkânsızdır. Her doğal afetle ilde bulunan imkânlarla başa çıkılması mümkün 

olmayabilir. İl özel idaresi, ihtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde il dışında yangın ve 

doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.  

23.2- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 19.01.2010 gün ve 

373 sayılı Genelgesi kapsamında;  

Jeolojik etütlerle ilgili iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı,  

23.3- 2011/1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. 

maddenin 10. fıkrası ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin 

Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği’nin ‘afet ve acil durum yönetim merkezi 

yönergesi hazırlayacak kuruluşlar’ başlıklı 3.  maddenin 2. fıkrası gereğince; 

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi ile Valilerce kurulması uygun görülen 

ilçelerde, ilçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesinin hazırlanarak, valiler 

tarafından onaylanıp onaylanmadığı, 

23.4- 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Afet ve Acil 

Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ile Afet ve Acil 

Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar 

Tebliği’nin “Afet ve acil durum yönetim merkezi yönergesi hazırlayacak kuruluşlar” başlıklı 

3. maddenin 1. fıkrası gereği;  

İl ve valiliklerce gerekli görülen hallerde ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin,                      

çekirdek kadro ile 24 saat esasına göre çalışmasının sağlanıp sağlanmadığı, 

23.5- 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Afet ve Acil 

Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 3. fıkrası gereğince;  
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Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin haberleşme, erken uyarı ve bilgi sistemleri ile 

her türlü araç, gereç, teknik donanım ve personel ihtiyaçlarının belirlenip belirlenmediği, 

23.6- 22.9.2016 tarihli ve 29835 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Afet ve Acil 

Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğin “ilke ve 

esaslar” başlıklı 4.  maddenin 8. fıkrası gereğince; 

Afet veya acil durumdan etkilenebilecek bölge için, il afet ve acil durum yönetimi 

merkeziyle koordineli olarak mahallinde yapılacak çalışmaları organize etmek üzere, mülki 

idare amirlerince olay yeri yöneticisi planlanmasının yapılıp yapılmadığı,  

23.7- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun “kaynak yönetimi” başlıklı 23. maddesi ile Afet ve Acil Durum 

Harcamaları Yönetmeliği’nin 9. maddesinde belirtilen hükümler gereğince; 

AFAD Başkanlığınca gönderilen acil yardım ödeneklerinin usulüne uygun harcanıp 

harcanmadığı, 

23.8- Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin “Artan Malzeme” başlıklı 29. 

maddesi gereğince; 

 Özel hesap kullanmak suretiyle temin edilen malzemelerden arta kalanların genel 

hükümlere göre tasfiyesinin yapılıp yapılmadığı, 

23.9- 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliği’nin 14. maddesinin “(a) Kuruluşu” başlıklı fıkrası gereğince;   

İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin oluşturup oluşturmadığı,  

23.10- 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliğin 13. maddesinin (a), (b), (c) fıkralarında belirlenen esaslar doğrultusunda;  

İl Afetler Acil Yardım planlarının yapılıp yapılmadığı, 

23.10- 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliğin14. Maddesinin “(b) Görevleri” başlıklı 3. fıkrası gereğince;  

Planda öngörülen teşkilatı kurarak görev alacakların tespitinin yapılarak, kendilerine 

duyurulup duyurulmadığı, eğitim ve tatbikatların düzenlenerek grupların hazır olmalarının 

sağlanıp sağlanmadığı, 

23.11- 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliğin “Acil Yardım Hizmet Grupları” başlıklı 16. madde gereğince;  

İl–ilçe afetler acil yardım planı ile bu plan doğrultusunda oluşturulan acil yardım hizmet 

grupları  (haberleşme, ulaşım, kurtarma ve yıkıntıları kaldırma, ilk yardım ve sağlık, ön hasar 

tespit ve geçici iskân, güvenlik, satın alma, kiralama, el koyma ve dağıtım, tarım, elektrik, su 

ve kanalizasyon) başkanları belirlenerek, görevleri ile ilgili eğitim ve tatbikatlarının yapılıp 

yapılmadığı, 

23.12- 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliğin “İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi” başlıklı 46. madde gereğince; 

İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinin oluşturulup oluşturulmadığı, 



324 

   

23.13- 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliğinin “İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi” başlıklı 47. maddesi gereğince;  

İlçe acil yardım hizmet grup ve servislerinin teşkil edilip edilmediği, belirlenen esaslara 

göre ilçe afetler acil yardım planının yapılıp yapılmadığı, 

23.14- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 

131. maddesinin  (b)  fıkrası gereğince;  

Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin, gerekli denetimlerin 

yapılıp                yapılmadığı, 

23.15- 06/03/2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Ve Acil 

Durum Harcamaları Yönetmeliği’nin; “Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin 

özel hesaplarının kullanımı” başlıklı 7. maddesine göre;  

“(1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarından yapılacak 

harcamalar bu idareler bünyesinde oluşturulacak afet ve acil durum komisyonları tarafından 

gerçekleştirilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır.  

(2) Komisyonlar, üst yönetici tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en az üç 

kişiden oluşur. Komisyon başkanı, komisyon üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Afet 

ve acil durum hâllerinde harcamalar bu mutemet eliyle yaptırılır. 

(3) Özel hesaplardan yapılan harcamalar konusunda komisyon, üst yöneticiye karşı 

sorumludur. 

(4) (Değişik: RG-7/2/2015-29260) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda yetki süresi 

üst yönetici onayının alındığı tarihten itibaren otuz gündür. Bu süre, gerektiğinde Başkanlıkça 

uzatılabilir.”  

“Harcamalar” başlıklı 9. maddesine göre; Özel hesaptan karşılanabilecek harcamalar 

belirtildiğinden, harcamaların maddede belirtilen harcamalardan olup olmadığı,  

“Temel ilkeler” başlıklı 14. maddesine göre; Afet ve acil durum halleri dışında özel 

hesaplardan harcama yapılamayacağı, özel hesaplardan yapılacak harcamaların, 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmadığı, 

“İhale komisyonu” başlıklı 15. maddesine göre; Afet ve acil durum komisyonlarınca, 

ihale komisyonunun usulüne göre oluşturulup oluşturulmadığı,  

“İhalenin onaylanması ve sözleşmenin yapılması” başlıklı 19. maddesine göre; 

Başkanlık bünyesindeki komisyon ile afet ve acil durum komisyonlarının, karar tarihini izleyen 

en geç üç gün içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle 

iptal edeceği, ihale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz 

sayılacağı, yapılan ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı, sözleşmelerin idarece hazırlanacağı 

ve ihale komisyonu başkanı ile yüklenici tarafından aynı süre içinde imzalanacağı 

belirtildiğinden, madde hükmüne uygun işlem yapılıp yapılmadığı,  

“Diğer kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden temin olunan araç ve gereçler” başlıklı 

27. maddesinin; “1) (Ek ibare:RG-7/2/2015-29260) Afet ve acil durum sebebiyle geçici olarak 

(Değişik ibare:RG-7/2/2015-29260) afet ve acil durum hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer 

kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden temin olunan her türlü motorlu araç, 
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gereç, alet ve edevatın bu hizmetlerde kullanımı sırasındaki akaryakıt ve onarım masrafları 

özel hesaplardan ödenebilir. Bu akaryakıt ve onarım masraflarının afet sırasında yapıldığının 

afet mahallinin mülki amirinin yazılı onayı ile gidere ilişkin fatura veya benzeri kanıtlayıcı 

belgelerin ödeme evrakına eklenmesi gerekir. Bu araç ve gereçlere ilişkin vergi, resim, harç ve 

diğer masraflar ilgili idareden karşılanır.” hükmüne göre uygulama yapılıp yapılmadığı, 

1- Afet Etütleri: 

1.1- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 1 ve 2. maddesi uyarınca İlde meydana gelen veya 

gelmesi muhtemel Afet ve Acil Durumların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak, 

konuya ilişkin raporlar düzenlenmiş midir?  

2- Afete Maruz Bölgeler: 

2.1- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. maddesinde;  yer sarsıntısı, yer kayması, kaya 

düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilecek bölgelerin, İmar ve İskân Bakanlığınca 

tespit olunan ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar 

planına, imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita ve krokilere 

işlenmek suretiyle, afete maruz bölge olarak İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı hükmü uyarınca İlde Afete Maruz kalan veya kalabilecek 

alanlar tespit edilmiş mi?  

2.2- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 14. maddesi uyarınca; 2. madde gereğince tespit 

olunan Afete Maruz Bölge alanları mahallinde ilan edilmekte midir? 

3- Genel Hayata Etkili/Etkisizlik Olurları: 

3.1- İlde meydana gelmiş ve meydana gelmesi muhtemel afet olaylarına ilişkin; 7269 

sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanunun 1. maddesine dayanılarak 22/09/1968 gün ve 13007 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında 

Yönetmelik esasları çevresinde Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik Oluru alınmış mıdır?  

4- Hasar Tespit Çalışmaları: 

4.1- Her hangi bir afet anında “Hasar Tespit” çalışmaları yapmak üzere 7269 sayılı 

kanunun 13. maddesi uyarınca yeterli sayıda “Hasar Tespit Ekibi” oluşturulmuş mudur? 

5- Hak sahipliği Çalışmaları: 

5.1- Hak sahipliği çalışmalarında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. maddesine 

göre hazırlanan ve 28.08.1968 gün ve 12988 sayılı resmi gazetede yayımlanan Afet Sebebiyle 

Hak Sahibi Olanların Tespitine ilişkin düzenlemeye uygun işlem yapılmış mıdır? 

5.2- 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Hak sahipliği kesinleşen aileler için 7269 sayılı 

kanunun 36 ve 40. maddelerine istinaden EYY (Evini Yapana Yardım) Yöntemi, ihaleli veya 

TOKİ aracılığı ile konut-işyeri ve ahır yapılmış mıdır? 

6-Yer seçimi Çalışmaları: 
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6.1- 7269 Sayılı Kanun Kapsamında, hak sahibi kabul edilen afetzede ailelerin daimi 

iskânlarının sağlanması amacıyla yapılacak olan yer seçimi çalışmalarında Umumi Hayata 

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 16. 

maddesi uyarınca hazırlanan 23.01.2011 gün ve 6465 sayılı Genelge hükümlerine uyulmuş 

mudur? 

6.2- 7269 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca hak sahibi aileler için seçilen, mülkiyeti 

hazineye ait olan yeni yerleşim yerlerinin aynı Kanun’un 21. maddesine istinaden Maliye 

Bakanlığınca “Tahsisleri” istenmiş midir? 

6.3- 7269 Sayılı Kanun kapsamında, hak sahibi kabul edilen afetzede ailelerin daimi 

iskânlarının sağlanması amacıyla yeni yerleşim yeri seçilen ve Afet Kadastrosu olmayan 

yerlerin aynı Kanun’un 18. maddesi uyarınca Afet Kadastroları yapılmakta mıdır? 

6.4- Yatırım programına işlemleri biten yeni yerleşim yerlerinin bildirimleri düzenli 

yapılmakta mıdır?  

6.5- Hak sahipliği kesinleşen aileler için kalıcı konut yapmak üzere seçilen mülkiyeti özel 

şahıslara ait yeni yerleşim alanlarının kamulaştırma işlemlerinde 7269 sayılı Kanun’un 21. 

maddesi uyarınca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun hükümleri yerine getirilmiş 

midir? 

6.6- Afet sebebiyle elde edilen artan arsa ve binalara ilişkin, 7269 sayılı Kanun’un 31. 

maddesi ve 13.10.1985 gün, 18897 sayılı Afetler Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve 

Arazilerden Arta Kalan-ların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda gerekli işlemler yapılmış mıdır? 

6.7- Yeni yerleşim yerlerinin Hâlihazır Harita ve İmar Planları Müdürlüğümüzce 

yapılmakta mıdır? 

7- Afet ve Acil Yardım Ödenekleri Kullanımı: 

7.1- 7269/1051sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,  Afet Ve Acil Durum Harcamaları 

Yönetmeliği, Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair 

Yönetmelik gereği, meydana gelen afet olayları sonrasında Valilik emrine Başkanlıkça 

gönderilecek acil yardım ödeneklerinin talep ve harcanmasında;  Başbakanlık Afet ve Acil 

Yönetim Başkanlığının 20.01.2010 tarih ve 170 sayılı, 2010/2 no.lu Acil Yardım Ödeneği 

Talebi ve Harcanması,  20.01.2010 tarih ve 171 sayılı, 2010/3 no.lu Afet Yardımları 

Hakkında Genelge hükümleri uygulanmış mıdır?  

8- Afet ve Acil Durumlarda Haberleşme İlişkin Hizmet ve İşlemleri: 

31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Afet ve 

Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 10. bendi gereğince 

hazırlanan ve 22.9.2016 tarihli ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil 

Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliği uyarınca; 

8.1-  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine 

getirebilmesi için, Haberleşme Odası, Harekât Merkezi, Toplantı ve Brifing Salonu’nun 

bulunduğu, yeterli kapasiteye sahip çalışma alanı hazır hale getirilmiş midir? 
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8.2- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca bilgi ve haberleşme 

sistemi standardı belirlenene kadar, Ek-5 tabloda belirtilen asgari sayı kadar haberleşme araç-

gereci, Ek-6’da belirtilen detaylı özellikler göz önüne alınarak Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezinde bulundurulması sağlanmış mıdır? 

8.3- Ek-5’te yer alan Ortak Afet Frekansları; 

a) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezleri’nde bulunan tüm telsiz cihazlarına, 

b) Merkezde bulunan tüm bakanlıklar, bakanlığa bağlı ve ilgili kurum kuruluşların Afet 

ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı’nca belirlenecek telsiz cihazlarına, 

c) İllerdeki kurum ve kuruluşlarda ise, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nce 

belirlenecek telsiz cihazlarına, işlenmiş midir? 

8.4- Valilikler tarafından Ortak Afet Frekansları için yeterli sayıda röle kurulmuş mudur? 

9- İl-İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri: 

9.1- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak 19.02.2011 tarihli ve 27851 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ilk fıkrasında;  

“Afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere, illerde Valinin, valilerce gerekli görülen 

ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında afet ve acil durum yönetim merkezleri kurulur.” 

denildiğinden, ilde bu merkezin kurulup kurulmadığı,   

9.2- 2011/1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinin ikinci fıkrasında;  

“Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin haberleşme, erken uyarı ve bilgi sistemleri ile 

her türlü araç, gereç, teknik donanım ve personel ihtiyaçları kurumların en üst yöneticileri ile 

valiler ve kaymakamlar tarafından karşılanır.” denildiğinden, gereğinin madde hükmüne 

uygun olarak yapılıp yapılmadığı, 

9.3- a) 2011/1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinin 3. ve devam eden fıkraları gereği İl ve ilçe afet ve acil durum yönetim 

merkezlerinin yeterli sayıda personeli ile yirmi dört saat esasına göre çalışmalarını 

yürüteceğinden,  

b) Afet ve acil durumlarda, il ve ilçelerde ilgili kuruluş amirlerinin de afet ve acil durum 

yönetim merkezine dâhil edileceğinden, 

c) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin bir afet nedeniyle faaliyete 

geçmesi halinde, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, 01.04.1988 tarihli ve 

88/12777 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Afetlere İlişkin Acil Yardım 

Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde personelini tamamlayarak, 

yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacağından, teşkilatlanmanın bu esaslara göre 

yapılıp yapılmadığı, 
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9.4- 2011/1377 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinin 9. fıkrasında, afet ve acil durum yönetim merkezlerinin görevleri: 

“a) Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı şekilde tarama yapmak ve olayın büyüklüğü, 

etkilenen alan ve nüfus gibi bilgileri içeren ilk değerlendirmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezine ivedi olarak bildirmek. 

b) Olay bölgesine sağlık, arama ve kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin sorunsuz ve süratli 

bir şekilde ulaşabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak. 

c) Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayılan, hasar durumları ve acil 

ihtiyaçlar gibi bilgileri ve bunlara ilişkin gelişmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezine ivedilikle bildirmek. 

d) İl afet ve acil durum yönetim merkezlerince; sorumluluk bölgelerinde oluşan 

olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların öncelikle 

il imkanları ile yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il düzeyinde kurum ve kuruluşlar 

arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

e) İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, ihtiyaç duyulan ekip, ekipman ve benzeri 

yardım malzemelerini; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtilmek suretiyle, Başkanlık 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden talep etmek.” şeklinde sıralandığından, bu görevlerin 

duruma göre yerine getirilip getirilmediği, 

10-  Afet Acil Yardım Planları: 

10.1- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca; 

Afetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, 

ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felaketzedeleri iaşe gibi 

hususlarda uygulanmak üzere görev ve görevlileri tayin, toplanma yerlerini tespit eden bir 

programın düzenlenip düzenlenmediği, bu amaçla illerde Valilerce ve ilçelerde 

Kaymakamlarca “Acil Yardım Planlarının” hazırlanıp uygulamaya konulup konulmadığı, 

10.2- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile Afetlere İlişkin 

Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7, 8 ve 9. maddeleri 

uyarınca; 

Vali ve Kaymakamlar, olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde 7269 sayılı Umumi 

Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 

6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ve Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin a, b, c, d, e, f ile 8. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, ı, j, k 

bentlerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlü oldukları,  

Ayrıca afet sebebiyle Bakanlar Kurulunca olağanüstü hal ilan edilmesi halinde belirtilen 

yükümlülüklere ilaveten 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile belirtilen yetki ve 

yükümlülükler de Valilerce uygulanacağı belirtildiğinden, 

Bu hükümlere uygun hareket edilip edilmediği, 
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11-  Arama Kurtarma Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemler: 

11.1- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7/e maddesi uyarınca, personelin 

nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı 

bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlanmış ve uygulanması 

sağlanmış mıdır?   

Anılan yönetmeliğin; 

11.2- 7/f maddesi uyarınca, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde 

görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimleri, Bakanlık veya Valiliğin 

uygun görüşü alınmak suretiyle yapılmakta mıdır?  

11.3-7/g maddesi uyarınca, gece ve gündüz tatbikatları planlanmakta ve uygulanmakta 

mıdır? 

11.4- 7/i maddesi uyarınca, Valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal 

yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olunmakta mıdır? 

11.5- 7/j maddesi uyarınca, afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, 

toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapılmış mıdır? 

11.6- 8/b maddesi uyarınca, Birlik Müdürü tarafından Birliğin, yıllık çalışma programı 

hazırlanmış mıdır? 

11.7- İnşaat, ödenek, araç-gereç, eğitim durumları ve yapılan faaliyetleri içeren 3 aylık 

faaliyet raporları güncel tutularak zamanında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 

gönderilmekte midir? 

11.8- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca, Birliğin 

sorumluluk bölgesi içinde göreve sevkinin o İlin Valisince (konuşlanılan ilin valisi), bölge 

dışında göreve sevkinin AFAD Başkanlığınca yapılmakta mıdır? 

11.9- Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, afet haberlerinin alınması, personelin 

toplanması, araç gereç ve malzemenin hazırlanması ve görev yerine intikali esaslarının 

hazırlanacak intikal planları ile düzenlenerek, Genel Müdürlüğün (VALİLİK) onayı ile 

yürürlüğe konulması sağlanmış mıdır? 

11.10- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 07.02.2006 tarih ve 

B050SSG0507000-1.08-35 sayılı emirleri gereği; Göreve çıkmadan önce İlk Görevlendirme 

Raporu,  görev sonunda ise Görev Sonuç Raporu düzenlenerek İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğüne gönderilmekte midir? 

11.11- Afet bölgesinde, acil durumlar hariç her gün belirli saatlerde, Valiliğe, yapılan 

çalışmalar hakkında Rapor verilmekte midir? 

11.12- Muhtemel afet olaylarına zamanında müdahale edebilmek amacıyla olay 

mahalline süratle intikal edecek 5 kişiden oluşan 24 saat göreve hazır Acil Müdahale Ekibinin 

gerekli araç teçhizat ve malzemeleriyle birlikte sürekli hazır bulundurulup bulundurulmakta 

mıdır? 
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11.13-Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca, Sivil 

Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinin Yönetmeliğe ekli listede belirtilen malzemeler (EK:5) 

ve araçlarla (EK:6) donatılması sağlanmış mıdır? 

11.14- Anılan Yönetmeliğin 8/h maddesi uyarınca, hizmet malzeme ve araçlarının 

günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım ve temizliğinin yaptırılarak her an kullanılabilir halde 

bulundurulması sağlanmış mıdır? 

11.15- Araçların tek kişiye zimmetlenmesi, izin hastalık v.b. zorunlu durumlar için yedek 

personel görevlendirilmesi, her ne şekilde olursa olsun görev değişikliklerinde usulüne uygun 

zimmet devrinin yapılması sağlanmış mıdır? 

11.16- Her köpek için kimlik kartı ve sağlık cüzdanı çıkartılmış mıdır? 

11.17- Köpek Kayıt Defteri tutulmakta mıdır? 

11.18- Dışarıdan hibe edilen ve damızlık olarak temin edilen köpekler için mutlaka bir 

protokol düzenlenerek, hibe edilen köpekler Kayıt Defterine işlenmekte ve yapılacak 

protokollerin Birlik Müdürü, Arama ve Kurtarma Birim Amiri ve Köpek Eğitim Ünitesi 

sorumlusu ile hibe eden tarafından imzalanarak; 

Vali veya görevlendirecekleri personel tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe 

konulmakta mıdır? 

11.19- Anılan 17 nolu Genelge uyarınca, hibe protokolü olmayan hiçbir köpeğin 

tesislerde barındırılmaması ve eğitilmemesi, üretilen yavruların kaydı tutulduktan ve gerekli 

testlerden geçirildikten sonra arama ve kurtarma hizmetlerine elverişli olmadığı anlaşılanların 

elden çıkarılması sağlanmakta mıdır? 

11.20- Anılan 17 nolu Genelge uyarınca, ancak Sivil Savunma Gönüllüsü olarak gerekli 

işlemlerini yaptırmış kişi, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine ait köpeklerin masrafları 

sahiplerince karşılanmak üzere eğitime tabi tutulabileceğinden uygulamada bu hususa 

uyulmakta mıdır?   

11.21- Anılan 17 nolu Genelge uyarınca, mevcut köpek envanterinin Haziran - Aralık 

aylarında Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bildirilmekte midir? 

11.22- Köpeklerin ölümü hallerinde, kayıttan düşülebilmesi için mutlaka veteriner raporu 

alınarak tutanak tanzim edilmekte midir? 

11.23- Arama köpeklerinin üretimi, sağlığı, yetiştirilmesi ve eğitimi yapılmakta ve 

ihtiyaçları karşılanmakta mıdır?    

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri İle İlgili Görevler: 

1- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca; 

Mülki idare amirlerinin, kendi mülki hudutları içindeki hassas bölgelerde sivil savunma 

teşkilat ve tesisatının kurulması, donanımı, sevk ve idaresi, kontrolü ve düşman taarruzları ile 

tabii afetler ve büyük yangınlara karşı sivil müdafaayı tahakkuk ettirmekten bizzat sorumlu 

oldukları,  

b) 6. maddesi uyarınca; 
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Tabii afet ve büyük yangınlarda yapılacak her türlü kurtarma ve yardım işlerine, mülki 

idare amirlerince görülecek lüzum üzerine bölgedeki sivil savunma teşkillerinin katılacağı, 

c) 7. maddesi uyarınca; 

Hassas bölgelerde resmi ve özel kuruluş ve diğer müesseseler arasında sivil müdafaa 

bakımından işbirliği veya yardımlaşmanın Valiler tarafından sağlanacağı, 

d) 10. maddesi uyarınca; 

Mülki idare amirinin, sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve karşılıklı yardım 

konularında, garnizon komutanı veya en büyük askeri amirle işbirliği yapacağı, 

Hükümlerine uygun hareket edilip edilmediği, 

2- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca; 

Vali ve kaymakamlar, fevkalade hallerde askeri birliklerle işbirliği yaparak, bedeli, ücreti 

kirası ve tazminatı daha sonra umumi hükümlere göre ödenmek üzere, Sivil Savunma 

Hizmetleri için gerekli görülen canlı, cansız ve motorlu nakil vasıtalarına ve her türlü ilaç, 

malzeme teçhizat ile arazi ve arsalara el koymaya ve acil mubayaa yapmaya ve yaptırmaya 

yetkili oldukları, hükmüne uygun hareket edilip edilmediği, 

3- Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama 

ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 52, 53, 54, 55 ve müteakip maddeleri uyarınca;  

Sivil savunma planlarının hazırlatılarak onaylandıktan sonra yürürlüğe konulup 

konulmadığı,   

  4- Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama 

ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 69 ve müteakip maddeleri uyarınca; 

Sivil savunma ile ilgili personelin, sivil savunma hizmet teşkilatında görevlendirilen 

mükelleflerin ve halkın eğitim, öğretim ve tatbikatlarının yaptırılıp yaptırılmadığı,  

5- 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 8. maddesi,  MSY 82-5 sayılı 

İl-İlçe Kaynak Sayımı Yönergenin 2. bölüm 6/e maddesi ve 27.06.1940 gün ve 4546 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan 2/13765 Karar Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Tüzüğü’nün 19. maddesi uyarınca; 

Her il ve ilçe merkezinde en büyük maliye memuru ile askerlik şubesi başkanı, askerlik 

şubesi bulunmayan yerlerde jandarma komutanından ve belediye ile ticaret ve sanayi odası 

tarafından seçilecek birer kişiden, ticaret ve sanayi odası bulunmayan yerlerde belediyeden 

seçilen iki kişiden oluşan bir “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunun” oluşturulup 

oluşturulmadığı, 

6- 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 13 ve müteakip maddeleri 

ile Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü’nün 22 ve müteakip maddeleri uyarınca; 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen malların tahrir ve 

tespitlerinin senede bir defa olarak Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonları tarafından 

yapılıp yapılmadığı, 
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10- 90/500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 21. maddesi gereğince, Her 

yıl Nisan ayında Valiliklerce belirlenecek tarihlerde, il merkezlerinde Valilerin başkanlığına 

bölgedeki askeri makamların ve seferberlik planlamasında görev verilen kamu ve özel 

kuruluşların temsilcilerinin katılacağı seferberlik ve savaş hazırlık toplantıları yapılmakta 

mıdır?  

11- 22.11.2005 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi’nin 6/ı-(1) 

maddesi gereğince, İl Detay Planı Valilik adına, ildeki tüm birimleri kapsayacak şekilde, bölge 

ve il müdürlüklerinin müşterek çalışmasıyla yapılmış mıdır? İl Müdürlüklerine İl Detay 

Planındaki plan görevleri ile koordinasyon sorumlulukları tebliğ edilmiş midir? Plan ekleri ve 

çizelgeleri, o konudan sorumlu İl Müdürlüklerince hazırlanarak güncel durumda 

bulundurulmakta mıdır?  

12- Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi’nin 2. bölümünün 7/b maddesi 

gereğince hazırlanan İl Milli Alarm Sistemi Yönergesi, İçişleri Bakanlığınca onaylanmasını 

müteakip il içindeki ilgili birimlere yayınlanmış mıdır?  

13- Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi’nin 2. bölüm 7/d bendi uyarınca, 

Valilikçe; il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşları ile Kaymakamlıkları ve planlamaya tabi 

özel sektör kuruluşlarını ilgilendiren alarm tedbirlerinin İl Milli Alarm Sistemi Yönergesinde 

yer alması sağlanmış mıdır? 

14- Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları Yönergesinin 2. bölüm 2. 

maddesi a, b ve d fıkraları gereği "Alarm Kod İşlem Görevlisi" seçilerek İçişleri Bakanlığına 

bildirilmekte midir? Ayrıca görev değişiklikleri sebebiyle görevinden ayrılanların yerine atanan 

Alarm Kod İşlem Görevlileri bildirilmekte midir? 

15- Başbakanlık Alarm Kod kelimeleri ve Anlamları Yönergesi gereğince; Alarm 

kod kelimeleri ve anlamlarının muhtemel emniyet ihlallerinin önlenmesi bakımından, alarm 

kod kelimeleri ile anlamları ayrı ayrı zarflarda ve ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilerek çift kilitli 

dolaplarda fiziki emniyeti sağlanmakta mıdır? 

16- Bakanlığımız denetimine tabi il belediyelerinin içme suyu, kanalizasyon, gaz ve 

ulaştırma (Bakım-onarım atölyesi bulunan otobüs işletmesi) tesislerine ait "B" grubu savaş 

hasarı onarım planları, 6/3705 sayılı Hayati Önemi Haiz Olan Tesis ve Ulaştırmanın Savaş 

Hasarı Onarım Planları Hakkında Talimatın 4. maddesi ve MY 5-3 Savaş Hasarı Onarım 

Planlarının Hazırlanması Yönergesinin 4. bölümünün 2. maddesinin (a) ve (b) fıkraları 

ile İçişleri Bakanlığının 21.02.2012 gün ve B.05.0.İMİ.0.12.00.00/951.02/829 sayılı 

(Genelge No: 2012/10) emri gereğince hazırlanıp Valiliklerince onaylanıp, bir sureti İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğünde muhafaza edilmekte midir?  
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17- MY: 5-2 (A) Savaş Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesinin 4/f bendi 

gereği, bünyesinde istihdam yeteneği bulunan, liman/iskele ve gemi/deniz vasıtalarına sahip 

belediyelerin Savaş Görev Planları çerçevesinde verilen görevlerin ne şekilde yerine 

getirileceğine dair ayrıntılar hazırlanacak detay planında gösterilmiş midir?  Hazırlanan detay 

planlar ilgili makamlar tarafından onaylanmış ve Savaş Görev Planlarında yapılacak 

değişiklikler dikkate alınarak güncelleşmiş midir?    

18- 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 101. maddesi gereğince; 

yedek subay, yedek astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden yaş sınırı içinde 

bulunan memurların Sefer Görev Emirli olmaları halinde, ihtiyaç duyanlar için düzenlenen 

erteleme teklif formları yetkililerin onayını müteakip, Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik 

Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmiş midir? 

Değişiklikler de aynı usulle bildirilmekte midir?   

Araç erteleme işlemleri: 

19-  90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 47. maddesi gereğince;  

“Sefer görevi verilmeyen araçlardan gerekli görülenlere mülkî idare amirlerince sivil savunma 

ve diğer kamu hizmetleri için görev verilebileceği" hükme bağladığından, uygulamada bu 

hususa uygun işlem yapılmakta mıdır? 

20- 90/500 Sayılı Tüzüğün 51. maddesi uyarınca; illerde yapılan kaynak saptanması ve 

sayımların gerçeğe uygun olması hususunda mülki idare amirlerince gerekli itina gösterilmekte 

midir? 

21- 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 104. maddesi uyarınca; 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşmeli olarak çalışan ve seferberlik ve savaş hallerinde de 

aynen göreve devam etmeleri Valilerce uygun görülen araçlar, bağlı bulundukları bakanlık 

aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığına bildirilmekte midir? 

22-  Sefer Görev Emri verilen araçlarla ilgili araç erteleme tekliflerinin 90/500 sayılı 

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 104. maddesi esaslar göz önüne alınarak yapılmakta 

mıdır? 

23- 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 8 ve Milli Savunma 

Bakanlığının 01/07/2004 gün ve MİY.:3080-68-04/Sef.D.Pl.(414) sayılı Başemri ile yeniden 

hazırlanmış olup kitap olarak bastırılmış MSY 82-5(A) sayılı İl-İlçe Kaynak Sayımı 

Yönergesinin 2. bölüm 6/ç maddesinde belirtilen görevlilerden müteşekkil Milli Müdafaa 

Mükellefiyeti Komisyonu kurulmuş mudur? 

Komisyon toplantıları Valinin (Kanunda yetki devri öngörülmediğinden) Başkanlığında 

yapılmakta mıdır? 

Toplantılara askerlik şubesi başkanı veya yokluğunda jandarma komutanının katılımı 

sağlanmakta mıdır? 
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24-  2/13765 sayılı Tüzüğün 28 ve MSY 82-5(A) sayılı Yönergenin 3. bölüm 3/c 

maddesi uyarınca;  

İl ve ilçe Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarınca; kaynak tespit ve sayımları, her 

yıl Ekim ayında başlamakta ve Aralık ayı sonuna kadar tamamlamakta mıdır? 

25-  2/13765 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü’nün 22. maddesi ve MSY 82-

5(A)  İl-İlçe Kaynak Sayımı Yönergesinin 2. bölüm 2. maddesi ile 3. bölüm 3/a maddesi 

uyarınca;  

İl-İlçe kaynak sayım cetvellerinin düzenlenmesinde; Yönergenin EK-C listelerde 

gösterilen 5-19 (dâhil) personel çalıştırarak her türlü araç, gereç, tesis, mal ve hizmetler 

üreten/imal eden, ayda 20-50 ton miktarda depolayan ve/veya satışını yapan işletmeler ile 

Yönergenin 2/b maddesinde belirtilen taşıtlar, araçlar ve firmaları kapsayacak şekilde tespit 

edilmekte midir? 

26- MSY 82-5(A)  İl-İlçe Kaynak Sayımı Yönergesinin 3. bölüm 2/ğ maddesi 

gereğince; İl ve İlçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait araç, mal ve hizmetlerin 

kaynak sayım listelerine dâhil edilmemesi hususuna dikkat edilmiş midir? 

27- 2/13765 sayılı Tüzüğü’nün 23 ve MSY 82-5(A) sayılı Yönergenin 3. bölüm 3/ç 

maddesi uyarınca; Tespit ve sayımlar neticesinde doldurulan kaynak sayım cetvellerinin alt 

bölümü Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu üyeleri tarafından imzalanmakta mıdır?  

28- 2/13765 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü’nün 25 ve MSY 82-5(A) sayılı 

Yönergenin 3. bölüm 3/e maddesi uyarınca; Mahalli kaynakların iyi bir şekilde 

değerlendirilebilmesi bakımından, mal ve hizmet kuruluşlarının kapasiteleri, ürün çeşitleri, 

standartları, enerji ve hammadde ihtiyaçları ile kaynakları ve kuruluşta çalıştırılan personeli 

konusunda, yeterli bilgilerin sayım çizelgelerinde belirtilmesi sağlanmış mıdır? 

29- MSY 82-5(A) sayılı Yönergenin 3. bölüm 3/g maddesinde yer alan, "Cetvellerin 

aşırı yıpranması ve kullanılamaz duruma gelmesini önlemek için, il ve ilçeler ile kayıtlarından 

istifade edilen kuruluşların bilgisayar ortamında düzenlenerek gönderilebileceği" hükmü 

dikkate alınmakta mıdır? 

30- 90/500 Sayılı Tüzüğün 21 ve MSY 82-5(A) sayılı Yönergenin 3. bölüm 4/b 

maddesi uyarınca; Her yıl Nisan ayında, Valinin başkanlığında yapılan toplantılar ile Tugay, 

eşiti ve üst seviyedeki komutanlıkların isteği üzerine yapılan seferberlik ve savaş hali 

hazırlıkları toplantılarında il-ilçe kaynak sayım cetvellerindeki bilgiler değerlendirilmekte 

midir? 

31- İl Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Koordinasyon İşleri: 

1.1- 91/1434 sayılı Seferberlik Ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi’nin (22.11.2005 tarih 

ve B02.1.MGK.0.07.200.02/1792-1) değişik 7. maddesinin (a-1/c) bendi gereğince İl 

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş mudur? 

1.2 - 91/1434 sayılı direktif’in 6/ı maddesi gereğince İl Detay Planı Valilik adına, ildeki 

tüm birimleri kapsayacak şekilde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, 

bölge ve il müdürlerinin müşterek çalışmasıyla yapılarak direktifin 7. maddesinin (a-2) bendi 

uyarınca İl Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulunun uygun 

görüşünü müteakip Vali tarafından onaylanarak, uygulamaya konulmuş mudur? 
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1.3- 91/1434 sayılı Seferberlik Ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi’nin 2.bölüm, 1. Kısım, 

6/ı-13 maddesi gereği İl detay Planı bir bütün olarak Valilik Adına İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğünde muhafaza edilerek, planda görev verilen kurum ve kuruluşlara planın ilgili 

kısımları ve sorumlulukları tebliğ edilmiş midir?  

1.4 - 91/1434 sayılı direktif ’in 12/a maddesi gereğince Valiliklerce seferberlik ve savaş 

hali hazırlıkları planlama faaliyetleri durumu, Genel Plan eki (EK-H)’ye uygun olarak 

hazırlanmakta ve ocak ayı sonuna kadar İlgili Makamlara gönderilmekte midir? 

2- İl Milli Alarm Sistemi Yönergesi Çalışmaları: 

2.1- Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi’nin 2. bölümünün 7/a-b maddeleri 

gereğince, Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği ve Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi 

esaslarına uygun olarak, İl Milli Alarm Sistemi Yönergesi hazırlanarak onaylanmak üzere ilgili 

makamlara gönderilmiş midir? 

2.2- Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi’nin 2. bölümünün 7/b maddesi 

gereğince hazırlanan İl Milli Alarm Sistemi Yönergesi, onaylanmasını müteakip il içindeki 

ilgili birimlere yayınlanmış mıdır?  

2.3- Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi’nin 5. bölüm 4. Kısım 2/b-1 ve 2 

Bakanlıklar Milli Alarm Sistemi Yönergelerinde görev verilen il merkezindeki kamu kurum 

kuruluşlarına Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu hazırlatılıp Valiliğe 

onaylattırılmış mıdır? 

2.4- Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları Yönergesinin 2. bölüm 2. 

maddesi a, b ve d fıkraları uyarınca; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden biri asıl ve biri 

yedek olmak üzere iki "Alarm Kod İşlem Görevlisi" seçilerek Genelge ekindeki formata göre 

İçişleri Bakanlığına bildirilmekte midir?  

2.5- Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi, Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri 

ve Anlamları Yönergesi gereğince; İl alarm kod işlem ve ilçe alarm görevlilerine her yıl bir 

plan dâhilinde eğitim yaptırılarak, Valiliğince İçişleri Bakanlığına bilgi verilmekte ve eğitim 

tutanakları dosyasında muhafaza edilmekte midir? 

2.6– Başbakanlık Alarm Kod kelimeleri ve Anlamları Yönergesi gereğince; Alarm kod 

kelimeleri ve anlamlarının muhtemel emniyet ihlallerinin önlenmesi bakımından, alarm kod 

kelimeleri ile anlamları ayrı ayrı zarflarda ve ayrı yerlerde muhafaza edilerek çift kilitli 

dolaplarda fiziki emniyeti sağlanmakta mıdır? 

3- Savaş Hasarı Onarım Planları: 

3.1- İl ve ilçe belediyeleri ile içişleri birimlerinin içme suyu, kanalizasyon, arıtma, gaz ve 

ulaştırma (Bakım-onarım atölyesi bulunan otobüs işletmesi) tesislerine ait "B" grubu savaş 

hasarı onarım planları, 6/3705 sayılı Hayati Önemi Haiz Olan Tesis ve Ulaştırmanın Savaş 

Hasarı Onarım Planları Hakkında Talimatın 4. maddesi ve MY 5-3 Savaş Hasarı Onarım 

Planlarının Hazırlanması Yönergesinin 4. bölümünün 2. maddesinin (a) ve (b) fıkraları 

gereğince hazırlanıp İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce tetkik edilerek onaylanmakta mıdır? 

3.2- 6/3705 karar sayılı Talimatın 9 ve MY 5-3 sayılı Savaş Hasarı Onarım 

Planlarının Hazırlanması Yönergesinin 1. bölümünün 5/d maddesine göre, savaş hasarı 
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onarım planı yapılan tesislerin durumunu belirten savaş hasarı durum raporu, Valiliklerce her 

yılın Ocak ayında Bakanlığa bildirilmiş midir? 

4- Yedek Personel Erteleme İşleri: 

4.1- Yedek Personel Erteleme İşlemleri; 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü 

ve 2010/912 sayılı Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği 2. bölüm 5. maddesine göre 

yapılmakta mıdır? 

4.2- Ertelemenin kaldırılması gerektiği hallerde 2010/912 sayılı Yönetmeliğin 2. bölüm 

7. maddesine göre işlem yapılmakta mıdır?   

4.3- Erteleme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi 2010/912 sayılı Yönetmeliğin 2. bölüm 

8. maddesine göre yapılmakta mıdır?  

4.4- Araç erteleme işlemleri; 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 102, 

103, 104 ve 105. maddelerine uygun olarak yapılmakta mıdır? 

5- Taşıt Seferberliği İşleri: 

5.1 - 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün 53 ve MY 82-2(C) sayılı 

TSK Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesinin 5. bölüm 2. kısım 5/h maddesi gereği; Birlik 

ve kurumların araç ihtiyaçlarını karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından tertip 

edilen motorlu araçlar için, dörder nüsha düzenlenen sefer görev emirlerinin Valiliklere 

gönderilmesinden sonra sefer görev emirleri hakkında Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu 

Kararı alınarak, tebliğ edilmek üzere tescil makamlarına gönderilmekte midir? 

5.2- Sefer görev yükümlülüğü kaldırılan araçlar için 90/500 sayılı Tüzüğün 64. 

maddesine göre iptal işlemi yapılıyor mu? 

6- Mal ve Hizmet Seferberliği İle Milli Müdafaa Mükellefiyeti Uygulamasına İlişkin 

İşlemler: 

6.1- 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 8 ve MSY 82-5(A) sayılı 

İl-İlçe Kaynak Sayımı Yönergesinin 2. bölüm 6/ç maddesinde belirtilen görevlilerden 

müteşekkil Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kurulmuş mudur? 

6.2- 2/13765 sayılı Tüzüğün 28 ve MSY 82-5(A) sayılı Yönergenin 3. bölüm 3/c 

maddesi uyarınca; İl ve ilçe Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarınca yapılması gereken 

tespit ve sayımlara, her yıl Ekim ayında başlamakta ve Aralık ayı sonuna kadar bu işlemleri 

tamamlamakta mıdır? 

6.3- 2/13765 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü’nün 22. maddesi ve MSY 

82-5(A)  İl-İlçe Kaynak Sayımı Yönergesinin 3. bölüm 3/a maddesi uyarınca; Yönergenin 

EK-C listesinde gösterilen 5-19 (dâhil) personel çalıştırarak her türlü araç, gereç, tesis, mal ve 

hizmetler üreten/imal eden ayda 20-50 ton miktarda depolayan ve/veya satışını yapan işletmeler 

tespit edilerek, kaynak sayım cetvellerine işlenmesini müteakip Garnizon Komutanlıklarına 

gönderilmekte midir? 

6.4- 90/500 Sayılı Tüzüğün 21 ve MSY 82-5(A) sayılı Yönergenin 3. bölüm 4/b 

maddesi uyarınca; Her yıl Nisan ayında, Mülki Amirlerin başkanlığında yapılan toplantılar ile 

Tugay, eşiti ve üst seviyedeki komutanlıkların isteği üzerine yapılan seferberlik ve savaş hali 
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hazırlıkları toplantılarında il-ilçe kaynak sayım cetvellerindeki bilgiler değerlendirilmekte 

midir? 

6.5-Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı araç, mal ve 

hizmetler il-ilçe kaynak sayım cetvelleri çerçevesinde TSK’nin talepleri doğrultusunda Milli 

Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarınca zamanında karşılanıyor mu? 

7- Sivil Savunma Planları: 

7.1- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 21, 6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili 

Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 

96/8512 sayılı Tüzük ile değişik 60, Sivil Savunma Planlama Esasları’nın 5 ve 6. maddeleri 

ile İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 08.07.1994 gün ve 

B050SSG0060001-13.1-94/54, 19.11.1996 gün ve B050SSG0060001-2.3-96/85 sayılı 

genelgelerine uygun olarak İlin Sivil Savunma Planı hazırlanarak, İl Seferberlik ve Savaş 

Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşünden sonra Bakanlıkça 

onaylanmış mıdır? 

7.2- Sivil Savunma Planlama Esaslarının 22. maddesi uyarınca, yürürlüğe giren sivil 

savunma planının bir örneği, esas ve yardımcı servis başkanlıklarına, belediye başkanlığına, 

garnizon ve jandarma komutanlıklarına gönderilmiş midir? 

Tespit olunan hazırlık ve tedbirlerin uygulanması ile ilgili diğer birimlere "Görev 

Talimatları" bölümünde yer alan ve birimi ilgilendiren talimat imza karşılığında tebliğ edilmiş 

midir? Bu tebliğe ilişkin belge, planın “Görev Talimatları” bölümünde saklanmakta mıdır? 

7.3– 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 21, 6/3150 sayılı Sivil Savunma İle İlgili 

Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü’nün 

96/8512 sayılı Tüzük ile değişik 60, Sivil Savunma Planlama Esaslarının 5 ve 6. maddeleri 

ile İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 08.07.1994 gün ve 

B050SSG0060001-13.1-94/54, 19.11.1996 gün ve B050SSG0060001-2.3-96/85 sayılı 

genelgelerine uygun olarak İlçe Sivil Savunma Planları hazırlanmış mıdır? 

7.4- 6/3150 sayılı Tüzüğün 62 ve 63. maddeleri gereğince sivil savunma planı 

hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşların hazırladıkları planlar Tüzüğün 68. maddesi 

gereğince incelenmekte midir? 

8- Tahliye Ve Kabul Planları:  

8.1- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 18. maddesi ve 6/3150 sayılı Sivil 

Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer 

Hizmetler Tüzüğü’nün 34 ve 35. maddeleri uyarınca, "Tahliye Ana Planı Esasları" 

hükümleri de göz önünde tutularak, aynı Tüzüğün 30 ve 32. maddeleri gereğince İçişleri 

Bakanlığı veya ilgili bakanlıklardan bildirilecek esaslar dairesinde, tahliye ve kabul planları 

hazırlanmış mıdır?  

9- Eğitim: 

9.1- 6/3150 Karar sayılı Planlama Tüzüğü’nün 74 ve 75. maddeleri ile Sivil Savunma 

Teşkilleri ve Halk Eğitimi Yönergesinin 9. maddesi gereğince, sivil savunma hizmet 

teşkilatında fiilen görev almış olanlar dışındaki bütün halk, sivil savunma konularında 

yetiştirilmek üzere, Yönergeye ekli (EK:2) program çerçevesinde eğitilmekte midir? 
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9.2- 6/3150 Karar sayılı Planlama Tüzüğü’nün 77 ve Sivil Savunma Teşkilleri ve 

Halk Eğitimi Yönergesinin 9. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığınca tespit olunan esaslar 

dairesinde, eğitim kurumlarındaki öğrencilere sivil savunmayı benimsetmek ve topyekün 

savunma şuuru kazandırmak maksadıyla, seri konferanslar şeklinde, yıl içerisinde belli 

aralıklarla eğitime tabi tutulmakta mıdır? 

9.3- 6/3150 sayılı Planlama Tüzüğü’nün 79. maddesine göre, illerde yayın ve tanıtma 

faaliyetleri yeterli seviyede yapılmakta ve gönderilen yayınlar amacına uygun olarak 

dağıtılmakta mıdır?   

9.4- 30.12.2011 tarih ve 217 sayılı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet İçi 

Eğitim Yönetmeliği gereği; personelin görevleri ile ilgili bilgilerinin pekiştirilmesi, sivil 

savunma ve seferberlik işlemlerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler yapılmakta 

mıdır? 

10- KBRN Hizmetleri: 

10.1- 03/05/2012 tarihli ve 28281 sayılı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 

Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği “İlin Kimyasal, Biyolojik, 

Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi” hazırlanmış mıdır? 

10.2-Hazırlanan Yönergenin görev verilen kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmış mıdır? 

11- Haber Alma, İkaz Ve Alarm Hizmetleri: 

11.1- Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri ile Radyolojik Savunma Teşkilatının 

Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında Yönergenin 4. maddesi gereğince, alınan 

tehlike ve tehlike geçti haberlerinin, bölgelerindeki görevlilere ve halka ulaştırılması ile mahalli 

ikaz ve alarm sisteminin işler durumda bulundurulması konularında mülki idare amirliklerince 

gerekli tedbirler alınmakta mıdır? 

11.2- İçişleri Bakanlığının 02.07.2002 tarih ve B050SSG00600002-142-02/111 Sayılı 

6 Nolu Genelgesi gereğince; Türk Telekom Ankara Operatörlü Servisler Müdürlüğünden 

bildirilecek ikaz ve alarm haberlerinin alınması için İl Müdürlüğünce bu iş için özel bir telefon 

tahsis edilmiş midir? 

11.3- 6/3150 sayılı Planlama Tüzüğü’nün 101. maddesi gereğince halka bildirilecek 

ikaz ve alarm haberlerinin duyurulması için hassas bölgelerde özel siren tertibatı kurulmuş ve 

hassas bölgeler dışındaki yerlerde ise bu maksatla diğer sesli araçlar tertip ve tespit edilmiş 

midir? 

11.4- 03/05/2012 tarihli ve 28281 sayılı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 

Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği gereğince; tehlike haberlerinin yayılması hususunda 

resmi ve özel televizyon ve radyo istasyonları, emniyet, jandarma ve meteoroloji kuruluşları ile 

işbirliği sağlanmış ve diğer mahalli makamlarla koordineli bir çalışma yöntemi belirlenmiş 

midir? 

 

 

 

 



339 

   

 

 

12- Sabotajlara Karşı Korunma: 

12.1- 16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma 

Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince illerde Vali veya görevlendireceği Vali 

Yardımcısının başkanlığında; İl Garnizon Komutanlığı temsilcisi, İl Cumhuriyet 

Savcısı, İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü 

ve varsa MİT temsilcisinden komisyon oluşturulmuş mudur? 

12.2- Yönetmeliğin 7/c maddesi gereğince Valilik binaları için yapılan 

Sabotajlara Karşı Koruma Planlarının bir örneği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 

muhafaza edilmekte midir? 

12.3- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince; koruma planı yapılmış mıdır? 

Yapılan koruma planında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 

19/04/2005 tarihli ve 74415 sayılı Genelgesinde (2005/42) belirtilen koruma 

tedbirlerine yer verilmiş midir? 

13- Yangınlara Karşı Genel İhtiyati Tedbirler ve Yangın Güvenliği: 

13.1- 2007/12937 sayılı Yönetmelik gereğince; “Yangın Önleme ve Söndürme İç 

Düzenlemesi” hazırlanmış mıdır? 

13.2- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binalarında yangından korunması 

hususunda yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler yapılmış mıdır? Yangın söndürme 

cihaz ve imkânları yeterli midir? Gerekli bakım, dolum ve kontrolleri yeterince ve 

zamanında yaptırılmakta mıdır? 

13.3- Yönetmelik gereğince Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk yardım ekipleri 

kurulmuş mudur? 

13.4- Yönetmelik gereğince kurulan söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım 

ekiplerinin yıllık eğitim ve tatbikatları yaptırılmakta mıdır? 

13.5- Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği Örnek-1 forma göre 

yıllık yangın istatistik çizelgeleri tanzim edilerek takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmekte midir? 

 

24-İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ: 

24.01-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. 

maddesi gereğince, kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığının alacaklarının takip ve tahsili için; 28.09.2008 gün ve 27011 sayılı  
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Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 100. Maddesinin Uygulanması 

Hakkında Tebliğin 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince, ihale makamı kamu idarelerinin, 

ihale yoluyla her türlü işi üstlenenlerin Kuruma bu işlerden dolayı işyerlerinin tescilini yaptırıp 

yaptırmadıklarının, yaptırmış olmaları halinde ise yapılan işle ilgili Kuruma verdikleri bilgilerin 

doğruluğunun tespiti amacıyla, bu işleri üstlenenler ile bu işlerden dolayı yapılacak olan asgari 

işçilik tespiti için üstlenilen işle ilgili bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 

bildirilmesi gerektiğinden, Tebliğ hükümlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı, 

24.02-29.09.2008 gün ve 27012 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal 

Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, 

Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi 

gereğince, il özel idaresinin ihale yolu ile yaptırdığı her türlü işleri üstlenenleri ve bunların 

tebligat adreslerini sözleşmenin imzalanmasını takip eden onbeş gün içinde Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği, Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrası gereğince, her 

hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim 

ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup 

olmadığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden sorularak gelecek cevaba göre hak ediş 

ödemelerinin Yönetmeliğin 6. maddesinin diğer fıkralarına göre,  kesin teminatın iadesinin 

ise Yönetmeliğin 7. maddesine göre yapılıp yapılmadığı,  

24.03-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre valilikler ve il özel idareleri tarafından 

yapılan ihalelerde, ihale işlemlerindeki fiil ve davranışlardan ötürü,  gerçek ve tüzel kişiler 

hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için Bakanlığımıza gönderilen 

dosyalar hazırlanırken Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 09.03.2010 tarihli 

2010/14 sayılı Genelge gereğince işlem yapılıp yapılmadığı,  

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İş ve İşlemler: 

24.04-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 68. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde ‘diğer kanunların 2886 

sayılı Kanundan muafiyet tanıyan hükümleri dahil olmak üzere’ uygulanmayacağı hüküm altına 

alınması nedeniyle, 

4734 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.01.2003 tarihinden sonra, 2886 sayılı 

Kanun’un sadece, satım, kiraya verme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi (2886 sayılı 

Kanun’un 4. maddesinde tanımlanmışlardır) işlerinin ihalelerinde uygulanıp uygulanmadığı, 

2886 Sayılı Kanuna ait İhalelerinde; 

a) 2886 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirlenen ilkelere uyulup uyulmadığı, 

b) İhaleye katılanların, 2886 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki şartları taşıyıp 

taşımadıkları (Kanunun 16 ncı maddesi gereğince, şartnamede belirtilen belgeleri verip 

vermedikleri) ve Kanun’un 6. maddesinde belirtilenlerin ihaleye katılmaması kuralına riayet 

edilip edilmediği, 

c) İhale şartnamelerinin, Kanun’un 7. maddesindeki hususları içerip içermediği ve 

şartnamelerin verilmesinde, Kanun’un 12. maddesi hükmüne uyulup uyulmadığı, 
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24.05-İhaleye hazırlık safhasında;  

a) İhale bedelinin, Kanun’un 9 ve 10. maddelerine göre belirlenip belirlenmediği,   

b) Onay belgesinin, Kanun’un 11. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanıp 

hazırlanmadığı,4 

Onay belgesinde, ihale usulünün belirtilmesi gerektiğinden; 

İhale usullerinin 2886 sayılı Kanun’un 35. maddesinde belirlenmesi ve Kanun’un 36. 

maddesinin 1. fıkrası gereğince, ihalelerde kapalı teklif usulünün esas olması nedeniyle, 

Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, 2886 sayılı Kanun’un 37-43. maddelerindeki,   

Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde, 2886 sayılı Kanun’un 45-49. maddelerindeki, 

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, 2886 sayılı Kanun’un 50-51. maddelerindeki, 

hükümlere riayet edilip edilmediği,  

c) Kanun’un 13. maddesinin 5. fıkrası gereğince, ihale komisyonu olarak görevli il 

encümeninin; çalışmalarını, Kanun’un 14. maddesine göre yapıp yapmadığı, 

d) İhale işlem dosyasının, Kanun’un 15. maddesi doğrultusunda hazırlanıp 

hazırlanmadığı, 

e) İhale ilanının, Kanun’un 17 ve 19-23. maddelerindeki esas ve usullere göre yapılıp 

yapılmadığı ve ilanlarda, Kanun’un 18. maddesinde belirtilen zorunlu hususların bulunup 

bulunmadığı, 

f) Tekliflerin açılma zamanının, 2886 sayılı Kanun’un 24. maddesine göre belirlenip 

belirlenmediği, 

g) Geçici teminatın ve teminat olarak kabul edilen değerlerin, Kanun’un 25 ve devamı 

maddelerindeki hükümlere uygun olup olmadığı, 

26.05-Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale kararı aşamasında; 

a) Uygun bedelin, 2886 sayılı Kanun’un 28. maddesinde belirtildiği şekilde tespit edilip 

edilmediği, 

b) İhale komisyonlarınca alınan kararlarda, Kanun’un 30. maddesindeki hususların 

belirtilip belirtilmediği,  

c) İhale kararlarının onay veya iptalinin, Kanun’un 31. maddesinde belirtildiği biçimde 

ve kesinleşen ihale kararının bildiriminin Kanun’un 32. maddesine göre yapılıp yapılmadığı, 

26.06-a) İhalenin, 2886 sayılı Kanun’un 53. maddesi gereğince sözleşmeye bağlanıp 

bağlanmadığı, kesin teminatın Kanun’un 54. maddesi gereğince alınıp alınmadığı ve kesin 

teminatın geri verilmesinde 56. madde hükmüne uyulup uyulmadığı, 

b) Sözleşmenin yapılması, ihaleyi kazananın ve idarenin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmesinde Kanun’un 57-62. maddesindeki hükümlere riayet edilip edilmediği, 

c) Kira sözleşmelerinde, Kanun’un 64. maddesinde belirtilen sürelere riayet edilip 

edilmediği,  



342 

   

d) Sözleşmenin çeşitli nedenlerle devrinde, Kanun’un 66-70. madde hükümlerine uygun 

işlem tesis edilip edilmediği, 

e) İhalelerde, 2886 sayılı Kanun’un 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve 

davranışlarda bulunanlar hakkında, Kanun’un 84-85. maddesinde belirtilen işlemlerin yapılıp 

yapılmadığı, il özel idaresi görevlilerinin sorumluluğunda, 2886 sayılı Kanun’un 86. 

maddesine göre hareket edilip edilmediği, 

“(Ek: 26/2/2014-6527/8 md.) 83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda 

bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube 

personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve bu 

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil veya davranışları sebebiyle haklarında ihalelere 

katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği idarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık 

süre içinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden 

yasaklama kararı verilmez.” hükmüne uyulup uyulmadığı, 

24.07-Kamu tüzel kişilerine ait yerlerdeki su ürünleri üretim hakkının kiralanması 

işlemlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesinin değişik (h) bendi 

gereğince, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişik 4. maddesinde ve 2886 sayılı 

Kanun’un 65. maddesinde belirtilen esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, 

24.08-a) Yeraltı sularının, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 4. 

maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2886 sayılı Kanun’a göre kiraya verilip verilmediği, 

b) Satışa çıkarılacak arazilerin, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince, satış muamelesine tevessül etmeden önce arsa 

ofisine (Toplu Konut İdaresi Başkanlığına) (5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 

Kanununda Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması 

Hakkında Kanun ile Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle) bildirilip 

bildirilmediği, 

1164 sayılı Kanun’un 12. maddesi gereğince, arsa ihtiyaçlarının da ofis (Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı)  eliyle karşılanıp karşılanmadığı, 

Ayrıca, gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması ile ilgili olarak, 2007/3 sayılı Tasarruf 

Tedbirleri ile ilgili Başbakanlık Genelgesi’ne uygun hareket edilip edilmediği, 

Okul kantinlerinin il özel idarelerince kiraya verilmemesi ile ilgili İçişleri Bakanlığının 

03.08.2005 gün ve 2005/80 sayılı Genelgesi hükümlerine uyulup uyulmadığı, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılan İş ve İşlemler: 

24.09-İl özel idarelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapacakları, mal 

veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin sözleşmelerini, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na göre yapacak olmaları nedeniyle; 

a) Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinde 

belirtilen istisna hükümleri dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, belirlenen 

temel ilkelere ve Kanun’un 62. maddesinde belirtilen, uyulması gereken diğer kurallara 

uyulup uyulmadığı, 
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b) İhale komisyonunun, 4734 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre (4734 sayılı 

Kanun’un 60. maddesi de göz önünde bulundurularak) oluşturulup oluşturulmadığı, 

komisyonun toplantılarını maddede açıklandığı şekilde yapıp yapmadığı,  

c) İhalesi yapılacak işler için ihale işlem dosyasının 4734 sayılı Kanun’un 7. maddesi 

çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası 

gereğince ihale komisyonuna verilip verilmediği,  

d) Yaklaşık maliyetin, 4734 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre belirlenip 

belirlenmediği,  

e) İdari ve teknik şartnamelerinin, 4734 sayılı Kanun’un 12. maddesine gereğince, idari 

şartnamelerin Kanun’un 27. maddesine göre hazırlanıp hazırlanmadığı ve 4734 sayılı 

Kanun’un 28. maddesine göre “Madde 28-İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz 

görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın 

almaları zorunludur. (Ek cümle: 4/7/2012-6353/28 md.) İlan yapılmayan ihalelerde, ihale 

dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini 

aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” isteklilere verilip 

verilmediği, ihale dokümanında değişikliklerin 4734 sayılı Kanun’un 29. maddesine göre 

yapılıp yapılmadığı, 

24.10-a) İhaleye katılanlardan, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtilen 

belgelerin istenip istenmediği, 

Kamu İhale Kurulunun 13.04.2007 gün ve 2007/DK. D-54 sayılı Kararının ve 

29.12.2005 gün ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 

Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in göz önünde tutulması gerekmektedir ve 4734 

sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilenlerin ihaleye katılmaması kuralına riayet edilip 

edilmediği, ortak girişimler 4734 sayılı Kanun’un 14. maddesinde ve alt yükleniciler 4734 

sayılı Kanun’un 15. maddesinde tanımlanmıştır.  

b) İhale ilanlarının, 4734 sayılı Kanun’un 13. maddesi (4734 sayılı Kanun’un 8. 

maddesindeki eşik değerler dikkate alınarak) ve 17.12.2009 gün ve 2735 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Kamu İhale Kurulu Kararı da dikkate alınarak yapılıp yapılmadığı, 

İlanlarda, 4734 sayılı Kanun’un 24 ve 25. maddelerinde belirtilen hususların yer alıp 

almadığı ve ilanların uygun olmaması halinde 4734 sayılı Kanun’un 26. maddesine göre 

düzeltme ilanı yapılıp yapılmadığı,  

24.11-a) İhale usullerinin 4734 sayılı Kanun’un 18. maddesinde belirlenen,  

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesindeki,   

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun 20. 

maddesindeki, 

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, 4734 sayılı Kanun’un 21. maddesindeki 

hükümlere riayet edilip edilmediği, 

b) Doğrudan temin usulünün, 4734 sayılı Kanun’un 22. maddesine uygun yapılıp 

yapılmadığı, 
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a) Tekliflerin hazırlanmasında ve sunulmasında, 4734 sayılı Kanun’un 30. 

maddesi ve başvuru belgelerinin sunulmasında 4734 sayılı Kanun’un 31. maddesine uyulup 

uyulmadığı,  

4734 sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanların 

tespiti halinde 4734 sayılı Kanun’un 58. maddesinin uygulanıp uygulanmadığı, 

Kanun’un 58. maddesinin uygulanmasında Bakanlığımızın 11.01.2008 gün ve 2008/4 

sayılı Genelgesine uygun hareket edilip edilmediği, 

Tekliflerin alınması ve açılmasında, 4734 sayılı Kanun’un 36. maddesi ve tekliflerin 

değerlendirilmesinin, (aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanun’un 38. 

maddesinde düzenlenmiştir) 4734 sayılı Kanun’un 37. maddesine uygun yapılıp yapılmadığı, 

Yerli isteklilerle ilgili olarak, 4734 sayılı Kanun’un 63. maddesine göre işlem yapılıp 

yapılmadığı, 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali işlemlerinin, 4734 sayılı Kanun’un 39. 

maddesi ve ihalenin karara bağlanması ve onaylanmasının ise, 4734 sayılı Kanun’un 40. 

maddesi hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, 

Kesinleşen ihale kararlarının bildiriminin 4734 sayılı Kanun’un 41. maddesinde 

sözleşmeye davetin 4734 sayılı Kanun’un 42. maddesinde, sözleşmenin yapılmasında 

isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluklarının 4734 sayılı Kanun’un 44-45. maddelerinde, 

ihalenin sözleşmeye bağlanmasının 4734 sayılı Kanun’un 46. maddesinde, ihale sonucunun 

bildiriminin 4734 sayılı Kanun’un 47. maddesinde düzenlenen hükümlere uygun yapılıp 

yapılmadığı, 

24.12-Danışmanlık hizmet ihaleleri ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kanun’un 48 ve devamı 

maddelerinin yanı sıra, 04.03.2009 gün ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

ve 16.03.2011, 20.04.2011 ve 16.07.2011 tarihli Resmi Gazetelerde değişikliklerine yer verilen 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin eksiksiz 

uygulanıp uygulanmadığı,  

24.13-İhalelerle ilgili şikayetlerin, 4734 sayılı Kanun’un 54 ve devamı maddelerine ve 

03.01.2009 gün ve 27099 sayılı Resmi Gazetede yayımlan İhalelere Yönelik Başvurular 

Hakkında Yönetmelik ile Yönetmeliğe ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 28.01.2009 gün 

ve 27124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ 

hükümlerine göre sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, (28.01.2009 gün ve 27124 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin bazı maddelerinde 

03.05.2011 gün ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklikler yapılmış olduğundan 

bu değişikliklere uygun işlem yapılıp yapılmadığı,)  

24.14-a) Ayrıca, yapılan ihalenin çeşidine göre,  

04.03.2009 gün ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 16.03.2011, 

20.04.2011, 16.07.2011 tarihli Resmi Gazetelerde değişikliklerine yer verilen Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, (Değişik: RG-15/7/2012-28354) 
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04.03.2009 gün ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 16.03.2011, 

16.07.2011 tarihli Resmi Gazetede değişikliklerine yer verilen Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği, 

04.03.2009 gün ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 16.03.2011, 

16.07.2011, 30.08.2011, 02.10.2011 tarihli Resmi Gazetelerde değişikliklerine yer verilen 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, (Değişik RG-13/8/2012-28383) 

Değişik R.G. 08.09.2019-27343 ile 25.01.2017-29959 R.G./4 maddeleri, Değişik 

30.09.2020 -31260 R.G/1. Md. Yürürlülük 20.10.2020 tarih ile; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, 

b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ifade: 30/09/2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 

20/10/2020) bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine, ve Yönetimdeki 

Görevlilere İlişkine Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif 

kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki 

faaliyetlerini mevzuat' gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde 

kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeler' 4734 sayılı Kanun ve 

ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması 

 (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. 

 

Değişik 30.09.2020 -31260 R.G/3. Md. Yürürlülük 20.10.2020 tarih ile; Teminat 

mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yaralan standart formlara uygun olması 

zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplar geçerli kabul edilmez. 

Değişik 16.03.2019 -30716 R.G/7. Md. Geçerlilik 18.03.2020 tarih ile; Tüzel kişi 

tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre 

yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 

ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicil müdürlükleri veya meslek mensubu (mülga 

ibare: 13,05,2019.30800 8G/ 4. md., yürürlük: 18.03.2020) yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşaviri tarafından, İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit 

belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicil müdürlüğünden veya meslek mensubu tarafından 

düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin 

temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

Değişik 16.03.2019 -30716 R.G/8. Md. Geçerlilik 18.03.2020 tarih ile; İş bitirme, 

iş durum, iş denetleme ve iş yönetrne belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. (Değişik: 

16/03/2019-30716 R.G/8. md., geçerlilik: 18/03/2020) Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak 

olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 

konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza 

edilmesi zorunludur. 
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Değişik 26.01.2021 -31376 R.G/ Madde 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine 16.3.2. numaralı maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“16.3.3. 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca danışmanlık hizmet alımı 

ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin 

sonuçlandırılması gerekir. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, 

mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamının ödeme koşulları ve planının, mali teklif 

tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabileceği hükme 

bağlanmıştır. Bu çerçevede, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek 

isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri 

dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılır ya da iptal edilir.” 

 

Değişik, 26.01.2021 gün ve 31376 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik 

yapılmasına Dair Tebliğ, 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale 

Genel Tebliğine 16.3.2. numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 

“16.3.3. 4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca danışmanlık hizmet alımı 

ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin 

sonuçlandırılması gerekir. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, 

mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamının ödeme koşulları ve planının, mali teklif 

tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabileceği hükme 

bağlanmıştır. Bu çerçevede, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek 

isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri 

dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılır ya da iptal edilir.” 

Hususlarına uyulup uyulmadığı, 

24.12.2002 gün ve 24973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel 

Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği, 

04.03.2009 gün ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 16.03.2011, 

08.09.2011 tarihli Resmi Gazetelerde değişikliklerine yer verilen Çerçeve Anlaşma İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği, (Değişiklik-RG-14/11/2012-28467) 

Hükümlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı, 

a-Muayene işlemlerinin, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 11,  

04.03.2009 gün ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri 

Muayene Ve Kabul Yönetmeliği, 

19.12.2002 gün ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Alımları Denetim 

Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik,  

19.12.2002 gün ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımları Muayene 

ve Kabul Yönetmeliği,  
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19.12.2002 gün ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danışmanlık Hizmet 

Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği, 

 Hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, 

c) 25.07.2005 gün ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği 

yürürlükten kalkmış olup, 22.08.2009 gün ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni 

Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalara uyulup uyulmadığı, 22.8.2009 tarih ve 27327 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde 04.03.2010, 30.07.2010, 

29.12.2011, 20.04.2011 ve 20.08.2011, 15/7/2012 ve 13/8/2012, 15/8/2013, 20/9/2013 ve 

28/11/2013 tarihlerinde değişiklikler yapılmış olup, buna uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

21.01.2010 gün ve 27469 sayılı ve 24.01.2012 gün ve 28183 sayılı Resmi Gazetelerde 

yayınlanan ve 01.02.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal 

limitlere uyulup uyulmadığı, 30.01.2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kamu İhale Tebliği’nde 2013 yılı limitleri,  30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu İhale Tebliğinde 2014 yılı limitleri,  (TEBLİĞ NO: 2014/1) yer almaktadır. 

d) Kamu alımlarında yerli ürün kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan ve 

06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/13 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 05.03.2012 tarih ve 835 

sayılı yazısında belirtilen hususlar uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı incelenecektir.   

 

25-DİĞER HUSUSLAR: 

Ağaçlandırma : 

25.01- İl özel idarelerinin görevleri arasında bulunan toprağın korunması ve erozyonun 

önlenmesi işleriyle ilgili olarak, 5302 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasının a ve (b) 

bendi, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’nun 4. 

maddesi, Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği’nin 8. 

maddesi, Başbakanlığın 01.11.2007 gün ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2007/28 sayılı Genelgesi ile Bakanlığımızın 20.03.2007 gün ve 2007/31 sayılı Genelgesi 

çerçevesinde, erozyonun kontrolü ve ağaçlandırma konularında çalışmalar yapılıp yapılmadığı, 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 10.04.2009 gün ve 936 sayılı yazısında 

ağaçlandırma faaliyetleri dâhil vurgulanan hususların yerine getirilip getirilmediği, 

25.02-Özel idare binalarına çekilen bayrakların, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 

bu Kanun’a göre hazırlanan 25.01.1985 gün ve 85/9034 Karar sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü 

hükümlerine uygun olup olmadığı,  

Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların ise, 

08.06.2001 gün ve 24426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış Ve 

Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını 

Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre yok edilip edilmediği,  

25.03-Kanun’un değişik 55. maddesinde öngörülen idari yaptırımların, 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu’nun değişik 56. maddesine göre; il encümeni tarafından verilip 

verilmediği, 
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Değişik 56. maddeye istinaden verilmiş idari yaptırımlarda, Kanun’un; tespit tutanağı 

düzenlenmesi ile ilgili 57, tespit tutanağına itiraz ile ilgili 58 ve işyeri kapatma yaptırımının 

uygulanması ile ilgili değişik 60. maddeleri hükümlerine uygun işlem yapılıp yapılmadığı, 

25.04-İl özel idaresi tarafından satışı ve kullanılması yasaklanmış maddelerin toplattırılıp 

toplattırılmadığı, toplattırılmış ise işlemlerin, 5302 sayılı Kanun’un 61. maddesine uygun 

yapılıp yapılmadığı, 

25.05-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4 ve 

15. maddeleri il özel idarelerine hayvan hastalıkları ve zararlı organizmalara karşı yapılacak 

mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmak zorunluluğu getirdiğinden bu hususa 

uygun davranılıp davranılmadığı, 

25.05-Belediye mücavir alan sınırları dışındaki köylerde bulunan hazine taşınmazlarının 

satış bedellerinden alınan payların, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un 5. maddesine göre kullanılıp kullanılmadığı, 

25.06-İl Özel İdaresinin kullanımında bulunan taşıtların (04.04.2009 gün ve sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğine ekli EK-1 de 

belirtilen taşıt kategorisinde olanların), egzoz gazı emisyon ölçümlerinin; Yönetmeliğin 6. 

maddesinde belirtilen periyotlarda yaptırılıp yaptırılmadığı,  

25.07-İl özel idaresinin köylerde yapması gereken işlerini, köylere hizmet götürme 

birlikleri vasıtasıyla gerçekleştirmek için gerekli kaynak aktarımının, 5355 sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri Hakkında Kanun’un 18. maddesinin değişik 3. fıkrası gereğince yapılıp 

yapılmadığı, 

25.08-Bütçe gelirlerinden köylere hizmet götürme birliklerine aktarmanın, 5355 sayılı 

Kanun’un 18. maddesinin 5. fıkrasına göre, söz konusu birliklerin sunacağı yatırım planı, 

yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılıp 

kararlaştırılmadığı, Ayrıca, birliklere yapılacak yardımlar için 5302 sayılı Kanun’un 43. 

maddesinin (e) bendi gereğince, il genel meclisince ilkelerin belirlenip belirlenmediği, 

25.09- Köylere yönelik alt yapı çalışmalarında (KÖYDES), Yüksek Planlama 

Kurulunun 2006/3 sayılı, 2006/28 sayılı, 2007/2, 2008/13, 2009/2, 2010/40 ve 2011/2 ve 

2012/3 sayılı kararları ile İçişleri Bakanlığının 22.08.2005 tarih ve B.050.ÖKM.0000011-

12/1300 sayılı, 06.02.2006 gün ve B050MAH0650002/(300-313) sayılı Genelgeleri 

çerçevesinde hareket edilip edilmediği, 

25.10- Köylere yapılan yardımların, köy katkısı olanlara öncelik verilmek şartıyla dengeli 

bir şekilde yapılması, yardımların yerinde ve zamanında sarf edilip edilmediğinin ilgili vali 

yardımcısına, kaymakamlara, özel idare ve ilgili daire müdürlüklerine, teknik elemanlara 

devamlı kontrol ettirilmesi, amacına uygun olarak harcanmadığı anlaşılan köy yardımlarının 

kesilerek, ödenmiş bulunan yardımın kanuni faiziyle birlikte köy tüzel kişiliğinden geri 

alınması, paranın harcanmasında usulsüzlük yaptığı anlaşılan köy yöneticilerine rastlanması 

halinde ilgililer hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğinden uygulamada bu hususlara 

dikkat edilip edilmediği, 
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25.11-Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek 

üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanunu’na göre kurulan vakıfların, il özel 

idareleriyle ilişkilerinde, 5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları 

İle İlişkilerine Dair Kanun’un 2. maddesinde belirtilen temel ilkelere uyulup uyulmadığı, 

25.12-İl genel meclisince sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli 

heyetine üye seçiminin, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu’nun 7. maddesi gereğince yapılıp yapılmadığı, 

25.13-Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle 

maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yerine 

getirilmesinde; 5233 sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 

Hakkında Kanun ile 20.10.2004 gün ve 25619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Terör Ve 

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

uyulup uyulmadığı, 

25.14-4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü 

Hakkında Kanun ile 27.05.2008 gün ve 26888 sayılı R.G.de yayımlanan Kamu Kurum Ve 

Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina Ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari 

Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinin, 

16.05.2008 gün ve 26878 sayılı R.G.de yayımlanan 2008/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinin, 

özel idare binalarında eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı,  

25.15-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 

(2002/49/EC) 7. maddesinin 1/ç bendi gereğince, gürültü haritaları ve eylem planlarının 

Yönetmeliğin 29 ve devamı maddelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı, gürültü haritalarının 

ve eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi verilip verilmediği, Çevre ve Orman 

Bakanlığına gönderilip gönderilmediği,  

25.16-Başbakanlığın 28.02.2009 gün ve 27155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/4 

sayılı Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Genelgesi gereğince, e-

Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında www.bilgitoplumu.gov.tr sitesinde yayımlanan 

Rehber’e uygun çalışmalar yapılıp yapılmadığı, 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 24.05.2004 gün ve 93 sayılı “e-

Bakanlık Projesi” içerikli yazısı ile 17.12.2009 gün ve 1021 sayılı “e-İçişleri Projesi 

Uygulaması” içerikli yazıları gereğince e-içişleri projesi kapsamında yapılması gereken iş ve 

işlemlerin yapılıp yapılmadığı,  

25.17-31.07.2009 gün ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin 

Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince; etkin, verimli, hesap 

verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak maksadıyla kamu 

hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamak için İl Özel İdaresince gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, 

25.18-18.4.2007 tarihli 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, bu Kanuna dayanılarak 

25.10.2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve 

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 32. Maddesinin; 
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“(1) (Değişik: RG-25/1/2020-31019) Kamu, ticari ve hizmet binaları, işletmeler, elektrik 

üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun 

olarak bildirimlerini her yıl Mart ayı sonuna kadar ENVER portalına girer. Verilen bilgiler 

çerçevesinde, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınarak 

yükümlülük kapsamına girenler Bakanlıkça belirlenir. Kapsam dâhiline giren kamu, ticari ve 

hizmet binaları, işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri yükümlülükleri 

uyarınca enerji yönetimi sistemi kurulumu, enerji yöneticisi görevlendirilmesi, enerji yönetim 

biriminin oluşturulması, ENVER portalına detay verilerinin girilmesi işlemlerini yürütür. 

(2) Bu bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla (Değişik ibare: RG-25/1/2020-

31019) Bakanlığın yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi 

ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorunludur. 

(3) (Değişik: RG-25/1/2020-31019) Bakanlık enerji verimliliği faaliyetleri çerçevesinde 

ilgili kurum ve kuruluşlardan ilave bilgi ve belge talep edebilir, ortak çalışmalar yürütür. 

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ve Milli 

İstihbarat Teşkilatı (Değişik ibare: RG-25/1/2020-31019) Başkanlığı, 9 uncu maddenin beşinci 

fıkrası uyarınca yapacakları bildirimler kapsamında, emniyet ve güvenlik açısından verilmesi 

uygun görülmeyen bilgileri vermek zorunda değildir.” hükmünün uygulanıp uygulanmadığı,  

Yönetmeliğin 33. maddesinin 1. fıkrası gereğince, “Değişik ibare: RG-25/1/2020-

31019) Bakanlık tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere 

Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki idari yaptırımlar uygulanır.” Hükmüne uygun işlem 

yapılıp yapılmadığı, 

25.19-19.02.2010 gün ve 2010/5 sayılı “Akarsu ve Dere Islahı” konulu Başbakanlık 

Genelgesinin 7. Maddesi, “Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman 

ve personeliyle belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde (Büyükşehir Belediyeleri hariç) 

yapılacak akarsu ve dere yataklarının ıslahı çalışmalarında ihtiyaç duyulacak taş vb. malzeme, 

öncelikli olarak ilgili belediye tarafından karşılanacağı, bu malzemenin ilgili belediyece 

karşılanamaması durumunda ya da belediye sınırları dışında kalan ıslah çalışmalarında bahse 

konu malzemelerin, valilerin koordinasyonunda; il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca temin edileceği,” hükmü gereğince il özel idaresinin vermesi gereken yardım ve 

desteğin verilip verilmediği, 

26- KAMU ZARARI DOĞURAN İŞLEMLER: 

26.01- Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi 

Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, 

denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, Sayıştay tarafından kesin hükme 

bağlama ya da adlî, idarî veya askerî yargılama sonunda da tespit edilebilir. Kamu zararında 

esas hüküm 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinde 

bulunup, ayrıca kanunun bu maddesine göre çıkarılan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre kamu zararlarının tespit 

şekillerine göre uygulanacak usuller değişmektedir. Kısaca bu tespitlere ilişkin hangi usullerin 

uygulanacağı değerlendirildiğinde; 
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Rapor Tanzim Edilecek Birimlerde Kamu Zararı Tespiti: 

Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde ve mahalli idarelerde yapılacak olan teftişler 

sırasında kamu zararı tespit edilmesi halinde, müfettişler tarafından yapılacak olan rapor 

“tazmin raporudur.  

En son olarak; Bakanlık Makamınca 18/04/2011 tarih ve B.05.İLİ.0.02.02.00-/663.01-

2426 sayı ile onaylanmış olan Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların 

Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin 4/k maddesine 

göre, ‘Tazmin raporu: Genel teftiş, özel teftiş ve denetim, araştırma, ön inceleme, inceleme ve 

soruşturma sırasında; kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmalleri 

sonucunda kamu idaresine verdiklerini zararlardan doğan alacaklar ile kişilerden alacaklar 

hesabına borç kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili amacıyla düzenlenen raporu’ 

ifade etmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönergesinin 32. 

maddesinde tazmin raporlarının kapsamı belirlenmiştir: 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının genelgesinde Yönetmeliğin 83/c 

maddesinde yapılacak tazmin raporlarının Bakanlığa verileceği belirtilmektedir. 

Gerek teftişler sırasında, gerekse ihbar ve şikâyetler üzerine yapılan incelemeler sonunda 

sorumlu olan görevliler hakkında uygulanması zorunlu görülen idari ve haksız fiilleri sebebiyle 

idareye verdikleri zararlarla haksız iktisaplarının tazmini için yapılacak hukuki işlemlere esas 

olmak üzere düzenlenen raporların bir örneği ekleriyle, diğer iki örneği de eksiz olarak 

Bakanlığa gönderilir. 

Kamu menfaatinin ihlali ya da kamu menfaatinin korunmaması olarak da tanımlanabilen 

"Kamu Zararı"  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesinde; 

mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya 

eksilmeye neden olunması olarak tanımlanmıştır.  

Kamu zararı; 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesinde “(Değişik 

birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya 

ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu 

kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. 

Kamu zararının belirlenmesinde;  

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,  

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,  

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,  

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,  

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 

yapılmaması,  

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)  

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,  

Esas alınır.  

(Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme, kesin 

hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten 
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itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. 

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; 

yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge 

düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu 

gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında 

Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu 

fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin 

iki katı tutarına kadar para cezası verilir.  

(Değişik son fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu 

görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usûl ve esaslar, 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmünü, 

Konu ile ilgili ikincil mevzuat olan, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Kamu Zararının Belirlenmesi, Madde 6-(1) Kamu 

zararının belirlenmesinde; 

a) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da 

mevzuatında öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla 

ödeme yapılması, 

b) İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet 

alınmadan önce ödeme yapılması, 

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 

ç) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden 

daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,  

d) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden 

çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, 

e) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması, 

f) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 

yapılmaması, 

g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi 

nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet 

getirilmesi,  

ğ) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır. 

Kamu zararının tespiti ve bildirilmesi, MADDE 7- (Değişik: RG-15/6/2019-30802-

C.K.-1147/2 md.)  

(1) Kamu zararı 6 ncı maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle;  

a) Kontrol, denetim veya inceleme,  

b) Sayıştay’ca kesin hükme bağlama,  

c) Yargılama, sonucunda tespit edilir.  

(2) Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili 

kamu idaresine gönderilir.  

Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi  

MADDE 7/A- (Ek: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/3 md.) (1) Kontrol, denetim veya 

inceleme sonucunda tespit edilen zarara ilişkin hususlar, ilgili harcama yetkilisinin görüşünü de 

içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen Ek-1’deki Değerlendirme Formu ile birlikte 
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merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisinin 

değerlendirmesine sunulur. Merkezde üst yönetici, taşrada ise taşrada bulunan idarenin en üst 

yöneticisi gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, sorumluların ve/veya ilgililerin 

bilgisine başvurabilir. Değerlendirme altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.  

(2) Taşrada bulunan idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide 

birleşmesi halinde değerlendirme, taşra biriminin bağlı olduğu merkezdeki ilgili harcama 

biriminin üst yöneticisi tarafından yapılır. Bununla birlikte, taşrada en üst yönetici ile harcama 

yetkilisi görevinin aynı kişide birleştiği ancak tespit edilen zararın harcama yetkilisinin karar 

veya onayı ile meydana gelmediği durumda değerlendirme, taşrada bulunan en üst yönetici 

tarafından yapılır.  

(3) Kamu zararına ilişkin tespitlerin değerlendirilmesinde aşağıda yer alan hususlar 

birlikte dikkate alınır:  

a) Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem veya eyleminin varlığı.  

b) Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemden bir kamu zararı oluşması.  

c) Sorumlu ve ilgililerin belirlenmesi.  

ç) Kamu zararının; sorumlunun kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklandığına ilişkin 

illiyet bağının kurulması.  

(4) Üst yönetici veya idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi tarafından yapılan 

değerlendirmede, kamu zararının oluştuğuna karar verilmesi halinde Değerlendirme Formu ile 

zararın tespitine ilişkin belgeler takibe yetkili birime gönderilir.  

(5) Tespit edilen zararın, sorumlular ve/veya ilgililerce defaten ödenmesi veya 

ödeneceğinin yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde söz konusu alacak, yukarıdaki fıkralarda 

belirtilen işlemlere gerek kalmaksızın borç tahakkuk kaydı yaptırılarak tahsil edilir. (6) Kontrol, 

denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın, yapılan değerlendirme sonucunda kamu 

zararı niteliği taşımamakla birlikte, tahsili gereken bir alacak olduğuna karar verilmesi halinde 

bu alacak genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir. 

Kamu zararının Sayıştay tarafından tespiti, MADDE 7/B- (Ek: RG-15/6/2019-30802-

C.K.-1147/3 md.)  

(1) Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetim sonucunda, kamu zararına ilişkin 

hususları içeren ve bilgi amaçlı olarak üst yöneticiye gönderilen sorgulardan taşrayı 

ilgilendirenler mahalline gönderilir. İlgisine göre üst yönetici veya idarenin taşrada bulunan en 

üst yöneticisi, gerek görmesi halinde söz konusu sorguları ihbar kabul ederek kontrol, denetim 

ve inceleme başlatır ve Yönetmeliğin 7/A maddesi hükümlerine göre değerlendirmeye tabi 

tutar. Değerlendirme sonucuna göre kamu zararı veya kamu zararı niteliği taşımamakla birlikte 

tahsil edilmesi gereken bir alacak olduğuna karar verilmesi durumunda sorumlular ve/veya 

ilgililer hakkında takip ve tahsil işlemleri başlatılır. Ayrıca, sorumlularla ilgili süreç, 3/12/2010 

tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre devam eder.  

(2) Kamu zararına ilişkin sorguların, Sayıştay ilâmı ile kesin hükme bağlanması halinde 

alacağın takibi, takibe yetkili birimce yapılır. Rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip 

dosyası takibe yetkili birimce hukuk birimine intikal ettirilir.  

Kamu zararının yargılama suretiyle tespiti , MADDE 7/C- (Ek:RG-15/6/2019-30802-

C.K.-1147/3 md.) (1)  
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Mahkemeler tarafından Kanunun 71 inci maddesi kapsamına girdiği tespit edilerek kamu 

zararı olduğuna hükmedilen kararların idareye tebliğini müteakiben alacak, idareyi temsile 

yetkili hukuk birimi tarafından takip ve tahsil edilir. İdareyi temsile yetkili hukuk birimi 

tarafından mahkeme kararına ve yapılan tahsilata ilişkin olarak takibe yetkili birime bilgi verilir 

ve işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının yaptırılması sağlanır. 

Üst yöneticiler ise 5018 Sayılı Kanunun 11. maddesine göre “Bakanlıklarda ve diğer 

kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı 

üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.”  

Bakanlık Makamınca 18/04/2011 tarih ve B.05.İLİ.0.02.02.00-/663.01-2426 sayılı ile 

onaylanmış olan Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, 

Takibi Ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin, “Dördüncü Bölüm Kamu 

Zararlarından Doğan Alacaklar ile Diğer Alacakların Takip ve Tahsili Amacıyla Düzenlenecek 

Raporların Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması, 

Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti MADDE 

17- (1) Müfettişler yapacakları genel teftiş, özel teftiş ve denetim, araştırma, ön inceleme, 

inceleme ve soruşturma sırasında: 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesi, 

b) 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 22’nci maddesi, 

c) 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu 

Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 1’inci 

fıkrası, 

ç) Maliye Bakanlığınca çıkarılan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 83’üncü 

maddesinin 1’inci fıkrası, 

d) İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 100’üncü maddesinin 1’inci fıkrası, hükümlerinin verdiği yetkiye dayanarak, 

tespit ettikleri kamu zararlarından doğan alacaklar ile kişilerden alacaklar hesabına borç 

kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili amacıyla ayrı bir tazmin raporu düzenlerler 

veya düzenledikleri genel nitelikli raporlarda ayrı bir başlık altında bu hususlara yer 

verirler.” 

“Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti; 

MADDE 18- (1) Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer 

alacakların; 

a) Mahalli idarelerin mali işlemler dışındaki diğer idari işlemlerinin teftişi sırasında 

tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.  

b) Mahalli idarelerin mali işlemlerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 77’nci maddesinin 2’nci fıkrası ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanununun 22’nci maddesi hükümleri uyarınca, teftişi sırasında tespit edilmesi halinde, 

bunlar mali durum raporlarında belirtilir.  

c) Özel teftiş ve denetimler sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve 

denetim raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir. 

ç) Araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilmesi halinde, 

bunlarla ilgili olarak,  ayrıca üç suret tazmin raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.  
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(2) a) Raporlarda tespit edilmiş kamu zararları ve kişilerden alacak konuları ile ilgili 

olarak, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de ayrıca belirtilir. 

b) Ayrıca, “Kişilerden Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar 

Özeti Çizelgesi” düzenlenip raporlara eklenir.” 

“Mahalli idarelerde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer 

alacakların takip ve tahsili MADDE 19- (1) 18’nci maddede belirtilen raporların mahalli 

idarelere intikal etmesi üzerine; 

a) Sayıştay’ın dış denetimine tâbi olmayan mahallî idare birliklerinde, 5355 sayılı 

Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 22’nci maddesi hükmü, 

b) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı 

karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden 

olunmasıyla meydana gelen zararlardan doğan alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri, 

c) Diğer alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 99, 100 ve 101’inci maddeleri ile diğer ilgili hükümleri, uyarınca 

işlem yapılır. 

(2) Yapılan işlemler, Bakanlığın yazısı üzerine ayrıca, İl Değerlendirme ve Takip 

Komisyonunca izlenir ve işlemlerin sonuçları valilik aracılığı ile Bakanlığın ilgili birimine 

bildirilir.” hükümlerine haizdir. 

Kamu zararı tespiti halinde tazmin raporu düzenlemek yerine teftiş raporunda bir başlık 

açarak kamu zararı belirlenmesi de mümkün görülmemektedir. Ancak yeni Yönergenin 17. 

maddesinde “…tespit ettikleri kamu zararlarından doğan alacaklar ile kişilerden alacaklar 

hesabına borç kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili amacıyla ayrı bir tazmin raporu 

düzenlerler veya düzenledikleri genel nitelikli raporlarda ayrı bir başlık altında bu hususlara 

yer verirler.”; 

Yönergenin 18/a maddesinde “…Mahalli idarelerin mali işlemler dışındaki diğer idari 

işlemlerinin teftişi sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş raporlarında ayrı bir başlık 

altında belirtilir. 

c) Özel teftiş ve denetimler sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve 

denetim raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.” 

(2) a) Raporlarda tespit edilmiş kamu zararları ve kişilerden alacak konuları ile 

ilgili olarak, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dâhil edilecek ilgililer de ayrıca 

belirtilir. 

b) Ayrıca, “Kişilerden Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar 

Özeti Çizelgesi” düzenlenip raporlara eklenir. 

Yönergenin “Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer 

alacakların tespiti MADDE 18- (1) Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar 

ile diğer alacakların; a) Mahalli idarelerin mali işlemler dışındaki diğer idari işlemlerinin 

teftişi sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş raporlarında ayrı bir başlık altında 

belirtilir.” Yönergenin 20/a maddesinde mahalli idareler dışındaki kuruluş ve birimlerde 

“..Teftiş sırasında tespit edilmesi halinde, konu teftiş raporunda ayrı bir başlık altında 

belirtilir veya gerek görülmesi halinde ayrı bir tazmin raporu da düzenlenebilir.”  
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20/b maddesinde “Özel teftiş ve denetim sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel 

teftiş ve denetim raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir veya gerek görülmesi halinde 

ayrı bir tazmin raporu da düzenlenebilir.” düzenlemeleri yer almaktadır. 

Yönergede yukarıdaki hükümler bulunmakta ise de, tespit edilen kamu zararı hakkında 

teftiş raporunda ayrı başlıkta incelenmekle birlikte, ayrıca tazmin raporu düzenlenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Zira tazmin raporları hakkında Kamu Zararlarının Tahsiline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği üst yöneticilerin karar 

vermesini gerektiren bir süreç işlemektedir. Ayrıca da teftiş raporları hakkında yine Mülkiye 

Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması 

Hakkında Yönergenin 8. ve devamı maddeleri uyarınca da bir süreç işletilmektedir. Bu 

süreçlerin farklı olması sebebiyle tespit edilen kamu zararları ile ilgili olarak her durumda 

“tazmin raporu” düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ki bu durum 2011 ve 2012 

yaz teftiş görev emirlerinde de Mahalli İdarelerin Teftişi Başlığı altında “Tazmin Raporu” 

düzenlenmesi gerektiği biçiminde düzenlenmiştir. 

1-Kamu Zararının Denetim Sırasında Tespiti Halinde Uygulanacak Usul 

Kontrol, denetim ve incelemeleri sonucunda müfettişler tarafından tespit edilen kamu 

zararları merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından 

değerlendirilecektir. Kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan 

hususlarla ilgili üst yöneticiler değerlendirme yapmadan önce ilgili harcama yetkilisinin de 

görüşleri alacaklardır. Bu değerlendirme sonucunda kamu zararı bulunduğuna ve takip ve 

tahsiline veya takip edilmesine gerek olmadığına karar verilir. 

Kimlerin üst yönetici olduğu ise, 5018 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirlenmiştir. 

Buna göre, Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali 

ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenir. 

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun 

olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik 

ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının 

önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 

kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. 

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve 

iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 

Yönetmeliğin 10. maddesine göre,  

“(Değişik: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/6 md.) (1) Kamu zararından doğan 

alacaklar, takibe yetkili birimce sorumlular ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak 

suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.  

(2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararından doğan 

alacakların sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine, 7/A maddesi gereğince yapılacak 

değerlendirme işlemlerinin tamamlanarak değerlendirme formunun takibe yetkili birime 

ulaştırıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başlanır. Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, 
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doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri belirtilir ve sorumlulara ve/veya ilgililere ödeme, 

itiraz veya sulh teklifinde bulunmak üzere otuz gün süre verilir.  

a) Sorumluların ve/veya ilgililerin varsa itirazları 15 gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre 

içinde sonuçlandırılmayan başvurular reddedilmiş sayılır. İtiraz, merkezde üst yönetici, 

taşrada ise idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi tarafından, gerek görülmesi halinde 

harcama birimi ve/veya hukuk biriminin de görüşüne başvurularak sonuçlandırılır. 

b) Sorumlu ve/veya ilgililerin taksitlendirme taleplerini de içeren sulh başvuruları; genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerde, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin 

Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, kapsamdaki diğer kamu 

idarelerinde ise özel mevzuatındaki hükümlere göre sonuçlandırılır. 

 c) İtiraz ve sulh başvurularını değerlendirme işlemlerinin sekretarya hizmetlerini takibe 

yetkili birim yürütür.  

(3) Sayıştay sorguları üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre tahsil edilmesi 

gerektiği bildirilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde de aynı 

şekilde işlem yapılır.  

(4) Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce 

süresinde rızaen ödenmemesi, sulh teklifinde ya da itirazda bulunulmaması halinde sürenin 

bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde, sulh teklifinin ya da itirazın idare tarafından 

reddedilmesi halinde ise bu ret tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda 30 

günlük ödeme süresinden sonra ilgili alacak takip dosyası, alacağın tahsili için takibe yetkili 

birimce kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.  

(5) Kesinleşen Sayıştay ilâmlarının tebliğinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri 

uygulanır.  

(6) Mahkemelerce hükme bağlanan ve taraflara tebliğ edilen, kamu zararından doğan 

alacaklara ilişkin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin takip işlemlerine başlanır.” 

Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetimlerde ise farklı bir usul 

belirlenmiştir.  

Sayıştay denetçilerinin hazırlayacakları raporlar üzerine Sayıştay Daireleri ve nihayetinde 

temyiz kurulu tarafından karar verilmektedir. Sayıştay denetçileri tarafından inceleme sırasında 

mevzuata aykırı bulunan işler hakkında gönderilen sorguların bir örneği, üst yöneticiye 

bildirilir. Üst yöneticinin kamu zararı bulunduğuna dair kararı üzerine, idare Sayıştay’ın kesin 

hükmünü beklemeden, ayrıca bir denetim ve inceleme başlatabilir. Bu inceleme sonucunda üst 

yönetici tarafından, kamu zararı bulunduğuna dair karar verilmiş ise, zarara yol açan kişi ya da 

kişilere ödeme tebligatı yapılır; sorumlunun kamu zararını bir ay içerisinde ödemesi istenir. 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22. 

maddesine göre,  

“(1) Kamu zararından doğan alacakların takip ve tahsilinde aşağıda belirtilen hükümlere 

uyulur.  

a) (Mülga: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/15 md.)  

b) Alacağın takibinden sorumlu birim yöneticileri, mahkemeye veya icraya intikal 

ettirilen alacakların takibinin hangi aşamada olduğunu ilgili hukuk birimleri nezdinde izlemek, 

icra dairelerince tahsil edildiği bildirilen paraların muhasebe biriminin veznesine veya banka 
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hesabına yatırılmasını ve sorumluların ve/veya ilgililerin borçlarına mahsubunu sağlamak 

zorundadırlar.” 

Bu hususta 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 48. maddesinde “Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında denetçiler tarafından 

kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların savunmaları alınarak mali 

yılsonu itibariyle yargılamaya esas rapor düzenlenir.” hükmü bulunmaktadır. 

2-Kamu Zararının Sayıştay İlamları ile Tespiti Halinde Uygulanacak Usul 

Yargı kararları ve Sayıştay ilâmlarıyla tespit edilen kamu zararı alacakları 

değerlendirmeye tabi tutulmaz, merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise takibe 

yetkili idare birimince doğrudan takip edilirler.  

Sayıştay Kanunu’nun 53. maddesinde, Sayıştay ilamlarının kesinleştikten sonra 

doksan gün içerisinde yerine getirilmesi gerektiği, ilam hükümlerinin yerine getirilmesinden 

üst yöneticilerin  sorumlu olacağı ve ilamlarda gösterilen tazmin miktarının İcra ve İflas 

Kanunu hükümlerine göre tahsil olunacağı hükmü getirilmiştir.  

O halde Sayıştay ilamı ile kamu zararı tespit edilmesi halinde, yetkili birimler tarafından 

gerekli tebligatlar yapılacak, sorumlular tarafından süresi içinde ödenmeyen kamu zararı için 

dava açılmayarak doğrudan icra yoluyla takibi yapılacaktır. Sayıştay ilamı ile kamu zararı tespit 

edilmiş ise sorumlunun maaşından doğrudan kesinti yapılamayacaktır. Zira tahsilat işlemleri 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip edileceğinden, 2004 sayılı 

Kanun’un 32. maddesine göre bu konudaki yetkili mercii icra dairesidir. 

Sayıştay Kanunu’nun 53. maddesinde ödeme süresi olarak 90 gün öngörülmüştür. 

Oysa Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. 

maddesine göre; 

“(Değişik: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/6 md.) (1) Kamu zararından doğan 

alacaklar, takibe yetkili birimce sorumlular ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak 

suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.  

(2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararından doğan 

alacakların sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine, 7/A maddesi gereğince yapılacak 

değerlendirme işlemlerinin tamamlanarak değerlendirme formunun takibe yetkili birime 

ulaştırıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başlanır. Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, 

doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri belirtilir ve sorumlulara ve/veya ilgililere ödeme, 

itiraz veya sulh teklifinde bulunmak üzere otuz gün süre verilir.  

a) Sorumluların ve/veya ilgililerin varsa itirazları 15 gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre 

içinde sonuçlandırılmayan başvurular reddedilmiş sayılır. İtiraz, merkezde üst yönetici, 

taşrada ise idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi tarafından, gerek görülmesi halinde 

harcama birimi ve/veya hukuk biriminin de görüşüne başvurularak sonuçlandırılır. 

b) Sorumlu ve/veya ilgililerin taksitlendirme taleplerini de içeren sulh başvuruları; genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerde, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin 

Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, kapsamdaki diğer kamu 

idarelerinde ise özel mevzuatındaki hükümlere göre sonuçlandırılır. 
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 c) İtiraz ve sulh başvurularını değerlendirme işlemlerinin sekretarya hizmetlerini takibe 

yetkili birim yürütür.  

(3) Sayıştay sorguları üzerine yapılan değerlendirme sonucuna göre tahsil edilmesi 

gerektiği bildirilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde de aynı 

şekilde işlem yapılır.  

(4) Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce 

süresinde rızaen ödenmemesi, sulh teklifinde ya da itirazda bulunulmaması halinde sürenin 

bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde, sulh teklifinin ya da itirazın idare tarafından 

reddedilmesi halinde ise bu ret tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda 30 

günlük ödeme süresinden sonra ilgili alacak takip dosyası, alacağın tahsili için takibe yetkili 

birimce kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.  

(5) Kesinleşen Sayıştay ilâmlarının tebliğinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri 

uygulanır.  

(6) Mahkemelerce hükme bağlanan ve taraflara tebliğ edilen, kamu zararından doğan 

alacaklara ilişkin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin takip işlemlerine başlanır.” 

3-Kamu Zararının Yargı Kararları ile Tespiti Halinde Uygulanacak Usul 

Adlî, idarî ve askerî mahkemelerce hükme bağlanan kamu zararından doğan alacaklar 

için taraflara tebligat yapıldıktan sonra kararın kesinleşmesi beklenmez. (HMUK 433. maddesi, 

temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflâs Kanunu’nun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 

36. maddesi hükmü saklıdır hükmünü getirmektedir.) 

 Yargılama sonucunda verilen tazmine ilişkin kararlar kamu idaresi tarafından doğrudan 

takip edilirler. Yönetmeliğin 15. maddesinde; “(1) Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile hüküm 

altına alındığı halde sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen ödenmeyen kamu 

zararından doğan alacaklar, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.  

(2) (Değişik: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/10 md.) Sayıştay ilâmları için takibe 

yetkili birim tarafından, mahkeme ilâmları için ise kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimi 

tarafından; tapu, vergi dairesi, trafik şubesi gibi tescile tabi varlıkların kayıtlarını tutan 

dairelerden, sosyal güvenlik kurumları, banka ve diğer ilgili yerlerden, sorumluların ve 

ilgililerin gelir ve malvarlığı araştırması yapılır. Takibe yetkili birimler tarafından yapılan 

araştırmada, hacze kabil malvarlığının söz konusu olması halinde alacak takip dosyası 

tamamlanır ve icra takibatı yapılmak üzere kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine 

gönderilir. Takibe yetkili birimlerce malvarlığı araştırmasının yapılamadığı hallerde veya 

hukuk birimlerince gerekli görülmesi halinde kamu zararlarının takip ve tahsili için her zaman 

malvarlığı araştırması yapılabilir. Hukuk birimlerince, takip edilen davalar sonrası kamu 

zararının tahsiline ilişkin alınan kararların icrası aşamasında da ihtiyaç duyulması halinde 

malvarlığı araştırması yapılabilir.  

(3) (Değişik: RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/10 md.) Araştırma sonucunda sorumlu 

ve/veya ilgililere ait malvarlığı tespit edilememesi halinde 21 inci madde hükümlerine göre 

işlem yapılır.” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm gereğince kamu zararından doğan alacağı 

ödemeyen sorumlular hakkında da icra yoluna müracaat edilir.  

5302 sayılı Kanunun 41. maddesi “Denetimle ilgili diğer hükümler”: “Denetimin 

yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan 

durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili 

hükümleri uygulanır.” 
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5018 sayılı Kanun’un 71. maddesine göre; “Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, 

eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. 

Kamu zararının belirlenmesinde; 

a)İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 

b)Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, 

c)Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 

d)İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, 

e)İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 

yapılmaması,  

f)Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesinde, değerlendirilmesinde, 

korunmasında veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi 

suretiyle öz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi,    

g)Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, 

Esas alınır. 

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit 

edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 

ilgililerden tahsil edilir. 

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; 

yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge 

düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu 

gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında 

Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu 

fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin 

iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 

Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri” üst 

başlıklı ve “Sorumluluk” başlıklı 49. maddesi; 

 “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 

yükümlüdür. 

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille 

başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükümlerine haizdir. 

Konu ile ilgili yargı kararlarının incelenmesinde ise; 

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin E. 2008/22207, K. 2011/817, 02.02.2011 tarihli 

kararında;  “3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesinin uygulanması amacıyla yapılacak 

arazi çalışmasıyla ilgili olarak, ihale komisyonu kurulmadan ve şartname ile ihale onay 

belgesindeki ihale yöntemlerinin farklı şekilde belirtilmesi ve teklif mektuplarının da yönteme 

uymaması nedenleriyle 4734 sayılı İhale Yasası’nın 2/f ve 6. maddelerine aykırı biçimde 

gerçekleştirilen ihaleye dayanan yasaya aykırı sözleşmenin Belediye başkan vekili olan sanık 

... tarafından imzalanıp, muhasebeci vekili olan öbür sanık tarafından da kanuna aykırı ihaleye 

ve onaysız hak edişe dayanarak ... YTL avansın yüklenici firmaya ödenmesine neden olarak 

belediyeyi zarara uğrattıklarının ileri sürülmesine karşın 5237 sayılı TCY’NIN 257/1. maddesi 

uyarınca eylemin kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olup olmadığı ya da 
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kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının incelenmesi ve kamu zararı yönünden yapılacak 

incelemenin de aynı ihalenin yasal gereklere uyularak gerçekleştirilmesi durumunda, hizmetin 

belediyenin daha az bir bedel ödeyerek yapılıp yapılamayacağının araştırılması gerekir.” 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun E.20007/4-88, K.2007/94, 17.04.2007 tarihli, 

kararında; “5237 sayılı TCY'NIN 257/1. maddesinde sözü edilen "mağduriyet", gerekçede de 

işaret edildiği gibi, sadece ekonomik zarar anlamında değildir. Ekonomik zarar da söz konusu 

olabilmekle birlikte diğer bireysel hak ve çıkarların ihlali hallerini de kapsamaktadır. "Kamu 

zararı" ekonomik zarar anlamındadır. Somut (maddi) olmalıdır. Ancak, bunun için miktarın 

kesin olarak belirlenmesi şart olmayıp, olayın özelliğine göre somut bir zararın meydana 

geldiği anlaşılabiliyorsa, bu durum da kamu zararının varlığını kabul için yeterlidir. Görev 

gereklerine her aykırı davranışın kamu idaresine karşı duyulan güveni zedelediği ve böylece 

bir kamu zararına yol açtığı veya zararın oluşmasına yönelik elverişli hareketin yapılmasının 

yeterli olduğu biçimindeki genişletici görüş ve yorumlar yasa koyucunun kamu zararının 

ekonomik ve somut olması gerektiği yolundaki tercihi ile bağdaşmaz. "Haksız kazanç" ise 

görev gereklerine aykırı davranılmak suretiyle kişilere haksız bir yarar sağlanmasıdır. 

Yürürlükteki mevzuata göre bir husustan yararlanmaya hakkı olmadığı halde yararlandırılması 

suretiyle kişinin sağladığı kazanç biçiminde de tanımlanabilir. Mağduriyet kavramı; sadece 

ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu 

doğuran her türlü davranışı ifade eder. Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Yasası'nın" 71. maddesinde de; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal 

sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu durumda kamu zararının bulunup bulunmadığı, her somut olay iş, mal 

veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya aynı şekilde 

yaptırılıp yaptırılmadığı, somut olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak 

belirlenmelidir. Bu belirleme; uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde 

saptanması anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği nazara 

alındığında, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin 

anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir. Ancak kamu zararının bulunup 

bulunmadığı belirlenirken; norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, 

dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki 

bir varsayımla da hareket edilmemelidir.” denildiğinden, bu hususların uygulamada dikkat 

edilip edilmediği,  

Danıştay 2. Daire Esas: 2011/10531, Karar: 2011/5633, Tarih: 21.11.2011 kararı;  

ÖZÜ:1) Yersiz ödendiği tespit edilen denetim tazminatının Danıştay İçtihatları 

Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı gereğince 

herhangi bir yargı kararına gerek kalmaksızın davacıdan istenilmesi mümkün olduğundan, bu 

meblağın davacıdan geri istenilmesi yolunda tesis edilen işlem, idari davaya konu olacak kesin 

ve yürütülmesi gereken işlemlerden olduğundan, İdare Mahkemesinin işin esasına girerek bir 

karar vermesi gerekirken, davayı incelenmeksizin reddetmesinde hukuki isabet 

bulunmamaktadır. 

2) Kamu görevlilerine sehven kanuna aykırı olarak yapılmış fazla ödemeler kamu zararı 

olmayıp, mevzuatın öngördüğü bir ödemenin yapılması sırasında hataya düşülmesine ilişkin 

olduğundan, uyuşmazlığın 5018 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. 
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Dava; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yapan davacıya 

29.11.2005 - 14.1.2009 tarihleri arasında yersiz ödendiği tespit edilen denetim tazminatı tutarı 

olan 3.365,38 TL’yi ödemesi gerektiğinin bildirilmesine yönelik Türkiye İstatistik Kurumu 

Başkanlığı’nın 11.5.2009 günlü, 431 sayılı işlemi ile bu borcun kaldırılması istemiyle yaptığı 

başvurunun reddine dair 1.6.2009 günlü, 754 sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal 

hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. Ankara 14. İdare Mahkemesi Hakimi 

tarafından verilen 15.7.2009 günlü, E:2009/795, K:2009/932 sayılı kararla; davacı adına 

29.11.2005 - 14.1.2009 (mahkeme kararında sehven 29.11.2008 olarak yazılmış) tarihleri 

arasında yersiz ödendiği ileri sürülen denetim tazminatları toplamı 3.365,38 TL’nin bir ay 

içinde ödenmesi, aksi halde hükmen tahsil yoluna gidileceğine ilişkin işlem ile bu işleme yapılan 

itirazın reddine ilişkin işlemin, kurumun uğratıldığı ileri sürülen zararın, rızaen ödenmesinin 

sağlanmasına yönelik bildirim işlemi niteliğinde olduğu, rızaen ödenmemesi halinde 5018 

sayılı Kanun’un 71. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu 

Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümler 

uyarınca tahsili yoluna gidileceği, bu haliyle davacının hukuki durumunda bir değişiklik 

yapmadığı gibi idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem 

niteliği taşımadığı sonucuna ulaşılmış olup davanın esasının incelenmesine olanak 

bulunmadığı gerekçesiyle dava incelenmeksizin reddedilmiş; bu karar Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi’nin 10.12.2009 günlü, E:2009/7123, K:2009/7624 sayılı kararıyla onanmış, karar 

düzeltme istemi de aynı Mahkeme’ce verilen 3.2.2011 günlü, E:2010/10159, K:2011/509 sayılı 

kararla reddedilerek Ankara 14. İdare Mahkemesi Hakim’ince verilen karar kesinleşmiştir. 

Davacı tarafından, Ankara 14. İdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 15.7.2009 günlü, 

E:2009/795, K:2009/932 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına 

bozulmasının istenilmesi üzerine; Danıştay Başsavcılığı “yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu 

ifade eden” söz konusu kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi 

uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun “Kanun Yararına Bozma” başlıklı 51. maddesinde, 

 “1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca 

ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan 

kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili 

bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden başsavcı tarafından kanun 

yararına temyiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma 

kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını 

kaldırmaz. 

3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmî Gazete’de 

yayımlanır.” hükmü yer almaktadır. 

Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle kamu görevlilerine yapılan fazla ödemelerin geri 

alımında uygulanacak mevzuatın saptanması gerekmektedir. Bu husus aynı tür 

uyuşmazlıklarda görevli yargı yerinin belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır.657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasında, kamu görevlilerinin kamu 

hizmetinin sunumunda kullanılan her türlü kamu malını koruma yükümlülükleri; aynı maddenin 

ikinci fıkrasında ise koruma ve hizmete hazır bulundurmak zorunda bulundukları bu mallara 

verdikleri zararın rayiç bedel üzerinden tahsil edileceği; son fıkrasında da, anılan zararın 

tahsil usulü düzenlenmiştir. Dolayısıyla, parasal hak ödemesini düzenleyen mevzuatın 
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yorumunda hataya düşülerek memurlara fazla ödeme yapılması suretiyle oluşan kamu 

zararının, münhasıran kamu mallarına verilen zararın tahsil usulünü düzenleyen 12. madde 

kapsamında tahsili mümkün değildir. Devlet memurlarına sehven ya da mevzuatın yorumunda 

hataya düşülerek yapılan aylık ve ücret farkı ödemelerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu kapsamında tahsil edilip edilemeyeceği hususuna gelince; 

5018 sayılı Kanun’un “Kamu zararı” başlıklı 71. maddesinde, 

“Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu 

kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. 

Kamu zararının belirlenmesinde; 

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, 

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, 

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 

yapılmaması, 

f) (5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c/9 fıkrası ile çıkarılan bend) 

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, 

Esas alınır. 

(5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin a/21 fıkrası ile değişen fıkra) Kontrol, denetim, 

inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın 

oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden 

tahsil edilir. Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; 

yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge 

düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu 

gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında 

Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu 

fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin 

iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar, 

Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir.” Hükümleri bulunmaktadır. Yukarıdaki maddenin birinci fıkrasında kamu zararı 

tanımı yapılmış, ikinci fıkrada ise birinci fıkrada tanımlanan hususların geçerli sayılacağı 

haller belirlenmiştir. Bu itibarla 5018 sayılı Kanuna göre kamu zararı sayılan halleri 

belirlemek için anılan maddenin ikinci fıkrasına bakmak gerekecektir. İkinci fıkrada yer alan 

bentler birlikte değerlendirildiğinde ise, 5018 sayılı Kanunun kamu zararı kapsamının; kamu 

kaynakları kullanılarak piyasadan mal ve hizmet satın alınması sırasında fazla ödeme 

yapılması, idarenin gelirlerinin tahsili sırasında mevzuata aykırı davranılması ve mevzuatta 

öngörülmeyen bir ödeme yapılması suretiyle yol açılan zararla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim ikinci fıkra ile belirlenen kapsam içinde, kamu malına zarar verilmesi, kamu 

görevlilerinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle kişilere verdikleri zararın kamu tarafından 

ödenmek zorunda kalınması ya da mevzuatta ödenmesi öngörülmekle birlikte mevzuatın 

yorumunda hataya düşülmek veya ihmal ve kasıt yoluyla fazla ödeme yapılması halleri 

sayılmamıştır. İkinci fıkra bir bütün olarak değerlendirildiğinde “g” bendinde yer alan 

“mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” kuralının kapsamının, yine mal ve 

hizmet alımları nedeniyle yapılan ödemeler sonucu oluşan kamu zararı şeklinde anlaşılması 

gerekmektedir. Kaldı ki, bakılan uyuşmazlık mevzuatta öngörülmeyen bir ödeme yapılması 
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nedeniyle oluşan kamu zararı olmayıp, mevzuatın öngördüğü bir ödemenin yapılması sırasında 

hataya düşülmesine ilişkin olduğundan, uyuşmazlığın anılan Kanun kapsamında 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda; 71. maddenin birinci fıkrasındaki, “... 

mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal...” ibaresini ikinci fıkra ile belirlenen kapsam 

dahilinde gerçekleştirilen karar, işlem, eylem veya ihmal olarak anlamak gerekmektedir. Kamu 

görevlilerine daha önce sehven kanuna aykırı olarak yapılmış fazla ödemelerin geri 

alınmasında, 5018 sayılı Kanunun uygulanmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmakla, bu 

tür uyuşmazlıkların çözümünde anılan Kanun öncesi hukuki durumun değişmediği ortaya 

çıkmaktadır. Bu itibarla; kamu görevlilerine sehven yapılan fazla ödemelerin geri alımında, 

tıpkı 5018 sayılı Kanun öncesinde olduğu gibi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 

22.12.1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararının uygulanması gerektiğinde duraksama 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan, uyuşmazlığa 5018 sayılı Kanunun uygulanacağı yolundaki 

yorum; sonucu tümüyle idari nitelikli olan ve idari yargı usul ve esaslarına göre çözümlenmesi 

gereken bir uyuşmazlığın, adli yargı yerinde çözümleneceğinin kabulü anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla bu anlama gelen bir yorumun Anayasanın 155. maddesi ile kurulan “idari rejim” 

sistemi ile bağdaşmayacağı da açıktır. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 

günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararında ise; idarenin, hatalı işlemine dayanarak ödediği 

meblağın istirdadına, bir mahkeme kararına lüzum olmadan karar verebileceğine işaret 

edilmiştir. Buna göre; uyuşmazlığa konu fazla ödemenin de söz konusu İçtihat gereğince 

herhangi bir yargı kararına gerek kalmaksızın davacıdan istenilmesi mümkün olduğundan, bu 

meblağın davacıdan geri istenilmesi yolunda tesis edilen işlemin, idari davaya konu olacak 

kesin ve yürütülmesi gereken işlemlerden olduğu sonucuna varılmış olup, İdare Mahkemesinin 

işin esasına girerek bir karar vermesi gerekirken, davayı incelenmeksizin reddetmesinde hukuki 

isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına 

temyiz isteminin kabulü ile Ankara 14. İdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 15.7.2009 

günlü, E:2009/795, K:2009/932 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; 

kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığı’na, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na ve 

davacıya gönderilmesine, bu kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına, 21.11.2011 tarihinde 

oybirliğiyle karar verildi.”  denildiğinden, bu hususlara uygulamada dikkat edilip edilmediği,  

27- İNCELEMEYE ALINAN VEYA TEVDİ EDİLEN KONULAR: 

27.01- İnceleme ve soruşturma yapılması düşünülen konular ile Valilik veya 

Kaymakamlıklara tevdi edilen konular, Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmekle birlikte bu 

bölümde özet olarak belirtilmelidir. 

3628 sayılı Kanun kapsamındaki konularla, 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen 

genel hükümlere tabi konularda Tevdi Raporu düzenlenerek ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

suç duyurusunda bulunulmalı ve özet olarak bu bölümde belirtilmelidir. 

28-İŞ BÖLÜMÜ: 

25.01-Müşterek teftişlerde, hangi bölümlerin, kimler tarafından teftiş edildiği hususu bu 

bölümde belirtilmelidir. 
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29- GÖREV VE SONUÇ: 

29.01- Gerek görülmesi halinde teftiş esnasında görülen ve örnek olabilecek olumlu 

uygulamalar ile aksayan önemli konulara ilişkin kısa bir değerlendirme yapılmak suretiyle, 

Teftişe tabi dönemde Valilik görevinin kimler tarafından ve hangi tarihler arasında 

yürütüldüğü, 

Raporun kaç örnek düzenlendiği ve nerelere verildiği, Belirtilmelidir.  

Tarafımızdan (1) örnek olarak düzenlenen bu rehber İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 

Başkanlığına sunulmuştur. 08.04.2022  

 

 

Hacı Mehmet SONGUR    Mustafa AYYILDIZ 

Mülkiye Başmüfettişi    Mülkiye Başmüfettişi 
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30- MEVZUAT: 

30.1- KANUNLAR 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayayası. (R.G. 09.11.1982/17863). 

- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun (R.G. 23.12.1960/10688) 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. (R.G. 10.01.1961/11343). 

- 237 sayılı Taşıt Kanunu (R.G. 12.1.1961/10705) 

- 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu (R.G. 01.08.1964/11769) 

- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (R.G. 02.07.1965/12038) 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. (R.G. 23.07.1965/12056). 

- 775 sayılı Gecekondu Kanunu (R.G. 30.07.1966/12362) 

- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (R.G.04.04.1971/13799) 

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (R.G. 06.05.1930/1489) 

- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu  (R.G. 11.07.1973/14591) 

- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (R.G.29.05.1981/14354) 

- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (R.G. 30.07.1981/17416) 

- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu  (R.G. 14.07.1934/2751) 

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (R.G. 20.01.1982/17580) 

- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (R.G. 16.03.1983/17635) 

- 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu (R.G.12.03.1983/17985) 

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu. (R.G. 27.05.1983/18059). 

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. (R.G. 23.07.1983/18113). 

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu. (R.G. 10.09.1983/18161). 

- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (R.G.08.11.1983/18215) 

- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 

6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

(R.G.08.03.1984/18335) 

- 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun (R.G. 

01.06.1984/18418) 

- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. (R.G. 10.11.1984/18571). 

- 3194 sayılı İmar Kanunu (R.G.09.05.1985/17749) 

- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu (R.G. 12.06.1937/3629) 

- 3213 sayılı Maden Kanunu. (R.G. 15.06.1985/18785). 

- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu  (R.G. 19.06.1986/19139) 

- 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun  (R.G. 17.06.1989/20198) 

- 3621 sayılı Kıyı Kanunu  (R.G.17.04.1990/20495) 

- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu. 

(R.G. 04.05.1990/20508). 

- 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu (R.G. 16.06.1939/4234) 

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu. (R.G. 12.04.1991/20843). 

- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun (R.G. 

26.11.1996/22829) 

- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu. (R.G. 15.04.2000/24021). 

- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu. (R.G. 

12.07.2001/24460). 

- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 18.07.2001/24466) 
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- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu  (R.G. 08.12.2001/24607) 

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. (R.G. 22.01.2002/24648). 

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. (R.G. 22.02.2002/24648). 

- 4857 sayılı İş Kanunu. (R.G. 10.06.2003/25134). 

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. (R.G. 24.10.2003/25269). 

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu. (R.G. 10.12.2003/25326). 

- 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 

(R.G. 29.01.2004/25361) 

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (R.G. 23.07.2004/25531) 

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  (R.G. 04.03.2005/25745) 

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  (R.G. 12.10.2004/25611) 

- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kanun’un (R.G. 11.06.2005/25842) 

- 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (R.G. 05.07.2005/25866) 

- 5393 sayılı Belediye Kanunu  (R.G. 13.07.2005/25.874) 

- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. (R.G. 118.06.1949/7236). 

- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. (R.G. 16.06.2006/26200). 

- 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanun (R.G. 04.07.2006/26218) 

- 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu ve 

bu Kanun  (R.G. 07.10.2006/26312) 

- 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya 

Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 24.10.2007/26500) 

- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan  Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (R.G. 23.05.2007/26530) 

- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu. (R.G. 13.06.2007/26551). 

- 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (R.G. 01.08.2010/27659) 

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (R.G. 04.02.2011/27836) 

- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu. (R.G. 19.12.2010/27790). 

- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (R.G. 25.02.2011/27857-Mükerrer). 

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (R.G. 27.07.1953/8469). 

- 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(R.G. 11.04.2012/28261) 

- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (R.G. 

06.12.2012/28489). 

- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu (R.G. 13.06.1958/9931) 

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu (R.G. 19.02.1959/10139) 

- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun (R.G. 25.05.1959/10213) 

- 5995 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(R.G. 24.06.2010/27621) 

    -7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanunun (R.G 

17.04.2021/31457) 
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-7257 sayılı Elektrik Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanunla   

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunda değişiklik (R.G, 

02.12.2020 /31322 ) 

-7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun (R.G, 17.11.2020 /31307 ) 

 

30.2- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER  

 

- 661 sayılı KHK (R.G. 24.10.2011) 

-  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (RG. 24.01.2020 , 2020/2048),  

-  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (RG. 08.06.2020 , 2020/2626),  

-  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (RG. 08.09.2020 , 2020/2945),  

-  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (RG. 24.12.2020 , 2020/3327),  

-  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (RG. 16.04.2021 , 2021/3835),  

 

30.3- TÜZÜKLER 

- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü. (R.G. 12.09.1985/18866). 

- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ve 29.09.1987 gün ve 19589 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, 

İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi 

Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (R.G. 24.12.1973/14752) 

- Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 

Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul 

ve Esaslarına İlişkin Tüzük (B.K. 14.08.1987//87/12028) 

- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü (R.G. 27.06.1940/4546) 

- 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü (R.G. 16.07.1990/20576) 

 

30.4- YÖNETMELİKLER 

- Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Hakkında Yönetmelik (R.G. 

30.11.1982/17884) 

- Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği (R.G. 15.12.2006/26377) 

- Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik (R.G. 31.07.2006/26245) 

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik. (R.G. 19.12.2007/26735). 

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (R.G. 

04.06.2010/27601) 

- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 22.04.008/111357) 

- Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim 

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik 

(R.G. 17.07.2006/26231) 

- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği (R.G. 09.10.1991) 

- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği . (R.G. 

09.10.1991/21016). 
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- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği. (R.G. 11.12.1986/19803). 

- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik. (R.G. 24.10.1982/17848). 

- Elektronik İmza Kanunu ve Kanunun Uygulamasına Yönelik Yönetmelik (R.G. 

06.01.2005/25692) 

- Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok 

Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik. R.G. 08.06.2001/24426). 

- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 27.10.2011/28097) 

- Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları 

Hakkında Yönetmelik (07.02.2014/28906) 

- Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G. 17.10.1966/12428) 

- Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler İle Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi 

Teşebbüslerin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve 

Esaslara Dair Yönetmelik (R.G. 15.03.2012/28234) 

- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği. (R.G. 23.12.2014/29214). 

- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.04.2017/30035) 

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (R.G.10.08.2005/25902) 

- İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 

(R.G.17.12.2004/25673) 

- İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği (R.G. 09.10.2005/25961) 

- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik (R.G. 

10.06.2007/26584) 

- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (10.04.202/28260) 

- İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (R.G. 

09.10.2005/25961) 

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (R.G. 10.08.2005/25902) 

- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği. (R.G. 

11.12.2007/26727). 

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(R.G. 13.04.2005/25785). 

- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (R.G. 

17.03.006/26111) 

- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (R.G. 

05.07.2008/26927) 

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

(R.G. 25.06.2006/26179) 

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik. (R.G. 

02.10.2006/26307). 

- Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik, 

(R.G. 27.09.2008/27010). 

- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli. (R.G. 

19.10.2006/26324). 

- Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (R.G. 

15.05.1997/22990) 

- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (R.G. 03.08.1990/20594) 

- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, 

İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (R.G. 11.06.2005/25842) 

- Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, 

Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik (R.G. 

26.07.2005/25887) 

- Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik (R.G. 23.02.2012/28242) 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120410-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120410-2.htm
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- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair 

Yönetmelik (R.G. 11.06.2005/25842) 

- Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar 

Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik (R.G. 03.11.2003/25278) 

- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (R.G. 21.06.2005/25852) 

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, (R.G. 27.05.2016/29724). 

- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik. (R.G. 15.11.1990/20696). 

- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği, (R.G. 

11.8.1973/14622) 

- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmelik (R.G. 14.06.2014/29030) 

- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. (R.G. 31.12.2005/26040). 

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (R.G. 01.04.2002/24713) 

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği (R.G. 17.06.2004/25495) 

- Planlı Alanlar İmar Yönetmelik (R.G. 03.07.2017/30113) 

- Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik (R.G. 

07.01.2006/26046) 

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (R.G. 

02.02.2015/29255). 

- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (R.G. 21.07.2000/24116) 

- Taşınır Mal Yönetmeliği, (R.G. 18.01.2007/26407). 

- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik. (R.G. 

13.04.2005/25785). 

- Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 

Yönetmelik (R.G. 16.12.2010/27787) 

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, (R.G. 04.03.2009 / 27159) 

- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği. (R.G. 19.12.2002/24968).   

- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (R.G. 14.12.2005/26023) 

- Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. (R.G. 25.04.2009/27210). 

- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, 

Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği (R.G. 

26.03.2014/28953) 

 -Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğin (R.G. 

11.03.2021 /31420.), 

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.06.06.2020/31150), 

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.17.04.2021/31457), 

     -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet 

Raporlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G. 22.04.2021/31462), 

-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G. 11.03.2020/31065), 

-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G. 23.01.2021/31373), 

- İçişleri Bakanlığı Personeli Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği (R.G. 18.01.2021/31012), 

-Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 

11.07.2020/ 31182) 

-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle 

Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  (R.G. 22.04.2021/ 31462) 

,   
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-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 09.06.2020/ 31150) , 

-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 09.09.2020/ 3139) ,   

-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 25.12.2020/ 31345) ,   

-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 17.04.2021/ 31457) ,   

Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 09.04.2021/ 31449) ,   

Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 

09.04.2021/ 31449) ,   

-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 07.04.2021/ 31447) ,   

                             - Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 19.03.2021/ 31428) ,   

-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G. 19.03.2021/ 31428), 

-Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11.03.2021/ 26727), 

-Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 

Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G. 02.02.2021/ 31383), 

-Elektronik İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 

30.09.2020/ 31260), 

-Elektronik İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 

26.01.2021/ 31376), 

-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 30.09.2020/ 31260), 

-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 26.01.2021/ 31376), 

-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 26.01.2021/ 31376), 

          -Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G. 23.01.2021/ 31373), 

-Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 

23.12.2020/ 31343), 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16.12.2020/ 31336), 

-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 22.10.2020/ 31282), 

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G. 30.09.2020/ 31260), 

     -Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G. 30.09.2020/ 31260), 
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-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G. 30.09.2020/ 31260), 

-İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 27.08.2020/ 29429), 

-Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30.07.2020/ 

31201), 

-Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 27.07.2020/ 31195), 

 - İl Özel İdareleri İle İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri 

Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik (R.G. 

22.07.2020/ 31193), 

-Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22.07.2020/ 31182), 

 

 

30.5- TEBLİĞLER – YÖNERGELER 

- Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ (R.G. 

17.06.2009/27261) 

- Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi (Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü) 

- Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve 

Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge. (İçişleri Bakanlığı 18.04.2011/2426). 

- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği  (Sayı:1) (R.G.08.09.2007/26637) 

   - Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna 

Gönderilmesi ile Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik 

Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ (S.G.K. 

  - (2) Sıra No.lu 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (R.G. 11.1.2011/ 

  - (2) Sıra No.lu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (R.G. 13.01.2012 

   -Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliği (R.G. 

17.02.2021/31398) 

-Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik 

İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 

09.04.2021/ 31449) ,   

-İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ  (R.G. 22.02.2021/ 31405) ,   

-Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları Ve Rapor Formatına Dair Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 17.02.2021/ 31398) ,  

-Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 30.09.2020/ 

31260) ,   

-Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 31.12.2020/ 

31351) ,   

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak 

Başvurulara İlişkin Tebliğ (R.G. 31.12.2020/ 31351) ,   

      - İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 

(R.G. 30.09.2020/31260) , 

     -İçmesuyu Temin Ve Dağıtım Şebekelerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği 

Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 23.09.2020/31253) , 



373 

   

 

30.6- YARGI KARARLARI 

- Anayasa Mahkemesinin 18.01.2007 tarih ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı kararı. 

- Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı 

- Danıştay 1. Dairesinin  01.02.2008 tarih ve E.:2007/1025, K.:2008/146 sayılı kararı. 

- Danıştay 6. Dairesinin 09.02.2007 tarih ve E.: 2006/3763, K.:2007/702 sayılı kararı 

- Danıştay 1. Dairesinin 18.02.2009 gün ve EN: 2008/1444, KN: 2009/334 sayılı Kararı 

- Danıştay 8. Dairesinin 10.02.2012 tarih ve 2010/8752E. ve 2012/467 sayılı kararı 

- Danıştay 1. Dairesinin 08.12.2006 tarihli E: 2006/1186 ve K: 2006/1228 sayılı kararı 

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin, E. 2007/4955,K. 2007/9921,20.11.2007 tarihli kararının 

- Danıştay 6. Dairesinin E. 2006/720,K. 2008/1760,14.03.2008 tarihli kararının 

- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2010/5-456, K. 2010/409, 22.09.2010 tarihli kararı 

- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun, Esas: 1996/3, Karar:1998/1, 17.04.1998 

tarihli kararında 

- Danıştay 1. Dairesinin 05.07.1984 gün ve 84/155 sayılı kararında 

- Danıştay 5. Dairesinin 15.04.2003 gün ve E:2000/1711, K:2003/1421 sayılı kararı 

- Danıştay Beşinci Dairesi 22.05.2007 tarih ve Esas  No: 2005/6457, Karar No: 2007/2465 

sayılı kararı 

- Anayasa Mahkemesi Kararı Esas Sayısı : 2004/70 Karar Sayısı : 2009/7 

- Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 25.09.2002 gün ve E:2002/585, E:1094 sayılı kararı 

- Danıştay Birinci Dairesi 08.12.2006 tarihli ve E:2006/1186, K:2006/1228 sayılı kararı 

- Danıştay 6. Dairesinin, E. 2008/630,K. 2010/8273,21.09.2010 tarihli kararı 

- Anayasa Mahkemesinin  Esas: 2010/66, Karar: 2010/91 

- Danıştay 6. Dairesinin, E. 2005/2410, K. 2007/4902, T. 17.9.2007 tarihli KARARI 

- Danıştay 6. Dairesinin, E. 2004/1434, K. 2006/1891, 12.04.2006 tarihli KARARI 

- Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin, E. 2009/1629, K. 2011/1702, 15.2.2011 tarihli 

- Yargıtay 4. Ceza Dairesi 04.05.2011 gün ve E:2009/8715, 2011/6187 sayıyla 

- Yargıtay 4. Ceza Dairesi 25.10.2011 gün ve E:2009/15716, K: 2011/18169 sayılı kararı 

- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 01.06.2011 gün ve E:2009/3046, 2011/7468 sayılı kararı 

- Danıştay 6. Dairesinin, E. 2003/2992,K. 2004/7303, 31.12.2004 tarihli 

- Danıştay 6. Dairesinin, E. 2006/6449, K. 2008/6992, 22.10.2008 tarihli 

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin, E. 2009/14948, K. 2010/872, 02.02.2010 tarihli 

- Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun E. 2008/1329, K. 2010/136, 04.02.2010 

sayılı kararı 

- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, E. 2011/4171, K. 2010/2651, T. 20.4.2011 kararında 

- Yargıtay  4. Ceza Dairesi, E. 2010/22690, K. 2011/814, T. 2.2.2011 kararı 

- Yargıtay 11. Ceza Dairesi, E. 2001/1057, K. 2001/3760, T. 18.4.2001 kararı 

- Danıştay 12. Daire, E. 2008/7785, K. 2011/136, T. 19.1.2011 kararı 

- Danıştay 12. Daire, E. 2008/6666, K. 2010/1838, T. 5.4.2010 kararı 

- Danıştay  12. Daire, E. 2008/5409, K. 2010/121, T. 20.1.2010 kararı 

- Danıştay 12. Daire, E. 2008/5566, K. 2009/5026, T. 30.9.2009 kararı 

- Danıştay 12. Daire, E. 2006/2864, K. 2006/4487, T. 08.11.2006 kararı 

- Danıştay 12. Daire, E. 2008/5539, K. 2009/356, T. 02.02.2009 kararı 

- Danıştay 5. Daire, E. 2008/2181, T. 17.09.2008 kararı, 

      -Danıştay 10. Daire E:20171846, K:2020/4821 kararı,  

- Anayasa Mahkemesinin 24.09.2020/ E: 2019/21, K: 2020/51 kararı,  

 

 

30.7- GENELGELER 

- İçişleri Bakanlığının 29.01.2007 tarihli Genelgesi 
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- İçişleri Bakanlığının 23.07.2007 gün ve 2007/76 ve 26.07.2007 gün ve 2007/78 sayılı 

Genelgelerine 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 gün ve 2010/53 sayılı 

Genelgesi 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 22.01.2009 gün ve 876 sayılı 

Genelgesi 

- İçişleri Bakanlığının 07.02.2007 gün ve 2007/18 sayılı Genelgesi 

- İçişleri Bakanlığının 21.04.2008 gün ve 2008/31 sayılı Genelgesinde 

- 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde (R.G. 25.03.2005/25766) 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 12/10/2005 gün ve 10155/82638  

(300-313) sayılı Genelgesi 

- 28/7/2005 tarihli ve 81940 sayılı Genelge 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 24/06/2013 gün 

ve 73071928-10.06-8/9364 sayılı genelgesi 

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 

16/02/2012 gün ve Elektronik Haberleşme Alt Yapısına Ait Sistemler (Baz İstasyonları) 

konulu, B.11.0.HGM.2.04-010.06.02/327 sayılı, (2012/HGM-01) genelgesi 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 15/10/2008 gün ve 

B050MAH0740001/ 26413-46184 sayılı Genelgesi 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 16.4.1990 gün ve 2514.22657 sayılı Genelge 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 

24/03/2011tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00/ 2824 sayılı Genelgesi 

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 06.11.2007 tarih ve B.09.0.TAU.0.15.00.00-8323 sayılı 

Genelge 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2008/7 No.lu Genelgesi 

- Başbakanlığın “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” başlıklı 2010/5 sayılı Genelgesi 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 16/10/2007 tarih ve 

B.05.0.MAH.0.71.00.01/24626 sayılı Genelgesi 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 16/10/2007 tarih ve 

B.05.0.MAH.0.71.00.01/24626 sayılı Genelgesi 

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07/06/2007 tarih ve 

B.05.0.MAH.0.71.00.01/14515 sayılı Genelgesi 

- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 19.01.2010 gün ve 373 sayılı 

Genelgesi 

-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.02.2019 gün ve 93127266-900 

E.648 sayılı Genelgesi, 

-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.12.2020 gün ve 93127266-010.06 

99-20800 sayılı Genelgesi 

 

30.8- DİĞERLERİ 

- İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Müd.’ün 20.05.2009 tarihli ve 1249-40210 sayılı 

Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş yazı 

- İçişleri Bakanlığının 26.06.2007 gün ve 45915 sayılı yazısı 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 740 sayılı İlke Kararı (R.G. 

08.04.2008/26841)  

- Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve 

Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (R.G. 26.05.2007/26533) 

- İçişleri Bakanlığının (Mah. İd. Gn. Md) 29.01.2007 gün ve 2565 sayılı yazısı 

- Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 18.10.2012 tarihli ve 864 sayılı yazısı 

- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 08/07/2005 tarihli ve 4013 sayılı yazısı 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/04/2005 tarih ve 473/6 no.lu Kurul Kararı 



375 

   

- 3/4/2006 tarihli ve 2006/10265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

- Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi 

 

 


