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BELEDĠYE KANUNU 

Kanun Numarası: 5393 

Resmî Gazete Tarih: 13.07.2005  Sayı : 25874 

 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

BĠRĠNCĠ KISIM 
Genel Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluĢunu, organlarını, yönetimini, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usûl ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun belediyeleri kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a)  Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak 

üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan, idarî ve 

malî özerkliğe sahip kamu tüzel kiĢisini, 

b)  Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye 

baĢkanını, 

c)  Belde: Belediyesi bulunan yerleĢim yerini, 

d)  Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve 

sakinleri arasında komĢuluk iliĢkisi bulunan idarî birimi, 

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
Belediyenin KuruluĢu ve Sınırları 

KuruluĢ 

Madde 4- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleĢim birimlerinde belediye 

kurulabilir. Ġl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 

Ġçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve 

meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan 

yerleĢim yerlerinde belediye kurulamaz. 

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleĢerek belediye kurabilmeleri için 

meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleĢim yerinin meskûn sahasına 

azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde 

olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin 

en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı 
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baĢvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin 

bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeĢ gün içinde köyde veya köy 

kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

ĠĢlem dosyası valinin görüĢüyle birlikte ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir. 

DanıĢtayın görüĢü alınarak müĢterek kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle oluĢturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi 

bir yerleĢim yerinde, ĠçiĢleri Bakanlığının önerisi üzerine müĢterek kararnameyle 

belediye kurulabilir. 

Sınırların tespiti 

Madde 5- Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluĢu izleyen altı ay 

içinde aĢağıdaki Ģekilde tespit edilir: 

a)  Eskiden beri o yerleĢim yerine ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, 

yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye 

sınırı içine alınır. 

b)  Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. 

Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve iĢaretlerle belirtilir. 

c)  Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri komĢu belde veya köy halkı 

tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden 

geleneksel yararlanma hakları devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına Ģerh 

konulur. 

d)  Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adları sınır kâğıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen 

elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir. 

Sınırların kesinleĢmesi 

Madde 6- Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 

görüĢü üzerine valinin onayı ile kesinleĢir. 

KesinleĢen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir 

ve durum bir tutanakla belirlenir. KesinleĢen sınır kararları ile dayanağı olan 

belgelerin birer örneği; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o 

yerin mülkî idare amirine gönderilir. 

KesinleĢen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beĢ yıl süre ile değiĢtirilemez. 

Sınır uyuĢmazlıklarının çözümü 

Madde 7- Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuĢmazlığı 

çıkması hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın 

görüĢleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüĢleri değerlendirerek sınır 

uyuĢmazlığını karara bağlar. BüyükĢehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk 
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kademe belediyelerinin sınır değiĢikliklerinde büyükĢehir belediye meclisinin de 

görüĢü alınır. 

Ġl ve ilçe sınırlarının değiĢtirilmesini gerektirecek sınır uyuĢmazlıklarında 5442 

sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

BirleĢme ve katılma 

Madde 8- Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir baĢka beldeye 

katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn 

sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz. 

Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, 

komĢu bir beldenin meskûn sahası ile birleĢmesi veya bu sahalar arasındaki 

mesafenin 5.000 metrenin altına düĢmesi ve buralarda oturan seçmenlerin 

yarısından bir fazlasının komĢu beldeye katılmak için baĢvurması hâlinde, 

katılınacak belde sakinlerinin oylarına baĢvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya 

belde veya bunların kısımlarında baĢvuruya iliĢkin oylama yapılır. Oylama 

sonucunun olumlu olması hâlinde baĢvuruya ait evrak, valilik tarafından 

katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın geliĢinden itibaren otuz 

gün içinde baĢvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi 

hâlinde katılım gerçekleĢir. BüyükĢehirlerde birleĢme ve katılma iĢlemleri, 

katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüĢü üzerine, büyükĢehir 

belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluĢacak yeni sınır hakkında, 

6 ncı maddeye göre iĢlem yapılır ve sonuç ĠçiĢleri Bakanlığına bildirilir. 

Bir beldenin bazı kısımlarının komĢu bir beldeye katılmasında veya yeni bir 

belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aĢağı düĢmemesi 

gerekir. 

BüyükĢehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde 

kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aĢağı düĢmemesi ve yeni kurulacak 

beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması Ģarttır. 

Bu madde uyarınca gerçekleĢen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları 

veya tümü katılan köy veya belde arasında; taĢınır ve taĢınmaz mal, hak, alacak 

ve borçların devri ve paylaĢımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. 

BirleĢme ve katılma iĢlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 

üncü madde hükmüne göre iĢlem yapılır. 

Mahalle ve yönetimi 

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

Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleĢtirilmesi, 

bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesi, belediye meclisinin kararı 

ve kaymakamın görüĢü üzerine valinin onayı ile olur. 
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Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, 

mahallenin yaĢam kalitesini geliĢtirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢlarıyla iliĢkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüĢ bildirmek, 

diğer kurumlarla iĢ birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla 

yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karĢılanması ve 

sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği 

sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve 

hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya 

çalıĢır. 

Belde adının değiĢtirilmesi 

Madde 10- Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte 

üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüĢü üzerine ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile 

değiĢtirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Beldenin adının değiĢmesi ile 

belediyenin adı da değiĢmiĢ sayılır. 

Tüzel kiĢiliğin sona erdirilmesi 

Madde 11- Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 

50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın 

duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kiĢiliği; genel imar düzeni veya temel alt 

yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, DanıĢtayın görüĢü alınarak, ĠçiĢleri 

Bakanlığının teklifi üzerine müĢterek kararname ile kaldırılarak bu belediyeye 

katılır. Tüzel kiĢiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin 

mahalleleri hâline gelir. Tüzel kiĢiliği kaldırılan belediye ile köylerin taĢınır ve 

taĢınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına düĢen belediyeler, DanıĢtayın görüĢü alınarak, ĠçiĢleri 

Bakanlığının önerisi üzerine müĢterek kararname ile köye dönüĢtürülür. Tüzel 

kiĢiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu 

belediyenin taĢınır ve taĢınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel 

kiĢiliğine intikal eder. Ġntikal eden borçların karĢılanamayan kısımları il özel idaresi 

tarafından üstlenilir ve vali tarafından Ġller Bankasına bildirilir. Ġller Bankası bu 

miktarı, takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere 

ayrılan kısmından keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 

(Ek fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Tüzel kiĢiliği kaldırılan belediyelerin 

bulunduğu yerleĢim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, 

ilgili belediye veya büyükĢehir belediyesi ve köye dönüĢen yerlerde il özel idaresi 

veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, 

temizlik, çöp toplama, ulaĢım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli 
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tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet 

birimleri kurulabilir. BüyükĢehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini 

yönetmek üzere, büyükĢehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli 

arasından görevlendirme yapılabilir. Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi 

için vali veya kaymakamlar ilgili kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlar ve 

gerekli tedbirleri alır. 

Kararlarının uygulanması ve nüfus 

Madde 12- 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinleĢme 

tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 

üncü maddeye göre belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî Ġdareler ile 

Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu 

maddesine göre seçim yapılır. 

8 inci maddede geçen birleĢme ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen 

mahalle kaldırılmasına, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kiĢiliğinin 

kaldırılmasına veya bir beldenin köye dönüĢtürülmesine dair kararlar ilk mahallî 

idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre 

yapılır. 

(Ek fıkra: 6/3/2007-5594/2 md.) BirleĢme, katılma veya tüzel kiĢiliğin 

kaldırılması sonucu tüzel kiĢiliği ilk mahallî idare seçimlerine kadar devam edecek 

olan belediye ve köylerde, birleĢme ve katılma iĢleminin gerçekleĢmesi veya 

müĢterek kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama 

planı yapılmaz; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değiĢiklik ve her türlü 

imar uygulaması katılınacak belediyenin uygun görüĢü alınarak yapılır. Uygun 

görüĢ verilmeyen plan değiĢiklikleri yapılamaz. 

(Ek fıkra: 6/3/2007-5594/2 md.) Tüzel kiĢiliği sona erecek belediye ve 

köylerin taĢınmazlarının satılması ile vadesi tüzel kiĢiliğin sona ereceği tarihi 

aĢan borçlanma yapılması ĠçiĢleri Bakanlığının onayına tabidir. 

(Ek fıkra: 6/3/2007-5594/2 md.) Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının 

ödenmesi konusunda, 68 inci maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı 

olmaksızın ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile borçlanma yapabilir. Bu amaçla yapılan 

borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dıĢında hiçbir gider için kullanılamaz. 

Bu Kanunda öngörülen nüfus büyüklüğü için Devlet Ġstatistik Enstitüsü 

BaĢkanlığınca bildirilen nüfus esas alınır. 

HemĢehri hukuku 

Madde 13- Herkes ikamet ettiği beldenin hemĢehrisidir. HemĢehrilerin, 

belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve 
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belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan 

onurunu zedelemeyecek koĢullarda sunulması zorunludur. 

Belediye, hemĢehriler arasında sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve 

kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalıĢmaları yapar. Bu 

çalıĢmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, 

sendikaların, sivil toplum kuruluĢları ve uzman kiĢilerin katılımını sağlayacak 

önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya iliĢiği olan her Ģahıs, 

belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve 

belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 

Madde 14- Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

a)  Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 

kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 

yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal 

hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 

50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 

veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; 

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 

dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, 

öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her 

türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda 

üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 

verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

(Ġptal Ġkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, 

K. 2007/5 sayılı Kararı ile) 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 
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Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 

götürülebilir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaĢımına açık havaalanları ile 

bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıĢındadır. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: 

a)  Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her 

türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak. 

b)  Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c)  Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek. 

d)  Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel 

hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı 

alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e)  Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; 

atık su ve yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya 

iĢlettirmek. 

f)  Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve 

iĢlettirmek. 

g)  Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h)  Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak 

veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesis etmek. 
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i)  Borç almak, bağıĢ kabul etmek. 

j)  Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya 

bu yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce açılmasına izin vermek. 

k)  Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla 

tasfiyesine karar vermek. 

l)  Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m)  Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 

satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar 

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde 

geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek. 

n)  Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o)  Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 

alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, 

odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve 

yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak. 

p)  Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya 

vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün 

iĢleri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki 

yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve 

ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde 

ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya 

verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 

getirebilir. 

Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
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sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıĢmalarını faiz 

almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 

yaptırabilir, bunun karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal 

hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 

düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini 

tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye 

taĢınmazları hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı 

bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından 

tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

Belediyeye tanınan muafiyet 

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun 

yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taĢınmazları ile bunların inĢa ve kullanımları 

katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, 

katılma ve katkı paylarından muaftır. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 
Belediyenin Organları 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Belediye Meclisi 

Belediye meclisi 

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda 

gösterilen esas ve usullere göre seçilmiĢ üyelerden oluĢur. 

Meclisin görev ve yetkileri 

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a)  Stratejik plân ile yatırım ve çalıĢma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve kabul etmek. 

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

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c)  Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak, büyükĢehir ve il 

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 

md.) Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı 

ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye 

Meclisi tarafından onaylanır. 

d)  Borçlanmaya karar vermek. 

e)  TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiĢtirilmesine 

veya tahsisli bir taĢınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 

bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f)  Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g)  ġartlı bağıĢları kabul etmek. 

h)  Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢbin YTL'den fazla dava konusu olan 

belediye uyuĢmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i)  Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 

kurulmasına karar vermek. 

j)  Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-

iĢlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin 

özelleĢtirilmesine karar vermek. 
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k)  Meclis baĢkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. 

l)  Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluĢlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek. 

m)  Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n)  Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleĢtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiĢtirilmesine karar 

vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o)  Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

p)  Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıĢındaki belediyeler ve mahallî 

idare birlikleriyle karĢılıklı iĢ birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri kurulmasına; 

ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi 

alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve 

benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

r)  Fahrî hemĢehrilik payesi ve beratı vermek. 

s)  Belediye baĢkanıyla encümen arasındaki anlaĢmazlıkları karara bağlamak. 

t)  Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

u)  Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye imar programlarını görüĢerek 

kabul etmek. 

BaĢkanlık divanı 

Madde 19- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beĢinci 

gün belediye baĢkanının baĢkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu 

toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci baĢkan vekili ile en 

az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. Ġlk iki yıldan sonra 

seçilecek baĢkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev 

yapar. 

BaĢkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 

Meclise belediye baĢkanı, katılamaması durumunda meclis birinci baĢkan 

vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci baĢkan vekili baĢkanlık eder. Ancak 

yıllık faaliyet raporunun görüĢüldüğü meclis toplantısı meclis baĢkan vekilinin 

baĢkanlığında yapılır. 

BaĢkanlık divanında boĢalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak 

üzere yenisi seçilir. 

Meclis baĢkanı, meclis çalıĢmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 
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Meclisin çalıĢması ve katılıma iliĢkin esas ve usuller ĠçiĢleri Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Meclis toplantısı 

Madde 20- Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaĢtırdığı 

günde toplanır. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalıĢmasına ara verebilir. Belediye 

meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. 

Bütçe görüĢmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer 

toplantıların süresi en çok beĢ gündür. 

Mutat toplantı yeri dıĢında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere 

önceden bilgi vermek kaydıyla meclis baĢkanının belediye sınırları içerisinde 

belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle 

belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Meclis baĢkanının veya üyelerden herhangi birinin 

gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum 

yapılmasına karar verilebilir. 

Meclis görüĢmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, baĢkan ve kâtip üyeler 

tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da 

kaydedilebilir. 

(Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) Belediye baĢkanı, acil durumlarda lüzum 

görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her 

toplantı bir birleĢimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı 

çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur 

ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren 

konuların dıĢında hiçbir konu görüĢülemez. 

Gündem 

Madde 21- Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye 

baĢkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeĢitli 

yöntemlerle halka duyurulur. 

Her ayın ilk toplantısında belediye baĢkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait 

iĢlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların 

salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

Ġmar konuları ile yıllık bütçe dıĢında kalan gündemdeki diğer konular ile 

üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde 
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komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüĢülerek karara 

bağlanabilir.  

Toplantı ve karar yeter sayısı 

Madde 22- Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve 

katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam 

sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eĢitlik çıkması durumunda meclis 

baĢkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eĢitlik çıkması 

durumunda oylama tekrarlanır, eĢitliğin bozulmaması durumunda meclis baĢkanı 

tarafından kur’a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı 

takdirde baĢkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak 

üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az 

olmayan üye sayısı ile yapılır. 

GörüĢmeler sırasında baĢkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak 

yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaĢılırsa, ikinci fıkradaki hükümler 

uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli 

üyeler, tayin edecekleri kiĢi eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, iĢaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya 

çekimser Ģeklinde olur. 

Kararlar, meclis baĢkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki 

toplantıda üyelere dağıtılır. 

Meclis kararlarının kesinleĢmesi 

Madde 23- Belediye baĢkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, 

gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek üzere beĢ gün içinde  meclise iade 

edebilir. 

Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüĢülmesi istenip de 

belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

kesinleĢir. 

Belediye baĢkanı, meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine on gün içinde 

idarî yargıya baĢvurabilir. 

Kararlar kesinleĢtiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en 

büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar 

yürürlüğe girmez. 
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Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya 

baĢvurabilir. 

KesinleĢen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka 

duyurulur. 

Ġhtisas komisyonları 

Madde 24- Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beĢ kiĢiden 

oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne 

kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

Ġhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluĢturulur. Ġl ve ilçe belediyeleri 

ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının 

kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iĢ günü, diğer 

komisyonlar ise beĢ iĢ günü içinde kendilerine havale edilen iĢleri sonuçlandırır. 

Komisyonlar kendilerine havale edilen iĢlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda 

meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis baĢkanı tarafından doğrudan gündeme 

alınır. 

Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda 

görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır. 

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluĢlarının amirleri ile ildeki kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki 

konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi 

görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüĢüldüğü ihtisas komisyonu 

toplantılarına katılabilir ve görüĢ bildirebilir. 

Komisyon çalıĢmalarında uzman kiĢilerden yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeĢitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 

meclis tarafından maliyetlerini aĢmamak üzere belirlenecek bedel karĢılığında 

verilir. 

Denetim komisyonu 

Madde 25- Ġl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki 

belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki 

yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için 

kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beĢten çok olmamak 

üzere bir denetim komisyonu oluĢturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve 

bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması 

suretiyle oluĢur. 
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Komisyon, belediye baĢkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde 

çalıĢır ve çalıĢmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman 

kiĢilerden yararlanabilir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluĢları dıĢındaki 

kamu kurum ve kuruluĢlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli 

dıĢındaki diğer uzman kiĢilere büyükĢehir belediyelerinde (3.000), diğer 

belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık 

katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye 

meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun 

emrinde görevlendirilecek kiĢi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman 

kiĢilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalıĢmasına dair yönetmelikte 

düzenlenir. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluĢlarından her türlü bilgi ve belgeyi 

isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalıĢmasını kırkbeĢ iĢgünü içinde tamamlar ve buna iliĢkin 

raporunu mart ayının sonuna kadar meclis baĢkanlığına sunar. 

Konusu suç teĢkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baĢkanlığı tarafından 

yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları 

MADDE 26.- Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet 

raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüĢme ve gensoru 

yoluyla kullanır. 

Meclis üyeleri, meclis baĢkanlığına önerge vererek belediye iĢleriyle ilgili 

konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye baĢkanı veya 

görevlendireceği kiĢi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baĢkanlığına istekte bulunarak, 

belediyenin iĢleriyle ilgili bir konuda genel görüĢme açılmasını isteyebilir. Bu istek 

meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

Belediye baĢkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki 

açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 

yetersizlik kararıyla görüĢmeleri kapsayan tutanak, meclis baĢkan vekili tarafından 

mahallin mülkî idare amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görüĢüyle birlikte DanıĢtaya gönderir. 

Yetersizlik kararı, DanıĢtayca uygun görüldüğü takdirde belediye baĢkanı, 

baĢkanlıktan düĢer. 
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Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye 

baĢkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe 

görüĢülemez. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre iĢlem 

yapılır. 

BaĢkan ve meclis üyelerinin görüĢmelere katılamayacağı durumlar 

Madde 27- Belediye baĢkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci 

derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili iĢlerin görüĢüldüğü 

meclis toplantılarına katılamazlar. 

BaĢkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri 

Madde 28- Belediye baĢkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden 

itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona 

ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluĢlarına karĢı doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik 

yapamaz. 

Meclis üyeliğinin sona ermesi 

Madde 29- Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona 

erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye baĢkanlığına verilir ve baĢkan 

tarafından meclisin bilgisine sunulur. 

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleĢim günü veya bir yıl içinde 

yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düĢmesine, savunması 

alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, 

valinin bildirmesi üzerine DanıĢtay tarafından üyeliğin düĢmesine karar verilir. 

Meclisin feshi 

Madde 30- Belediye meclisi; 

a)  Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 

belediyeye ait iĢleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 

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

ĠçiĢleri Bakanlığının bildirimi üzerine DanıĢtayın kararı ile feshedilir. 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

ĠçiĢleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile 

birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. 

DanıĢtay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar. 

Bu Ģekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

 

BoĢalan meclisin görevinin yerine getirilmesi 

Madde 31- Belediye meclisinin; 

a)  DanıĢtay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 

b)  Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, 

c)  Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aĢağı 

düĢmesi, 

d)  Geçici olarak görevden uzaklaĢtırılması, 

hâllerinde, meclis çalıĢabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya 

kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür. 

Huzur ve izin hakkı 

Madde 32- Meclis baĢkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına 

katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye baĢkanına ödenmekte 

olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis 

tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün 

sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla 

olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. 

Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri 

durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aĢmamak Ģartıyla istekleri 

üzerine meclis tarafından izin verilebilir. 

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 

Madde 33- Belediye encümeni, belediye baĢkanının baĢkanlığında; 

a) Ġl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in  

Belediye baĢkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baĢkanının 

görevlendireceği baĢkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baĢkanlık 

eder. 
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Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, 

belediye baĢkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüĢleri alınmak üzere 

çağrılabilir. 

Encümenin görev ve yetkileri 

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a)  Stratejik plân ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 
meclisine görüĢ bildirmek. 

b)  Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma 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 dıĢında kalan dava konusu olan belediye uyuĢmazlıklarının 
anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek. 

g)  TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliĢkin meclis kararlarını 
uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

h)  Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek. 

i)  Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

Encümen toplantısı 

Madde 35- Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden 

belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye baĢkanı acil durumlarda encümeni 

toplantıya çağırabilir. 

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu uyarınca 

ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların 

eĢitliği durumunda baĢkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy 

kullanılamaz. 

Encümen gündemi belediye baĢkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, 

baĢkanının uygun görüĢü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baĢkanı 

tarafından havale edilmeyen konular encümende görüĢülemez. 

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüĢülerek karara bağlanır. 

Alınan kararlar baĢkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. 

Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar. 
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Encümen baĢkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve 

kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili iĢlerin görüĢüldüğü encümen toplantılarına 

katılamazlar. 

Encümen üyelerine verilecek ödenek 

Madde 36- Belediye encümeni baĢkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar 

olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde 

(4.500), 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001'in 

üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için 

belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek 

verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye BaĢkanı 

Belediye baĢkanı 

Madde 37- Belediye baĢkanı, belediye idaresinin baĢı ve belediye tüzel 

kiĢiliğinin temsilcisidir. Belediye baĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere 

göre seçilir. 

Belediye baĢkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve 

denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baĢkanlığını 

yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

Belediye baĢkanının görev ve yetkileri 

Madde 38- Belediye baĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a)  Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

b)  Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, 

izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c)  Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d)  Meclise ve encümene baĢkanlık etmek. 

e)  Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek. 

f)  Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g)  Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak. 
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h)  Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

i)  Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢındaki aktarmalara 

onay vermek. 

j)  Belediye personelini atamak. 

k)  Belediye ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerini denetlemek. 

l)  ġartsız bağıĢları kabul etmek. 

m)  Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

n)  Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluĢturmak. 

o)  Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

p)  Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Belediye baĢkanının özlük hakları 

Madde 39- Belediye baĢkanına nüfusu; 

a)  10.000'e kadar olan beldelerde 70.000, 

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

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

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

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

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

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

h)  2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000, 

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

Belediye baĢkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği 

kesilmez. 

Belediye baĢkanlığı yapmıĢ olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya 

atanmaları hâlinde belediye baĢkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiĢ 

sayılır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla 

yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve 

usûllere göre belediye baĢkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de 

uygulanır. 

BaĢkan vekili 

Madde 40- Belediye baĢkanı izin, hastalık veya baĢka bir sebeple görev 

baĢında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, 

belediye meclisi üyeleri arasından birini baĢkan vekili olarak görevlendirir. 

BaĢkan vekili, baĢkanın yetkilerine sahiptir. 

BaĢkan vekiline, görev süresince baĢkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün 

hesabı üzerinden ödenek verilir. 

Stratejik plân ve performans programı 

Madde 41- Belediye baĢkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren 

altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak 

stratejik plân ve ilgili olduğu yıl baĢından önce de yıllık performans programı 

hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil 

toplum örgütlerinin görüĢleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından 

kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu 

değildir. 

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teĢkil 

eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüĢülerek kabul edilir. 

Yetki devri 

Madde 42- Belediye baĢkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun 

gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. 

Ġhtilâf hâli 

Madde 43- Belediye baĢkanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan 

ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının, belediye ile ihtilâflı olduğu durumlarda dava 

açılması ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci baĢkan vekili, 

bulunmadığı takdirde ikinci baĢkan vekili veya bunların yetkilendireceği kiĢiler 

tarafından yerine getirilir. 
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Belediye baĢkanlığının sona ermesi 

Madde 44- Belediye baĢkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona 

erer. 

Belediye baĢkanının; 

a)  Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu 
durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, 

b)  Seçilme yeterliğini kaybetmesi, 

c)  Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık 
kuruluĢu raporuyla belgelenmesi, 

d)  Meclisin feshine neden olan eylem ve iĢlemlere katılması, 

Hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda ĠçiĢleri Bakanlığının 

baĢvurusu üzerine DanıĢtay kararıyla baĢkanlık sıfatı sona erer. 

Belediye baĢkanlığının boĢalması hâlinde yapılacak iĢlemler 

Madde 45- Belediye baĢkanlığının herhangi bir nedenle boĢalması 

durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. 

Meclis, birinci baĢkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci baĢkan 

vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaĢlı üyenin baĢkanlığında 

toplanarak; 

a)  Belediye baĢkanlığının boĢalması veya seçim dönemini aĢacak biçimde kamu 
hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiĢ olması durumunda bir baĢkan, 

b)  BaĢkanın görevden uzaklaĢtırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aĢmayacak 
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir baĢkan vekili, 
seçer 

Belediye baĢkanı veya baĢkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli 

oyla seçilir. Ġlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 

tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk 

sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. 

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye baĢkanı veya baĢkan vekili 

seçilmiĢ olur. Oyların eĢitliği durumunda kur'a çekilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca baĢkan vekili seçildikten sonra belediye 

baĢkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boĢalması durumunda bu 

maddeye göre belediye baĢkanı seçilir. 

Yeni seçilen belediye baĢkanının görev süresi, yerine seçildiği baĢkanın görev 

süresi ile sınırlıdır. BaĢkan vekili, yeni baĢkan seçilinceye veya görevden 

uzaklaĢtırılmıĢ ya da tutuklanmıĢ olan baĢkan göreve dönünceye kadar görev 

yapar. 
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Belediye baĢkanı veya baĢkan vekili seçilinceye kadar belediye baĢkanlığı 

görevi, meclis birinci baĢkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci baĢkan vekili, 

onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu 

görevlisi tarafından yürütülür. 

Belediye baĢkanı veya baĢkan vekili seçimi en geç onbeĢ gün içinde 

tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine iliĢkin hükümler uygulanır. 

Belediye baĢkanı görevlendirilmesi 

Madde 46- Belediye baĢkanlığının herhangi bir nedenle boĢalması ve yeni 

belediye baĢkanı veya baĢkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim 

yapılıncaya kadar belediye baĢkanlığına büyükĢehir ve il belediyelerinde ĠçiĢleri 

Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek 

kiĢinin belediye baĢkanı seçilme yeterliğine sahip olması Ģarttır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Organlara ĠliĢkin Ortak Hükümler 

Görevden uzaklaĢtırma 

Madde 47- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruĢturma veya 

kovuĢturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme 

kadar ĠçiĢleri Bakanı tarafından görevden uzaklaĢtırılabilir. 

Görevden uzaklaĢtırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında 

kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaĢtırma kararı kaldırılır. 

Görevden uzaklaĢtırılanlar hakkında; kovuĢturma açılmaması, kamu 

davasının düĢmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan 

kaldırılması veya görevden düĢürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm 

olunması durumunda görevden uzaklaĢtırma kararı kaldırılır. 

Görevden uzaklaĢtırılan belediye baĢkanına, görevden uzak kaldığı sürece 

aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve 

yardımlardan yararlanmaya devam eder. 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Belediye TeĢkilâtı 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Belediye TeĢkilâtı ve Personeli 

Belediye teĢkilâtı 

Madde 48- Belediye teĢkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı iĢleri, malî 

hizmetler, fen iĢleri ve zabıta birimlerinden oluĢur. 

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel 

özellikleri ile geliĢme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve 

standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, 

hukuk iĢleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluĢturulabilir. Bu birimlerin kurulması, 

kaldırılması veya birleĢtirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.  

Norm kadro ve personel istihdamı 

Madde 49- Norm kadro ilke ve standartları ĠçiĢleri Bakanlığı ve Devlet 

Personel BaĢkanlığı tarafından müĢtereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı 

kuruluĢlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi 

kararıyla belirlenir. 

Belediye personeli, belediye baĢkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve 

üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin 

bilgisine sunulur. 

Belediye ve bağlı kuruluĢlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, 

veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, biliĢim ve iletiĢim, plânlama, araĢtırma ve 

geliĢtirme, eğitim ve danıĢmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, Ģehir ve 

bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemĢire, 

veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık 

sözleĢme ile çalıĢtırılabilir. SözleĢmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere iliĢkin 

boĢ kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için 

ihdas edilmiĢ kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taĢımaları Ģarttır. Bu fıkra 

uyarınca sözleĢmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu 

kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler 

toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi 

kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas 

edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmıĢ en yüksek 

kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı 

yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre 

çalıĢtırılacak personel için ĠçiĢleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. 
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Avukat, mimar, mühendis (inĢaat mühendisi ve harita mühendisi olmak 

kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya iĢlerin azlığı nedeniyle bu 

unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu 

hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde 

kısmi zamanlı olarak sözleĢme ile personel çalıĢtırılabilir. Kısmi zamanlı olarak 

çalıĢtırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz 

ve bunlarla yapılacak sözleĢme süresi takvim yılını aĢamaz. Bunlara ödenecek net 

ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması 

gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve 

çalıĢtırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu 

fıkra uyarınca sözleĢmeli personel olarak çalıĢtırılanlar için iĢ sonu tazminatı 

ödenmez ve iĢsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları baĢka iĢler 

sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve 

genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kiĢi birden fazla belediye veya bağlı 

kuruluĢta çalıĢtırılamaz. 

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıĢtırılacak personele her ne 

ad altında olursa olsun sözleĢme ücreti dıĢında herhangi bir ödeme yapılmaz ve 

ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında 

bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize Ģartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler 

hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleĢme örnekleri sözleĢmenin 

imzalanmasını izleyen 30 gün içinde ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir.  

Kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen memurlar, belediye 

baĢkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim 

müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu Ģekilde 

görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin 

(B) fıkrasında öngörülen Ģartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu Ģekilde istihdam 

edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri 

süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları 

tarafından karĢılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye 

tarafından ödenir. Ġzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır 

ve terfi haklarını kazananlar baĢkaca bir iĢleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. 

Bu Ģekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren 

onbeĢ gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına baĢvurmaları hâlinde en geç bir ay 

içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun baĢka bir kadroya atanırlar. 

Norm kadrosunda belediye baĢkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm 

kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye baĢkanı, zorunlu gördüğü takdirde, 

nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında 

olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, 
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nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye 

baĢkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu Ģekilde görevlendirilen meclis 

üyelerine belediye baĢkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aĢmamak üzere belediye 

meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal 

güvenlik kurumu ile iliĢkilendirilir. Bu Ģekilde görevlendirme, memuriyete geçiĢ, 

sözleĢmeli veya iĢçi statüsünde çalıĢma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak 

teĢkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aĢamaz. Sosyal güvenlik prim 

ve benzeri giderlerden kurum karĢılıkları belediye bütçesinden karĢılanır.  

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleĢen en son yıl bütçe 

gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme 

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aĢamaz. Nüfusu 

10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl 

içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artıĢın meydana gelmesi sonucunda 

personel giderlerinin söz konusu oranları aĢması durumunda, cari yıl ve izleyen 

yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı 

yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aĢılması sebebiyle oluĢacak 

kamu zararı, zararın oluĢtuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle 

birlikte belediye baĢkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları 

zamanında ve öncelikle ödenir. 

SözleĢmeli ve iĢçi statüsünde çalıĢanlar hariç belediye memurlarına, baĢarı 

durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına 

uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak 

miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıĢtıkları 

sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye 

ödenebilir. 

Personel devri 

Madde 50- Bu Kanunun 8 ve 11 inci maddeleri uyarınca tüzel kiĢiliği 

kaldırılan belediyelerin kadroları ve personeli; katılma hâlinde katıldıkları 

belediyeye, köye dönüĢtürülme hâlinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen 

personelden kadro ve görev unvanları değiĢmeyenler, aynı unvanlı kadrolara 

atanmıĢ sayılırlar. Devredilen personelden durumlarına uygun boĢ kadro 

olmayanların veya mevcut kadro unvanı ile atamaları yapılamayanların kadro 

unvanları üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf 

içerisinde kalmak kaydıyla değiĢtirilir. Bu değiĢiklikten itibaren bir ay içerisinde 

ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu personel, 

atama iĢlemleri yapılıncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel idaresince 

ihtiyaç duyulan iĢlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya 

kadar eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları 

ile diğer malî haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya 
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devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanların, 

atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 

diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son 

ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 

malî hakları toplamı net tutarından az olması hâlinde aradaki fark giderilinceye 

kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi 

olmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Tüzel kiĢiliği kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleĢmeli personelin 

pozisyonları, baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il 

özel idaresi adına vize edilmiĢ sayılır. 

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Belediye Zabıtası, Ġtfaiye ve Acil Durum Plânlaması 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

Madde 51- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin 

sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve 

belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara 

uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

Görevini yaparken zabıtaya karĢı gelenler, kolluk kuvvetlerine karĢı gelenler 

gibi cezalandırılır. 

Belediye zabıta teĢkilâtının çalıĢma usûl ve esasları, çalıĢanların görev ve 

yetkileri, memurluğa alınması için taĢımaları gereken nitelikler, alacakları meslek 

içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma 

amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teĢkilâtında hizmet gereklerine göre 

oluĢturulacak birimler, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler 

yapabilir. 

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıĢma 

süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıĢma süre ve 

saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak 

Ģekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen 

çalıĢanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı 

aĢmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. 

Ġtfaiye 

Madde 52- Ġtfaiye teĢkilâtının çalıĢma usûl ve esasları, çalıĢanların görev ve 

yetkileri, memurluğa alınması için taĢımaları gereken nitelikler, alacakları meslek 
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içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma 

amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teĢkilâtında hizmet gereklerine göre 

oluĢturulacak birimler, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler 

yapabilir. 

Ġtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Ġtfaiye personelinin çalıĢma 

süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıĢma süre ve 

saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak 

Ģekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teĢkilâtında fiilen çalıĢanlara fazla mesai ücreti 

olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aĢmamak kaydıyla belediye 

meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. 

Acil durum plânlaması 

Madde 53- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal 

afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin 

özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve 

donanımı hazırlar. 

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum 

plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluĢları, meslek 

teĢekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüĢleri alınır.  

Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci 

fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. 

Belediye, belediye sınırları dıĢında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi 

durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. 

 



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Belediyelerin Denetimi 

Denetimin amacı 

Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iĢlemlerde hataların 

önlenmesine yardımcı olmak, çalıĢanların ve belediye teĢkilâtının geliĢmesine, 

yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine 

rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden 

belirlenmiĢ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına 

göre tarafsız olarak analiz etmek, karĢılaĢtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 

Denetimin kapsamı ve türleri 

Madde 55- Belediyelerde iç ve dıĢ denetim yapılır. Denetim, iĢ ve 

iĢlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. 

Ġç ve dıĢ denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

hükümlerine göre yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî iĢlemler dıĢında kalan diğer idarî iĢlemleri, hukuka 

uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da 

denetlenir. 

Belediyelere bağlı kuruluĢ ve iĢletmeler de yukarıdaki esaslara göre 

denetlenir. 

Denetime iliĢkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 

Faaliyet raporu 

Madde 56- Belediye baĢkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik 

plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiĢ performans 

ölçütlerine göre hedef ve gerçekleĢme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. 

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluĢ ve iĢletmeler ile belediye ortaklıklarına iliĢkin söz 

konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye baĢkanı tarafından meclise 

sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da 

açıklanır. 

Hizmetlerde aksama 

Madde 57- Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu 

durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin 

ĠçiĢleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi 

durumunda ĠçiĢleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın 
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giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye 

baĢkanından ister. 

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin 

valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, 

personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu 

kurum ve kuruluĢlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali 

tarafından Ġller Bankasına bildirilir ve Ġller Bankasınca o belediyenin müteakip ay 

genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan 

valilik emrine gönderilir. 

ĠçiĢleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan 

karara karĢı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. 

Denetimle ilgili diğer hükümler 

Madde 58- 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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BEġĠNCĠ KISIM 
Malî Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Belediyenin Gelir ve Giderleri 

Belediyenin gelirleri 

Madde 59- Belediyenin gelirleri Ģunlardır: 

a)  Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 

b)  Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 

c)  Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d)  TaĢınır ve taĢınmaz malların kira, satıĢ ve baĢka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 

e)  Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 

karĢılığı ücretler. 

f)  Faiz ve ceza gelirleri. 

g)  BağıĢlar. 

h)  Her türlü giriĢim, iĢtirak ve faaliyetler karĢılığı sağlanacak gelirler. 

i)  Diğer gelirler. 

BüyükĢehir belediyelerinde büyükĢehir sınırları ve mücavir alanları içinde 

belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükĢehir belediyesine veya özel idareye 

ayrıca pay kesilmez.  

Belediyenin giderleri 

Madde 60- Belediyenin giderleri Ģunlardır: 

a)  Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 

b)  Belediyenin personeline ve seçilmiĢ organlarının üyelerine ödenen maaĢ, ücret, 

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete iliĢkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

c)  Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

d)  Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karĢılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 

takip ve tahsili için yapılacak giderler. 
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e)  Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler. 

f)  Belediyenin kuruluĢuna katıldığı Ģirket, kuruluĢ ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık 

payı ve üyelik aidatı giderleri. 

g)  Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına iliĢkin giderler. 

h)  Faiz, borçlanmaya iliĢkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. 

i)  Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

j)  Dava takip ve icra giderleri. 

k)  Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

l)  Avukatlık, danıĢmanlık ve denetim hizmetleri karĢılığı yapılacak ödemeler. 

m)  Yurt içi ve yurt dıĢı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan 

ortak hizmetler ve proje giderleri. 

n)  Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

o)  Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araĢtırması 

giderleri. 

p)  Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

r)  ġartlı bağıĢlarla ilgili yapılacak harcamalar. 

s)  Ġmar düzenleme giderleri. 

t)  Her türlü proje giderleri. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
Belediye Bütçesi 

Belediye bütçesi 

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun 

olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider 

tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin 

verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. 

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 

Bütçe dıĢı harcama yapılamaz. 

Belediye baĢkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe 

ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 
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Bütçenin hazırlanması ve kabulü 

Madde 62- Belediye baĢkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının 

birinci gününden önce encümene sunulur ve ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir. ĠçiĢleri 

Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek 

üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi 

inceleyerek görüĢüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye 

meclisine sunar. 

Meclis bütçe tasarısını yılbaĢından önce, aynen veya değiĢtirerek kabul eder. 

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

değiĢiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaĢından itibaren yürürlüğe 

girer. 

Harcama yetkilisi 

Madde 63- Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama 

biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Kesin hesap 

Madde 64- Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye baĢkanı tarafından 

hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin 

hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüĢülerek karara bağlanır. 

Kesin hesabın görüĢülmesi ve kesinleĢmesinde, bütçeye iliĢkin hükümler 

uygulanır. 

Bütçe sistemi 

Madde 65- Belediye bütçesi ile muhasebe iĢlemlerine iliĢkin esas ve usûller 

Maliye Bakanlığının görüĢü alınarak ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

GeçmiĢ yıl bütçesinin devamı 

Madde 66- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleĢmemiĢ ise yeni 

bütçenin kesinleĢmesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. 

Bütçenin kabulüne kadar yapılan iĢlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmıĢ 

sayılır. 

Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri 

Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluĢlarda 

yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve 

tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-
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teçhizat bakım ve onarım iĢleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi 

eriĢim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; 

baraj, arıtma ve katı atık tesislerine iliĢkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, 

alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, 

sayaç okuma ve sayaç sökme-takma iĢleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaĢım ve 

taĢıma hizmetleri; sosyal tesislerin iĢletilmesi ile ilgili iĢler, süresi ilk mahallî 

idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale 

yoluyla üçüncü Ģahıslara gördürülebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçlanma ve Ġktisadî GiriĢimler 

Borçlanma 

Madde 68- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri 

karĢılamak amacıyla aĢağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir 

ve tahvil ihraç edebilir: 

a)  DıĢ borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında 

yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b)  Ġller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını 

bu bankaya sunmak zorundadır. Ġller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli 

görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

c)  Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca yapılır. 

d)  Belediye ve bağlı kuruluĢları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 

sahip oldukları Ģirketlerin, faiz dâhil iç ve dıĢ borç stok tutarı, en son kesinleĢmiĢ 

bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 

değerleme oranıyla artırılan miktarını aĢamaz. Bu miktar büyükĢehir belediyeleri 

için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

e)  Belediye ve bağlı kuruluĢları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 

sahip oldukları Ģirketler, en son kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı 

içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; 

yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ve ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. 

f)  Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı 

yatırımlarında Devlet Plânlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki 
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miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. DıĢ kaynak gerektiren projelerde 

Hazine MüsteĢarlığının görüĢü alınır. 

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri 
hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya iliĢkin hükümleri uygulanır. 

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir Ģekilde yer aldığı malî 

tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde ĠçiĢleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, 

Devlet Plânlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına ve Hazine MüsteĢarlığına gönderir. 

Arsa ve konut üretimi 

Madde 69- Belediye; düzenli kentleĢmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi 

ve ticaret alanı ihtiyacını karĢılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç 

imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak 

ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaĢtırma yapmak, bu arsaları trampa 

etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluĢları ve bankalarla iĢ birliği 

yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleĢtirmek yetkisine sahiptir. 

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle iĢletme 

tesis edebilir. 

Arsalar hariç üretilen konut ve iĢyerlerinin satıĢı 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

kendisine, eĢine veya onsekiz yaĢından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar 

gelirli kiĢiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve 

üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı 

KamulaĢtırma Kanunu hükümlerine göre oluĢturulan takdir komisyonu tarafından 

belirlenecek tutardan aĢağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 

sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye 

göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, ĠçiĢleri Bakanlığı ile 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından müĢtereken hazırlanacak çerçeve 

yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

ġirket kurulması 

Madde 70- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 

mevzuatta belirtilen usullere göre Ģirket kurabilir. 

ĠĢletme tesisi 

Madde 71- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini ĠçiĢleri 

Bakanlığının izniyle bütçe içinde iĢletme kurarak yapabilir. 
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Borç ve alacakların takas ve mahsubu 

Madde 72- (Mülga: 24/7/2008-5793/47 md.) 

ALTINCI KISIM 
ÇeĢitli ve Son Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
ÇeĢitli Hükümler 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim alanı 

Madde 73- Belediye, kentin geliĢimine uygun olarak eskiyen kent 

kısımlarını yeniden inĢa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret 

alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluĢturmak, deprem riskine karĢı 

tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel 

dönüĢüm ve geliĢim projeleri uygulayabilir. 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye 

tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir. 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak 

münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. 

Bir yerin kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanı olarak ilân edilebilmesi 

için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az 

ellibin metrekare olması Ģarttır. 

Kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanlarında bulunan yapıların 

boĢaltılması, yıkımı ve kamulaĢtırılmasında anlaĢma yolu esastır. Kentsel dönüĢüm 

ve geliĢim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, 

mahkemelerde öncelikle görüĢülür ve karara bağlanır. 

Yurt dıĢı iliĢkileri 

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev 

alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teĢekkül ve 

organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. 

Belediye bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak 

faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir veya kardeĢ kent iliĢkisi kurabilir. 

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve 

uluslararası anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığının 

izninin alınması zorunludur. 
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Diğer kuruluĢlarla iliĢkiler 

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaĢmaya 

uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a)  Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapım, bakım, onarım ve 

taĢıma iĢlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluĢlar ile ortak hizmet 

projeleri gerçekleĢtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu 

takdirde iĢ, iĢin yapımını üstlenen kuruluĢun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine 

göre sonuçlandırılır. 

b)  Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karĢılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin 

edebilir. 

c)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, kamu yararına çalıĢan dernekler, 

özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıĢ vakıflar ve 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 

ortak hizmet projeleri gerçekleĢtirebilir. 

d)  Kendilerine ait taĢınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli 

veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına 

devredebilir veya süresi yirmi beĢ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu 

taĢınmazlar aynı kuruluĢlara kiraya da verilebilir. Bu taĢınmazların, tahsis amacı 

dıĢında kullanılması hâlinde, tahsis iĢlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı 

esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kuruluĢlarına belediyeler, bağlı kuruluĢları ve belediye 

Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taĢınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis 

olarak kullanılamaz. 

Kent konseyi 

Madde 76- Kent konseyi, kent yaĢamında; kent vizyonunun ve hemĢehrilik 

bilincinin geliĢtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir 

kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma, saydamlık, hesap 

sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye 

çalıĢır. 

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, sendikaların, 

noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, 

kamu kurum ve kuruluĢlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer 

ilgililerin katılımıyla oluĢan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 

yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 
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Kent konseyinde oluĢturulan görüĢler belediye meclisinin ilk toplantısında 

gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalıĢma usul ve esasları ĠçiĢleri 

Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, 

kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaĢlılara, kadın ve çocuklara, 

özürlülere, yoksul ve düĢkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 

dayanıĢma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği 

artırmak amacıyla gönüllü kiĢilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıĢtırılmalarına iliĢkin usûl ve esaslar ĠçiĢleri 

Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

YazıĢma 

Madde 78- Belediye, kamu kurum ve kuruluĢlarıyla doğrudan yazıĢabilir. 

Belediye tasarrufundaki yerler 

Madde 79- Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, 

mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan 

seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp 

döküm sahaları, yıkılmıĢ kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler 

belediyenin tasarrufundadır. 

Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan 

alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak Ģartıyla Maliye 

Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyelerinin 

tasarrufuna bırakılır. 

ġehirlerarası özel otobüs terminali iĢletmesi ve akaryakıt 

istasyonları 

Madde 80- Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu 

taĢıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kiĢilerin Ģehirlerarası otobüs terminali 

kurmalarına ve iĢletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) 

ve sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar 

plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt 

istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak 

gösterilmesi Ģarttır. Bu istasyonlara çalıĢma ruhsatı büyükĢehirlerde büyükĢehir 

belediyesi tarafından verilir. 

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı 
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Madde 81- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi 

ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliĢkin kararlarda; 

belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiĢtirilmesine 

iliĢkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. 

Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer. 

Avukatlık ücretinin dağıtımı 

Madde 82- Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle 

hükme bağlanarak karĢı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 

uncu maddeye göre çalıĢtırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan 

memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını Ġntaç Eden Avukat ve Saireye 

Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

Yeniden değerleme oranının uygulanması 

Madde 83- Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal 

miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 

değerleme oranına göre artırılır. 

Uygulanmayacak hükümler 

Madde 84- Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve 

hizmetlerle sınırlı olarak; 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 

Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 

10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan 

Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti Ġdaresi Hakkında Kanun, 

2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 14.6.1989 

tarihli ve 3572 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde  

Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 

sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu, 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman 

Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması 

durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
DeğiĢtirilen, Eklenen ve Yürürlükten 

Kaldırılan Hükümler 

Madde 85-  
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a)  (8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili 

olup yerine iĢlenmiĢtir.)  

b)  (5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı TaĢıt Kanunu ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir. 

c)  18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar 

Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga 

(d) bendi, "d) Belediye kurulması," Ģeklinde yeniden düzenlenmiĢtir. 

d)  10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (i) bendindeki "ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek 

üzere "gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

diğer iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inĢaat malzemeleri, hurda 

depolama alanları ve satıĢ yerlerini," ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) 

bendindeki ―belirtilen hizmetlerden‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―775 sayılı 

Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,‖ ibaresi eklenmiĢ; 

13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna ―Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil 

yapabilir.‖ cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü  fıkrasındaki ―BüyükĢehir 

belediyesi‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―1.hukuk müĢaviri ve‖ ibaresi 

eklenmiĢ; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında  geçen "Kasım ayı toplantısı 

dönem baĢı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "on 

gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her dönem baĢı 

toplantısında," ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen ―her yılın ilk olağan 

toplantısında‖ ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıĢtır.  

e)  22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendine, "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere 

"kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiĢ; (b) bendinde yer alan "kültür, turizm, 

gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıĢ ve aynı maddeye birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkra eklenmiĢ; 12 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem baĢı toplantısıdır." cümlesi ile 15 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde 

metninden çıkarılmıĢ; 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "Ġl genel 

meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beĢ kiĢiden 

oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir." Ģeklinde değiĢtirilmiĢ; 24 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" ibaresi 

eklenmiĢ ve aynı fıkradaki ―2600‖ ibaresi ―6000‖ olarak değiĢtirilmiĢ; 36 ncı 

maddesinin üçüncü ve  dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmıĢ ve ―il özel 

idarelerinde sözleĢmeli personel ile kısmi zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması 

hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır.‖ cümlesi 

aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmiĢtir. 

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili 

bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleĢtirilebilir. Bu 
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yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluĢ tarafından o il özel idaresi bütçesine 

aktarılır. Ġl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beĢine kadar olan kısmı için 

kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve 

geliĢtirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel 

idaresine aktarmak suretiyle onlarla iĢbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve 

ödenekler özel idare bütçesi ile iliĢkilendirilmez ve baĢka amaçla kullanılamaz. 

f)  7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

g)  29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

h)  12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü 

maddesinin altıncı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

Yürürlüğe giren mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin 

projelendirilmesi, inĢası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile iĢyeri açma ve 

çalıĢma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. ĠĢyeri açma ve çalıĢma 

ruhsatının verilmesi sırasında iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatına iliĢkin harçlar, OSB 

tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine iliĢkin 

olarak 49 uncu maddede belirtilen oranları aĢmıĢ olan belediyelerde bu oranların 

altına inilinceye kadar, boĢ kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının 

yeterli olması kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleĢmeli personel 

sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ĠçiĢleri Bakanlığınca zorunlu hâllere 

münhasır olacak Ģekilde verilecek izin dıĢında ilâve personel istihdam edilemez. 

Geçici iĢ pozisyonları için önceki yıldan fazla olacak Ģekilde vize yapılamaz. 

Geçici Madde 2- Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar belediyenin, 

bağlı kuruluĢlarının ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarının ihdas ve 

iptalleri ile boĢ kadro değiĢiklikleri, ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığı ve 

Devlet Personel BaĢkanlığının uygun görüĢü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 

yapılır. Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından 

ihdas edilmiĢ mevcut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması 

açısından norm kadro kabul edilir. 

Sürekli iĢçi kadroları ile iĢ pozisyonları ise norm kadro uygulamasına 

geçilinceye kadar ĠçiĢleri Bakanlığının vizesine tâbidir. ĠçiĢleri Bakanlığı vize 

yetkisini valiliklere devredebilir. 
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Geçici Madde 3- Bu Kanunun yayımlandığı tarihte 2000 yılı genel nüfus 

sayımına göre nüfusu 2.000'in altına düĢen belediyelerin tüzel kiĢiliklerinin 

kaldırılarak köye dönüĢtürme iĢlemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasından 

faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2006 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel 

kiĢiliğin kaldırılmasında, birleĢme veya katılma sonrasında 2000 yılı genel nüfus 

sayımı sonucuna göre oluĢan toplam nüfus esas alınır.  

5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre yapılan 

iĢlemler bu maddeye göre yapılmıĢ sayılır. 

Geçici Madde 4- 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun 

yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

Gecici Madde 5- Belediyeler ve bağlı kuruluĢları ile sermayesinin yüzde 

ellisinden fazlası belediyelere ait Ģirketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle kamu 

kurum ve kuruluĢlarından olan kamu ve özel hukuka tâbi alacakları, bunların diğer 

kamu kurum ve kuruluĢlarına olan borçlarına karĢılık olmak üzere 31.12.2005 

tarihine kadar takas ve mahsup edilir. Bakanlar Kurulu bu süreyi altı aya kadar 

uzatmaya yetkilidir. Bu madde kapsamındaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve 

borçlara iliĢkin fer'ileri ve cezaları da kapsar. 

Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan kuruluĢların takas ve mahsup iĢlemine 

konu olan veya olmayan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak 

paylarının yüzde kırkını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir. 

Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup ve kesinti iĢlemleri yılı bütçe 

kanunları ile iliĢkilendirilmeksizin ilgili kuruluĢ ile uzlaĢma komisyonu tarafından 

belirlenir; Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulu tarafından karara bağlanır. (Ek ibare: 26/12/2006-5568/8 md.) 30/6/2006 

tarihi itibarı ile UzlaĢma Komisyonu ile takas, mahsup ve kesinti yapılmasına iliĢkin 

kararları imzalayan ancak Bakanlar Kurulu tarafından söz konusu kararları henüz 

onaylanmayan ilgili kuruluĢların iĢlemleri  28 ġubat 2007  tarihine kadar karara 

bağlanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluĢların borç ödeme kapasitelerini de dikkate 

alarak ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlendirilen kısma Kanunun 

yayımını izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçların fer'i ve 

cezalarını geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir. 

(Ek fıkra: 26/12/2006-5568/8 md.) Bu madde uyarınca takas, mahsup ve 

kesinti iĢlemine tâbi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen 

zamanaĢımı süreleri iĢlemez. 

Ġlgili kuruluĢun uzlaĢma ve hacizlerin kaldırılmasına dair baĢvurusunun 

uzlaĢma komisyonunca kabul edilmesini müteakip 31.12.2004 tarihinden önceki 

borçlar için tatbik edilen hacizler kaldırılır. 



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

UzlaĢma komisyonu Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından 

görevlendirilecek bir baĢkan ile ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 

Plânlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, SayıĢtay BaĢkanlığı, Sosyal 

Sigortalar Kurumu BaĢkanlığı ve Ġller Bankası Genel Müdürlüğünden birer 

temsilciden oluĢur. 

Geçici Madde 6 – (Ek: 26/12/2006-5568/9 md.)  

Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluĢların, 31/12/2006 tarihi itibariyle 

tahakkuk etmiĢ olan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı 

niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluĢlarına olan borçları ile 5393 sayılı 

Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında taksitlendirilmiĢ bulunan veya 

taksitlendirilecek borçlarına karĢılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların % 40’ını geçmemek üzere, 

alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Ġller Bankası 

tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir. Hazine MüsteĢarlığının bağlı 

olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müĢterek önerisi üzerine bu maddede geçen % 

40 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî orana yükseltmeye ve kesintilerin 

alacaklı kuruluĢlara dağılımına iliĢkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 86- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 87- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

 

5393 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN  
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

 
DeğiĢtiren 

Kanun 
5393 Sayılı Kanunun 
DeğiĢen Maddeleri   

Yürürlüğe  GiriĢ 
Tarihi 

5538 14 ve 18 12/07/2006 

5568 Geçici Madde 5,Geçici Madde 6 30/12/2006 

5594 12 10/03/2007 

5675 20 07/06/2007 

5747 11 22/03/2008 

5766 16 06/06/2008 

5793 49 ve 72 06/08/2008 
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ÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KANUNU 

Kanun Numarası: 5216 

Resmî Gazete Tarih: 23.07.2004  Sayı: 25531 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükĢehir belediyesi yönetiminin hukukî 

statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde 

yürütülmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, büyükĢehir belediyesiyle büyükĢehir sınırları içindeki 

belediyeleri kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a)  BüyükĢehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu 

belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve  

sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve 

karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢisini, 

b)  BüyükĢehir belediyesinin organları: BüyükĢehir belediye meclisi, büyükĢehir 

belediye encümeni ve büyükĢehir belediye baĢkanını, 

c)  Ġlçe belediyesi: BüyükĢehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini, 

d)  Ġlk kademe belediyesi: BüyükĢehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın 

oluĢturulan ve büyükĢehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara 

sahip belediyeyi, 

ifade eder. 

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BüyükĢehir Belediyesinin KuruluĢu ve Sınırları 

KuruluĢ 

Madde 4- Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre 

uzaklıktaki yerleĢim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 

750.000'den fazla olan il  belediyeleri, fizikî yerleĢim durumları ve ekonomik 

geliĢmiĢlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükĢehir belediyesine 

dönüĢtürülebilir.  

BüyükĢehir belediyesinin sınırları 

Madde 5- BüyükĢehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükĢehirlerin 

belediye sınırlarıdır. 
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Ġlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükĢehir belediyesi içinde kalan 

kısımlarının sınırlarıdır. 

Ġlk kademe belediyelerinin, büyükĢehir belediye sınırları dıĢında belediye 

sınırı olamaz. 

BüyükĢehir belediyesine katılma 

Madde 6- BüyükĢehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları 

içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükĢehir belediyesine katılması konusunda 

Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Bu durumda katılma kararı, ilgili ilçe veya 

ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine, büyükĢehir belediye meclisi 

tarafından alınır. 

(Mülga ikinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) 
(Mülga üçüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.)  
(Mülga dördüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.)  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BüyükĢehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

BüyükĢehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 

a)  Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüĢlerini alarak büyükĢehir belediyesinin 

stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak 

bütçesini hazırlamak. 

b)  Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükĢehir belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını 

yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükĢehir içindeki belediyelerin 

nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 

yapılacak değiĢiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya 

değiĢtirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve 

parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar 

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 

c)  Kanunlarla büyükĢehir belediyesine verilmiĢ görev ve hizmetlerin gerektirdiği 

proje, yapım, bakım ve onarım iĢleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, 

parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 

20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 

kullanmak. 
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d)  BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iĢletilen alanlardaki iĢyerlerine 

büyükĢehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iĢletilecek yerlere 

ruhsat vermek ve denetlemek. 

e)  Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. 

f)  BüyükĢehir ulaĢım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaĢım ve 

toplu taĢıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su 

ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi 

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç 

park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 

belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek. 

g)  BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 

yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine 

uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliĢkin yükümlülükler koymak;  

ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, 

bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara 

verilmesi iĢlerini gerçekleĢtirmek. 

h)  Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 

i)  Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iĢyerlerini, 

eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini kentin belirli 

yerlerinde toplamak; inĢaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıĢ 

yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür 

satıĢ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taĢınmasında çevre kirliliğine 

meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükĢehir katı atık yönetim plânını yapmak, 

yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar 

taĢınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması 

ve bertaraf edilmesine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler 

kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliĢkin 

hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya 

iĢlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla 

ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

j)  Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar 

kurmak ve iĢletmek. 

k)  BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iĢlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini 

yerine getirmek. 
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l)  Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iĢletmek, 

iĢlettirmek veya ruhsat vermek.   

m)  BüyükĢehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve 

benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; gerektiğinde amatör 

spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar 

arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün 

baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül 

vermek. 

n)  Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu 

kurum ve kuruluĢlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, 

onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 

o)  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan 

mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını 

yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa etmek. 

p)  BüyükĢehir içindeki toplu taĢıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli 

tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek, büyükĢehir sınırları içindeki 

kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taĢıma araçlarına ruhsat 

vermek. 

r)  Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer 

tesisleri kurmak, kurdurmak ve iĢletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu 

veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 

s)  Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iĢletmek, iĢlettirmek, 

defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

t)  Her çeĢit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya 

iĢlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve 

mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

u)  Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve 

diğer hazırlıkları büyükĢehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine 

araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini 

yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, 

konut, iĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluĢları ile kamu kuruluĢlarını 

yangına ve diğer afetlere karĢı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu 

konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 

v)  Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiĢkinler, yaĢlılar, 

engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 
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hizmetleri yürütmek, geliĢtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve 

beceri kazandırma kursları açmak, iĢletmek veya iĢlettirmek, bu hizmetleri 

yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluĢları ve sivil 

toplum örgütleri ile iĢbirliği yapmak. 

y)  Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek. 

z)  Afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluĢturan binaları 

insandan tahliye etmek ve yıkmak. 

BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar 

plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. 

BüyükĢehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı 

ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a)  Kanunlarla münhasıran büyükĢehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 

sayılanlar dıĢında kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

b)  BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve 

aktarma istasyonuna taĢımak. 

c)  Sıhhî iĢyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

d)  Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda 

belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri 

ile parkları yapmak; yaĢlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 

sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; 

sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve 

tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taĢıyan 

mekânların ve iĢlevlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin hizmetler yapmak. 

e)  Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

(DeğiĢik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi 

bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaĢımına açık  

havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun 

kapsamı dıĢındadır.  

Alt yapı hizmetleri 

Madde 8- BüyükĢehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde 

yürütülmesi amacıyla büyükĢehir belediye baĢkanı ya da görevlendirdiği kiĢinin 

baĢkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluĢları ile özel 

kuruluĢların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. 
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BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye baĢkanları kendi belediyesini ilgilendiren 

konuların görüĢülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı 

koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki  konularla ilgili kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının (oda üst kuruluĢu bulunan yerlerde üst 

kuruluĢun) temsilcileri de davet edilerek görüĢleri alınır. 

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢlar 

tarafından büyükĢehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve 

yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleĢtirerek kesin 

program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢlar 

alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü 

bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu 

kurum ve kuruluĢu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa 

alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu 

kurum ve kuruluĢlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon 

merkezi bünyesinde oluĢturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. 

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluĢ bütçelerinde 

yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükĢehir belediyesi 

veya ilgisine göre bağlı kuruluĢ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. 

Kamu kurum ve kuruluĢları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda 

ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. 

Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluĢunun hesabına aktarılır. Bu 

bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluĢu, büyükĢehir belediyesi 

sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer 

kamu kurum ve kuruluĢları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen 

programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. 

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taĢımayla ilgili 

kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluĢlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalıĢma esas ve usulleri ile bu kurullara 

katılacak kamu kurum ve kuruluĢ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ĠçiĢleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı 

yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına iliĢkin kısımları hakkında, 

Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama TeĢkilâtı MüsteĢarlığının görüĢünü alır. 

UlaĢım hizmetleri 

Madde 9- BüyükĢehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her 

türlü taĢımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, 

büyükĢehir belediye baĢkanı ya da görevlendirdiği kiĢinin baĢkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılacağı ulaĢım 
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koordinasyon merkezi kurulur. BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye baĢkanları  

kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüĢülmesinde koordinasyon 

merkezlerine üye olarak katılırlar. UlaĢım koordinasyon merkezi toplantılarına 

ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının 

(oda üst kuruluĢu bulunan yerlerde üst kuruluĢun) temsilcileri de davet edilerek 

görüĢleri alınır.  

Bu Kanun ile büyükĢehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, 

koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuĢ ve servis araçlarının durak 

ve araç park yerleri ile sayısının tespitine iliĢkin yetkiler ile büyükĢehir sınırları 

dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaĢım koordinasyon merkezi tarafından 

kullanılır.  

UlaĢım koordinasyon merkezi kararları, büyükĢehir belediye baĢkanının onayı 

ile yürürlüğe girer.  

UlaĢım koordinasyon merkezi tarafından toplu taĢıma ile ilgili alınan kararlar, 

belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluĢlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

Koordinasyon merkezinin çalıĢma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak 

kamu kurum ve kuruluĢ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

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

BüyükĢehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları 

Madde 10- BüyükĢehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları 
konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile 
ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 

BüyükĢehir belediyesinin imar denetim yetkisi 

Madde 11- BüyükĢehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar 
uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi 
ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. 
Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeĢ gün içinde verilir. 
Ġmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluĢlarından, üniversiteler 
ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarından yararlanılabilir. 

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili 

belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve 

aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükĢehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları 

gidermeye yetkilidir. 
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BüyükĢehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 

aykırı yapılar, gerekli iĢlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen 

imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği 

takdirde, büyükĢehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 

ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini  kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 

sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza 

verilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
BüyükĢehir Belediyesinin Organları 

BüyükĢehir belediye meclisi 

Madde 12- BüyükĢehir belediye meclisi, büyükĢehir belediyesinin karar 

organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden 

oluĢur. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı büyükĢehir belediye meclisinin baĢkanı olup, 

büyükĢehir içindeki diğer belediyelerin baĢkanları, büyükĢehir belediye meclisinin 

doğal üyesidir. 

BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalıĢma usul ve 

esaslarına iliĢkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. 

Meclis toplantısı 

Madde 13- BüyükĢehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden 

meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.  Bütçe 

görüĢmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en 

çok beĢ gündür. (Ek cümle: 3/7/2005 - 5393/85 md.) Meclis kendi belirleyeceği 

bir ay tatil yapabilir. 

Mutat toplantı yeri dıĢında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere 

önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis baĢkanının 

belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle 

belde halkına duyurulur. 

(Ek fıkra: 30/5/2007-5675/1 md.) BüyükĢehir belediye baĢkanı, acil 

durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla 

olmamak ve her toplantı bir birleĢimi 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 dıĢında hiçbir konu görüĢülemez. 

Meclis kararlarının kesinleĢmesi 
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Madde 14- BüyükĢehir belediye baĢkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye 

meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek 

üzere belediye meclisine iade edebilir.  

Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüĢülmesi istenip de 

büyükĢehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen 

kararlar kesinleĢir. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı, meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine 

idarî yargıya baĢvurabilir. 

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) BüyükĢehir belediye meclisi 

ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleĢtiği tarihten itibaren en geç yedi gün 

içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine 

gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı 

mercilerine baĢvurabilir.  

(Mülga altıncı fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) 
(Mülga yedinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) 

BüyükĢehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından 
alınan imara iliĢkin kararlar, kararın geliĢinden itibaren üç ay içinde büyükĢehir 
belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek 
aynen veya değiĢtirilerek kabul edildikten sonra büyükĢehir belediye baĢkanına 
gönderilir. (Ek cümle: 6/3/2008-5747/3 md.) Üç ay içinde büyükĢehir belediye 
meclisinde görüĢülmeyen kararlar onaylanmıĢ sayılır. 

Ġhtisas komisyonları 

Madde 15- BüyükĢehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az 

beĢ, en çok dokuz kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir. 

Ġhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 

büyükĢehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına 

oranlanması suretiyle oluĢur. Ġmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık 

komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu 

ile ulaĢım komisyonunun kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iĢgünü, diğer 

komisyonlar ise beĢ iĢ günü toplanarak kendisine havale edilen iĢleri sonuçlandırır. 

Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis 

baĢkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.  

Komisyon çalıĢmalarında uzman kiĢilerden yararlanılabilir. Gündemdeki 

konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢları,  üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluĢu 
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bulunan yerlerde üst kuruluĢun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde 

konfederasyonun) ve uzmanlaĢmıĢ sivil  toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet 

edilen uzman kiĢiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir 

ve görüĢ bildirebilir. 

Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda 

görüĢüldükten sonra büyükĢehir belediye meclisinde karara bağlanır. 

Komisyon raporları alenîdir, çeĢitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 

büyükĢehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karĢılığında 

verilir. 

BüyükĢehir belediye encümeni 

Madde 16- BüyükĢehir belediye encümeni, belediye baĢkanının 

baĢkanlığında, belediye meclisinin  kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 

seçeceği beĢ üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere 

belediye baĢkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur.  

Belediye baĢkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel 

sekreter baĢkanlık eder.  

BüyükĢehir belediye encümeninin baĢkanı ve seçilmiĢ üyelerine, (12.000) 

gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı 

sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine 

bu miktarın yarısı ödenir. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı 

Madde 17- BüyükĢehir belediye baĢkanı, büyükĢehir belediye idaresinin baĢı 

ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. BüyükĢehir belediye baĢkanı, ilgili kanunda 

gösterilen esas ve usullere göre büyükĢehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler 

tarafından doğrudan seçilir. 

BüyükĢehir belediye baĢkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre 

belirlenir. Ancak, büyükĢehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye baĢkanları 

büyükĢehir belediye baĢkan vekili olamaz. 

BüyükĢehir ve büyükĢehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye 

baĢkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim 

organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baĢkanlığını yapamaz ve 

yönetiminde bulunamaz. 

BüyükĢehir belediye baĢkanının görev ve yetkileri 

Madde 18- BüyükĢehir belediye baĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: 
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a)  Belediye teĢkilatının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare etmek, 

beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

b)  Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve 

uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 

belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c)  BüyükĢehir belediye meclisi ve encümenine baĢkanlık etmek, bu organların 

kararlarını uygulamak. 

d)  Bu Kanunla büyükĢehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli 

bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. 

e)  BüyükĢehir belediyesinin ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerinin etkin ve verimli 

yönetilmesini sağlamak, büyükĢehir belediyesi ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerinin 

bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değiĢiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap 

cetvellerini hazırlamak. 

f)  BüyükĢehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin 

tahsilini sağlamak. 

g)  Yetkili organların kararını almak Ģartıyla, büyükĢehir belediyesi adına sözleĢme 

yapmak, karĢılıksız bağıĢları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. 

h)  Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükĢehir 

belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluĢ avukatlarına veya özel 

avukatlara temsil ettirmek. 

i)  Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluĢlarını denetlemek. 

j)  Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. 

k)  Diğer kanunların belediye baĢkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükĢehir 

belediyesi görevlerine iliĢkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. 

l)  (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.: 2007/6 sayılı 

Kararı ile.) 

m)  Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili 

faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluĢturmak. 

BüyükĢehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe 

belediyelerine görevlerini devretmeleri için büyükĢehir belediye baĢkanının uygun 

görüĢü aranır. 

Belediye baĢkanlığının sona ermesi 

Madde 19- Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 

büyükĢehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve iĢlemlere katılan 

büyükĢehir, ilçe ve ilk kademe belediye baĢkanlarının görevlerine DanıĢtay 

kararıyla son verilir.  
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DanıĢmanlar 

Madde 20- Nüfusu iki milyonu aĢan büyükĢehir belediyelerinde on, diğer 

büyükĢehir belediyelerinde beĢi geçmemek üzere baĢkan danıĢmanı 

görevlendirilebilir. DanıĢman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek 

öğrenim kurumlarından mezun olması Ģarttır. DanıĢman olarak görevlendirilme, 

memuriyete geçiĢ, sözleĢmeli veya iĢçi statüsünde çalıĢma dahil, ilgililer açısından 

herhangi bir hak teĢkil etmez. DanıĢmanların görev süreleri sözleĢme süresi ile 

sınırlıdır. Ancak bu süre belediye baĢkanının görev süresini aĢamaz. 

DanıĢmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükĢehir belediyesi genel 

sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aĢmamak üzere belediye 

meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
BüyükĢehir Belediyesi TeĢkilâtı ve Personeli 

BüyükĢehir belediyesi teĢkilâtı 

Madde 21- BüyükĢehir belediyesi teĢkilâtı; norm kadro esaslarına uygun 

olarak genel sekreterlik, daire baĢkanlıkları ve müdürlüklerden oluĢur. 

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleĢtirilmesi büyükĢehir belediyesi 

meclisinin kararı ile olur. 

BüyükĢehir belediyesinde baĢkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve 

verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, 

nüfusu üçmilyonun üzerindeki büyükĢehir belediyelerinde en fazla beĢ, 

diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir. 

BüyükĢehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye baĢkanı adına 

onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve 

politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter 

ve yardımcıları tarafından sağlanır. 

Personel istihdamı 

Madde 22- BüyükĢehir belediyesi personeli büyükĢehir belediye baĢkanı 

tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda 

büyükĢehir belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

Genel sekreter, belediye baĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı tarafından 

atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil 

bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise 

bakanlık bağımsız daire baĢkanları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan 

aynen yararlanırlar. 
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BüyükĢehir belediyesi 1. hukuk müĢaviri ve daire baĢkanları, bağlı genel 

müdürlüklerin daire baĢkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından 

aynen yararlanırlar.  

SözleĢmeli ve iĢçi statüsünde çalıĢanlar hariç belediye memurlarına, baĢarı 

durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına 

uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak 

miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıĢtıkları 

sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Malî Hükümler 

BüyükĢehir belediyesinin gelirleri 

Madde 23- BüyükĢehir belediyesinin gelirleri Ģunlardır: 

a)  (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.) 

b)  (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.) 

c)  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükĢehir 

belediyesince tahsil olunacak at yarıĢları dahil müĢterek bahislerden elde edilen 

Eğlence Vergisinin % 20’si müĢterek bahislere konu olan yarıĢların yapıldığı yerin 

belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe 

belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. 

d)  BüyükĢehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeĢil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, 

resim ve harçları. 

e)  7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara 

cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, 

tahsis ve bakım ücretleri. 

f)  7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin iĢletilmesinden elde 

edilen gelirin ilçe ve  ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak 

%50'sinden sonra kalacak %50'si. 

g)  Hizmetlerin büyükĢehir belediyesi tarafından yapılması Ģartıyla 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve 

kanalizasyon harcamalarına katılma payları. 

h)  Kira, faiz ve ceza gelirleri. 

i)  Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. 

j)  Bağlı kuruluĢların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluĢan fazlalık 

sonucu aktarılacak gelirler. 
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k)  BüyükĢehir belediyesi iktisadî teĢebbüslerinin safi hasılâtından büyükĢehir belediye 

meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. 

l)   BüyükĢehir belediyesinin taĢınır ve taĢınmaz mal gelirleri. 

m)  Yapılacak hizmetler karĢılığı alınacak ücretler. 

n)  ġartlı ve Ģartsız bağıĢlar. 

o)   Diğer gelirler.  

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2008-5779/8 md.) 

BüyükĢehir belediyeleri ve bağlı kuruluĢları ile  ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine 

ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında 

yatırmadıkları takdirde,  ilgili belediye veya bağlı kuruluĢun  talebi üzerine söz 

konusu tutar, Ġller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi 

gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. (DeğiĢik ikinci 

cümle: 21/4/2005-5335/28 md.) Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her 

türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe veya ilk kademe belediye baĢkanı ve sayman 

Ģahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hesabına 

yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükĢehir belediye 

baĢkanı, bağlı kuruluĢ genel müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır. 

BüyükĢehir belediyesinin giderleri 

Madde 24- BüyükĢehir belediyesinin giderleri Ģunlardır: 

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

b)  Belediye personeline ve belediyenin seçilmiĢ organlarının üyelerine ödenen maaĢ, 

ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete iliĢkin eğitim ile diğer giderler. 

c)  Ġlçe, ilk kademe belediyeleri ile bağlı kuruluĢlara yapacakları yardımlar ve ortak 

proje giderleri. 

d)  Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

e)  Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler. 

f)  Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karĢılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 

takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

g)  Belediyenin kuruluĢuna katıldığı Ģirket, kuruluĢ ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile 

üyelik aidatı giderleri. 

h)  Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına iliĢkin giderler. 
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i)  Faiz, borçlanmaya iliĢkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 

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

yardımlar. 

k)  Dava takip ve icra giderleri. 

l)  Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

m)  Avukatlık, danıĢmanlık ve denetim ödemeleri. 

n)  (Ġptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.:2007/6 sayılı 

Kararı ile.) 

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

p)  BüyükĢehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve 

araĢtırması giderleri. 

r)  Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

BüyükĢehir belediye bütçesi 

Madde 25- BüyükĢehir belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe 

belediyelerinden gelen bütçeler büyükĢehir belediye meclisine sunulur ve 

büyükĢehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak 

biçimde aynen veya değiĢtirilerek kabul edilir. 

BüyükĢehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyükĢehir belediye 

meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüĢülerek karara bağlanır ve tek 

bütçe hâlinde bastırılır. 

BüyükĢehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini 

kabul ederken; 

a)  Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri 

çıkarmaya veya değiĢtirmeye, 

b)  Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde 

veya altında belirlenmiĢ olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda 

öngörülen sınırlarına çekmeye, 

c)  KesinleĢmiĢ belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamıĢ 

ödeneği eklemeye, 

d)  Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye, 

yetkilidir. 

BüyükĢehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde 

yapılan değiĢikliklere karĢı on gün içinde DanıĢtaya itiraz edilebilir. DanıĢtay, itirazı 

otuz gün içinde karara bağlar. 
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Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına iliĢkin diğer hususlarda Belediye 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

ġirket kurulması 

Madde 26- BüyükĢehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet 

alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye Ģirketleri kurabilir. 

Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluĢlarında yöneticilik sıfatını haiz personel 

bu Ģirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. BüyükĢehir 

belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini iĢletebilir; ya da bu 

yerlerin belediye veya bağlı kuruluĢlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu 

Ģirketler ile bu Ģirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu Ģirketlere, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek 

süre ve bedelle iĢletilmesini devredebilir. 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 
ÇeĢitli Hükümler 

Belediyeler arası hizmet iliĢkileri ve koordinasyon 

Madde 27- BüyükĢehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin 

yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükĢehir belediyesi 

tarafından sağlanır. BüyükĢehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında 

hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükĢehir belediye 

meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. 

Yeni kurulan büyükĢehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, 

park, spor ve kültürel tesislerin büyükĢehir belediyesi ile büyükĢehir kapsamındaki 

diğer belediyeler arasında dağılımına iliĢkin esaslar büyükĢehir belediye meclisi 

tarafından belirlenir. 

BüyükĢehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri 

arasındaki bölüĢümü büyükĢehir belediye meclisince yapılır. 

BüyükĢehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik 

imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden 

yararlanacak büyükĢehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak 

yürütmek zorundadır. Ġlçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya 

birkaçı, bedeli kendileri tarafından karĢılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, 

büyükĢehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaĢa veya bizzat 

büyükĢehir belediyesi tarafından yapılabilir. 

BüyükĢehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler 

geliĢtirebilir ve yatırım yapabilir. BüyükĢehir belediyesi, kesinleĢmiĢ en son yıl 

bütçe gelirinin % 10’unu aĢmamak ve bütçede ödeneği ayrılmıĢ olmak Ģartıyla, 
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ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için 

büyükĢehir belediye baĢkanının teklifi  ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe 

belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir. 

BüyükĢehir belediyesi ile bağlı kuruluĢları, belediye baĢkanının onayı ile 

birbirlerinin nakit ihtiyacını karĢılayabilir. Bu Ģekildeki ödünç vermelerde faiz 

uygulanmaz. 

Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükĢehir belediyesi ile bağlı 

kuruluĢlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının 

maliyetleri düĢüreceğinin anlaĢıldığı durumlarda, büyükĢehir belediye meclisi, 

yatırımı kuruluĢlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili 

diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, 

yatırımcı kuruluĢ hesabında alacak olarak gösterilir. 

Diğer hükümler 

Madde 28- Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı 

olmayan hükümleri ilgisine göre büyükĢehir, büyükĢehir ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri hakkında da uygulanır. 

DeğiĢtirilen hükümler 

Madde 29-30- (18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî Ġdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir.) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 31- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük ġehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun ile aynı Kanunun ek ve değiĢiklikleri; 9.8.1983 tarihli ve 2872 

sayılı Çevre Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü 

paragrafı yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

(Ek fıkra: 30/12/2004 – 5281/40 md.) Kanunlarda ve diğer mevzuatta, 

27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük ġehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 

değiĢikliklerine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmıĢ sayılır. 

Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.) 

BüyükĢehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, 

yönlendirme, danıĢmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek 

üzere özürlü hizmet birimleri oluĢturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere 

hizmet amacıyla kurulmuĢ vakıf, dernek ve bunların üst kuruluĢlarıyla iĢbirliği 
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hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluĢ, görev, yetki, sorumluluk 

ve iĢleyiĢine iliĢkin usûl ve esaslar Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığının görüĢü alınarak 

ĠçiĢleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Ek Madde 2- (Ek: 6/3/2007-5594-1 md.) 

BirleĢme, katılma veya geçici 2 nci madde gereğince büyükĢehir belediyesi 

sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, 

ulaĢım, her çeĢit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve 

itfaiye hizmetlerine iliĢkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taĢınır ve taĢınmaz 

malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları 

büyükĢehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluĢuna devredilir.  

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hizmet alanlarında Devlet memuru 

olarak çalıĢmakta olanlar kadrolarıyla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 

uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre sözleĢmeli personel statüsünde çalıĢmakta 

olanlar ise bu Ģekilde çalıĢmalarına esas teĢkil eden kadrolar ile birlikte büyükĢehir 

belediyesine veya ilgili bağlı kuruluĢuna devredilir. Devredilen personelin aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarının ödenmeye devam 

olunması, atanma ve kadro unvanlarının yeniden düzenlenmesinde 5393 sayılı 

Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hizmet alanlarında ilgili mevzuatı 

uyarınca ihdası ya da vizesi yapılmıĢ sürekli iĢçi kadrolarında veya geçici iĢ 

pozisyonlarında 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre çalıĢmakta olanlar ise mevcut kadro 

ve pozisyonları ile birlikte büyükĢehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluĢuna 

devredilir. Devredilen iĢçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları, devir 

iĢleminden önce haklarında uygulanmakta olan toplu iĢ sözleĢmesi veya bireysel iĢ 

sözleĢmesi hükümlerine göre belirlenmeye devam olunur. Pozisyon değiĢikliği hali 

dahil yapılacak bu devir iĢlemi, ücret ile diğer malî ve sosyal haklarda değiĢiklik 

yapılmasına hak kazandırmaz ve baĢka bir toplu iĢ sözleĢmesinin uygulanmasını 

isteme hakkını vermez. Devir iĢleminden sonra yapılacak toplu iĢ sözleĢmelerine 

ise bu iĢçilerin mevcut ücret ile diğer malî haklarında diğer iĢçiler için 

kararlaĢtırılacak artıĢ oranı veya miktarını geçecek Ģekilde artıĢ öngören ya da 

diğer iĢçilerden farklı yeni malî ve sosyal haklar verilmesini sağlayacak hükümler 

konulamaz.  

Bu madde uyarınca personel devri yapılan büyükĢehir belediyesinin talebi 

üzerine, büyükĢehir belediyesinin veya bağlı kuruluĢun norm kadro alt grubunu 

veya bulunduğu alt grup itibarıyla ihdas edilebilecek kadro sayılarını, devir iĢlemini 

takip eden bir yıl içerisinde tekrar belirlemeye ĠçiĢleri Bakanlığı yetkilidir. 
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Bu madde kapsamında yapılacak devir iĢlemleri, söz konusu belediyelerin 

temsiline imkân verecek Ģekilde valiliklerce teĢekkül ettirilecek komisyonlarca 

yürütülür. 

Daha önce yapılan devirler hariç olmak üzere, devir iĢlemleri bu maddenin 

yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Devir iĢlemleri kesinleĢene 

kadar söz konusu hizmetler, ilgili belediyesince yürütülmeye devam olunur. 

BüyükĢehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin, kanunların verdiği 

yetkiye dayanarak yürütmekte oldukları toplu taĢıma ve ulaĢım hizmetlerinin, 

gerçek ve tüzel kiĢilere yaptırılması amacıyla verilen ruhsat, imtiyaz sözleĢmesi ve 

ulaĢım araçları kira sözleĢmesi, ruhsatta öngörülen süre ve sahip oldukları hat 

güzergâhı ile sınırlı olmak Ģartıyla herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın 

büyükĢehir belediyesi toplu taĢım ve ulaĢım sistemine dahil edilir. 

Geçici Madde 1- BüyükĢehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren en geç iki yıl içinde büyükĢehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar 

plânlarını yapar veya yaptırır. 

Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükĢehir belediye 

sınırları, Ġstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükĢehir 

belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları 

içinde kalmak Ģartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı 

yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükĢehirlerde 

yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükĢehirlerde yarıçapı 

elli kilometre olan dairenin sınırı büyükĢehir belediyesinin sınırını oluĢturur. 

(Mülga ikinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.)  

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kiĢiliği sona ererek mahalleye dönüĢür. 

Bu Ģekilde oluĢan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, 

büyükĢehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kiĢiliği devam 

eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler 

imar bakımından büyükĢehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su 

ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükĢehir 

belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. 

Birinci fıkra gereğince büyükĢehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî 

sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükĢehir belediyesi kapsamına alınan 

belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada 

belirtilen mesafelerin dıĢında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi 

üzerine büyükĢehir belediye meclisinin kararı ve ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile 

baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın büyükĢehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu 
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köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı 

meclis kararında gösterilir. 

Birinci fıkra gereğince büyükĢehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında 

yerleĢim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 

bir sene içinde büyükĢehir belediye meclisinin talebi üzerine ĠçiĢleri Bakanlığınca 

gerekli değiĢiklikler yapılabilir. 

BüyükĢehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükĢehir 

belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti 

ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine 

kadar görevlerine devam ederler.  

Tüzel kiĢiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle 

olarak katıldıkları belediyeye devredilir. 

BüyükĢehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki 

sınır değiĢiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu 

hükümlerine göre çözülür. 

Geçici Madde 3- (DeğiĢik birinci fıkra: 26/12/2006-5568/6 md.) BüyükĢehir 

belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluĢlar ile sermayesinin % 50’sinden fazlası 

büyükĢehir belediyelerine ait Ģirketlerin; 31/12/2004 tarihi itibarıyla kamu kurum 

ve kuruluĢlarından olan kamu ve özel hukuka tâbi alacakları, bunların diğer kamu 

kurum ve kuruluĢlarına olan borçlarına karĢılık olmak üzere, 28/2/2007 tarihine 

kadar takas ve mahsup edilir. Bu süreyi 31/3/2007 tarihine kadar uzatmaya, 

Hazine MüsteĢarlığının bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Bu madde kapsamındaki 

alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara iliĢkin fer’ileri ve cezaları da kapsar. 

Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan kuruluĢların takas ve mahsup iĢlemine 

konu olan veya olmayan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak 

paylarının % 40’ını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir. 

Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup ve kesinti iĢlemleri yılı bütçe 

kanunları ile iliĢkilendirilmeksizin ilgili kuruluĢ ile uzlaĢma komisyonu tarafından 

belirlenir; Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulu tarafından karara bağlanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluĢların borç ödeme 

kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarları taksitlendirmeye, 

taksitlendirilen kısma Kanunun yayımını izleyen günden itibaren zam ve faiz 

uygulatmamaya, bu borçların fer’i ve cezalarını geçmemek üzere indirim yapmaya 

yetkilidir.(1) 

(Ek fıkra: 26/12/2006-5568/6 md.) Bu madde uyarınca takas, mahsup ve 

kesinti iĢlemine tâbi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen 

zamanaĢımı süreleri iĢlemez. 
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 (Ek fıkra: 21/4/2005-5335/28 md.) Ġlgili kuruluĢun uzlaĢma ve hacizlerin 

kaldırılmasına dair baĢvurusunun uzlaĢma komisyonunca kabul edilmesini 

müteakip 31.12.2004 tarihinden önceki borçlar için tatbik edilen hacizler kaldırılır. 

UzlaĢma komisyonu Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından 

görevlendirilecek bir baĢkan ile ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, SayıĢtay BaĢkanlığı, Sosyal 

Sigortalar Kurumu BaĢkanlığı ve Ġller Bankasından birer temsilciden oluĢur. 

BüyükĢehir belediyeleri için ayrıca uzlaĢma komisyonu kurulmaz. Belediyeler için 

kurulan komisyon büyükĢehir belediyeleri için de görev yapar.  

Geçici Madde 4- Bu Kanunun yayımı tarihinde profesyonel spor kulüplerinin 

baĢkanlığını yapan veya yönetiminde bulunan belediye baĢkanları, en geç 

1.1.2005 tarihine kadar bu kulüplerin baĢkanlığından ve yönetimindeki 

görevlerinden ayrılırlar. 

Geçici Madde 5 – (Ek: 26/12/2006-5568/7 md.)  

BüyükĢehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluĢların, 31/12/2006 tarihi 

itibariyle tahakkuk etmiĢ olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 28/3/2002 

tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve 

sosyal güvenlik kuruluĢlarına olan borçları ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü 

maddesi kapsamında taksitlendirilmiĢ bulunan veya taksitlendirilecek borçlarına 

karĢılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 

üzerinden ayrılacak payların % 40’ını geçmemek üzere, alacaklı idarelerin talebi 

üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Ġller Bankası tarafından kesinti 

yapılarak alacaklı idarelere ödenir. Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan ile 

Maliye Bakanının müĢterek önerisi üzerine bu maddede geçen % 40 oranını sıfıra 

kadar indirmeye veya kanunî orana yükseltmeye ve kesintilerin alacaklı 

kuruluĢlara dağılımına iliĢkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 32- Bu Kanunun 23 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (b) bendi 

1.1.2005 tarihinde, aynı maddenin ikinci fıkrası yayımını izleyen ay baĢında, diğer 

maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5216 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER 

1- 2/7/2005 tarihli ve 5390 sayılı Kanunun hükmüdür: 

GEÇĠCĠ MADDE — 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 

gereğince büyükĢehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde 

kalan, ancak aynı fıkrada belirtilen sınırlar dıĢında olan belediye ve köyler, bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar 

heyetinin talebi üzerine büyükĢehir belediye meclisinin kararı ve ĠçiĢleri 

Bakanlığının onayı ile baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın büyükĢehir belediye 

sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe 

belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. 

5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 

merkezleri büyükĢehir belediyesi sınırları dıĢında kalan ilçelerin, büyükĢehir 

belediye sınırları içine giren belediye ve köyleri, bu Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya mahalle ihtiyar heyetinin kararı ve 

büyükĢehir belediye meclisinin görüĢü üzerine ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile baĢka 

bir iĢleme gerek kalmaksızın, eski statüleriyle, büyükĢehir belediye sınırları dıĢına 

çıkarılabilir. 

5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre büyükĢehir sınırları içinde 

kalan orman köylerinin tüzel kiĢiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer 

kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükĢehir 

belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini 

yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükĢehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon 

idaresine aittir. Bu tür hizmetler karĢılığı orman köylerinde yaĢayan nüfusa göre 

genel bütçeden alınacak Ġller Bankası payı ilgili büyükĢehir belediyesine aktarılır. 

 

5216 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN 
MEVZUATINYÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

DeğiĢtiren Kanun 
5216 Sayılı Kanunun  

DeğiĢtirilen Maddeleri 
Yürürlüğe  GiriĢ Tarihi 

5281 31 
23/7/2004 tarihinden geçerli 
olmak üzere 31/12/2004 

5335 6, 7, 23, 27 ve Geçici Madde 3 27/4/2005 

5378 Ek Madde 1 7/7/2005 

5390 Madde 6 ve ĠĢlenemeyen hüküm 13/7/2005 

5393 7, 13, 14, 15, 16 ve 22 13/7/2005 

5538 7 12/7/2006 

5568 Geçici Madde 3 ve 5 30/12/2006 
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5594 Ek Madde 2 10/3/2007 

5675 13 7/6/2007 

5747 6, 14 ve Geçici Madde 2 22/3/2008 

5779 23 
1/7/2008 tarihinden geçerli 
olmak üzere 15/7/2008 
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BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU 

Kanun Numarası: 2464 

Resmî Gazete Tarih: 29.05.1981  Sayı: 17354 
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BĠRĠNCĠ KISIM 

Belediye Vergileri 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Meslek Vergisi 

Madde 1 - 11 – (Mülga: 18/5/1987 - 3365/1 md.) 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġlan ve Reklam Vergisi 

Konu: 

Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü 

Ġlan ve    reklam, Ġlan ve Reklam Vergisine tabidir. 

Mükellef ve sorumlu: 

Madde 13 – Ġlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dıĢından gönderilen 

ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya 

yaptıran gerçek veya tüzelkiĢilerdir. 

Ġlan ve reklam iĢlerini mutat meslek olarak ifa edenler, baĢkaları adına 

yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye 

yatırmaktan sorumludurlar. 

Ġstisna ve muaflıklar: 

Madde 14 – AĢağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz. 

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve 
reklamlar, 

2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,  

3. Gerçek kiĢilerin ikametgahlarının iç veya dıĢ kapılarına konan ve kimliklerini 
gösteren levhalar,  

4. ĠĢletmelerin iĢtigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve 
kendi iĢlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve 
tarifnameler, 

5. Gerçek veya tüzel kiĢilere ait iĢyerlerinin içine veya dıĢına asılan iĢ sahibinin kimliği 
ile iĢin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aĢmayan ıĢıksız levhalar, 
(Alanı 1/2 metrekareyi aĢan levhalar, aĢan kısım üzerinden vergiye tabidir.)  

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve 
bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve T.C. Devlet 
Demiryolları ĠĢletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 
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7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde 
yapacakları ilan ve reklamlar, 

8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluĢları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi 
bir ticari ve sınai kuruluĢa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve 
afiĢlerle, aynı kuruluĢlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki 
müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere 
yayınlanacak kitap, broĢür, katalog ve dergiler, 

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler 
üzerindeki ilan ve reklamlar,  

10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına iliĢkin olarak gösterinin yapıldığı 
binanın içinde ve dıĢ yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.  

 

Tarife ve nispet: 

Madde 15 – Ġlan ve Reklam Vergisi aĢağıdaki tarifeye göre alınır. 

 

DeğiĢik Tarife: (30/12/2004-5281/16 md. 

Verginin Tutarı 

(YTL) 

En az En çok 

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek 

erbabınca çeĢitli yerlere asılan ve takılan her çeĢit levha, 

yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher 

metrekaresinden yıllık olarak. 

20 100 

2. Motorlu taĢıt araçlarının içine veya dıĢına konulan ilân ve 

reklamların beher metrekaresinde  yıllık olarak 

8 40 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, 

binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair 

maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve 

reklamların metrekaresinden haftalık olarak 

2 10 

4. IĢıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her 

metrekare için yıllık olarak 

30 150 

5. Ġlân ve reklam amacıyla dağıtılan broĢür, katalog, duvar 

ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 

0,01 0,25 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıĢtırılacak çeĢitli afiĢler ve  

benzerlerinin beherinin metrekaresinden 

0,02 0,50 
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Vergi tarifesinin uygulanmasında aĢağıdaki esaslara uyulur: 

a)  Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan 

kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aĢanlar ise tam metrekareye 

tamamlanır. 

b)  Herhangibir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve 

reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. 

c)  Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara 

alınır, 

d)  Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 

aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa 

vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta 

sayılır. 

e)  Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve 

reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı 

ayrıca belirtilir.  

Verginin tarhı ve ödenmesi:  

Madde 16 – Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam iĢinin 

mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam iĢinin yapılmasından önce mükellef 

tarafından, ilan ve reklam iĢinin bu iĢi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından 

yapılması halinde ilan ve reklam iĢini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı 

takip eden ayın 20 nci günü akĢamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh 

ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 

bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teĢhir 

edildiği mahallin belediyesine verilir, 

Ġlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. ġu kadar ki 

belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve 

reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eĢit taksitte almaya yetkilidirler. 

Ġlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili 

belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğlence Vergisi 

Konu: 

Madde 17 – Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları 

ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence iĢletmelerinin faaliyetleri Eğlence 

Vergisine tabidir. 
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Mükellef: 

Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini iĢleten gerçek veya 

tüzelkiĢilerdir.  

Ġstisna ve muaflıklar: 

Madde 19 – AĢağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz: 

1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taĢıyan günler nedeniyle genel ve katma 

bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları 

birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, Ģenlik, 

müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından 

kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, 

fuar, festival, Ģenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve 

konserler. 

3. Eğitim ve öğretim kuruluĢları ile okul dernekleri, kamu yararına çalıĢan dernekler, 

orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler. 

4. (DeğiĢik: 14/3/2007-5602/10 md.) Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı tarafından 

düzenlenen müĢterek bahis oynanması. 

5. (Ek : 3/10/1984 - 3048/1 md.) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve 

ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen 

yerler. 

Matrah: 

Madde 20 –  

1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli 

olarak sağlanan gayri safi hasılat (bilet bedeli dıĢında bağıĢ veya baĢka adlar 

altında alınan paralar dahil). 

2. (DeğiĢik: 14/3/2007-5602/10 md.) MüĢterek bahislerde, iĢtirakçilerden 

tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düĢüldükten sonra kalan tutar. 

3. (DeğiĢik: 3/10/1984 - 3048/2 md.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, 

pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa 

futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde iĢin mahiyetine göre çalıĢılan her gün için 

Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır. 

Nispet ve miktar: 

Madde 21 – Eğlence Vergisi aĢağıdaki nispet ve miktarlarda alınır. 
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 Verginin Nispeti  

 %  

I – Biletle Girilen Yerlerde : 

 1. Yerli film göstermelerinden 
(1) (2)

  20 (10)  

 2. Yabancı film göstermelerinden
(1) (2)

  50 (10)  

 3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta- oyunundan 
(3)

  5   (0) 

 4. Spor müsabakaları, at yarıĢları ve konserlerden  10  

 5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden  20 

II - DeğiĢik: 14/3/2007-5602/10 md.) MüĢterek Bahislerde:  5 

III – (DeğiĢik: 30/12/2004-5281/17 md.)Biletle girilmesi zorunlu  5     100  

 olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, YTL)        

 

[(1) Bu altbentlere Kanunla getirilmiĢ olan miktar aynen bırakılmıĢ; 9/12/1997 tarih ve 

97/10349 sayılı Kararname ile 16/12/1997 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen miktarlar 

ise, metne parantez içinde siyah punto ile iĢlenmiĢtir. Daha önce Kararname ile yapılan 

değiĢiklik için Bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER ĠLE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 

CETVELĠ"ne bakınız.  

(2) 20/12/2000 tarih ve 4611 sayılı 2001 yılı Mali Yılı Bütçe Kanununun 67 nci maddesi 

aĢağıdaki hükmü getirmiĢtir. ―(1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca yerli ve yabancı film 

gösterimlerinden tahsil olunan vergi gelirlerinin % 75’i bu Kanunun yayımını izleyen ay 

baĢından itibaren 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre oluĢturulan ―Sinema ve 

Müzik Sanatını Destekleme Fonu‖ payı olarak ayrılır. Söz konusu tutarlar tahsilini takip eden 

ayın onbeĢinci günü akĢamına kadar ilgili belediyeler tarafından adı geçen Fonun T.C. Ziraat 

Bankası Merkez ġubesi nezdindeki hesabına yatırılır. Süresinde yatırılmayan fon paylarının 

tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 

uygulanır.‖ 

(3) Bu alt bentte Kanunla getirilmiĢ olan miktarlar aynen bırakılmıĢ; 7/1/1991 tarih ve 

91/1365 sayılı Kararname ile 1/1/1991 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen miktarlar ise 

metne parantez içinde siyah punto ile iĢlenmiĢtir. Daha önce Kararname ile yapılan değiĢiklik 

için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER ĠLE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER CETVELĠ"ne 

bakınız.] 

(Ek ikinci fıkra: 21/2/2001 – 4629/6 md.;DeğiĢik: 3/3/2004 – 5101/2 md.) 

(I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı film 

gösterimlerine iliĢkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı 

bendinde öngörüldüğü Ģekilde hesaplanarak biletler kullanılmadan önce mahallin 

mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Ödemenin 

yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel 

damga konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
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Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yerlerde toplanan 

meblağın % 75’i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, % 25’i 

ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeĢinci günü akĢamına kadar aktarılır. 

(Ek cümle: 30/12/2004-5281/17 md.) Maliye Bakanlığı yukarıdaki Ģartlara bağlı 

kalmaksızın, biletle girilen yerlere iliĢkin eğlence vergisinin hesaplanması ve 

ödenmesine dair iĢlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait 

usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Verginin ödenmesi: 

Madde 22 –  

1- Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve 

belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle  alınan 

biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peĢin olarak ödenen vergi geri verilir.  

Genel ve Katma Bütçeli idarelerle Ġl Özel Ġdareleri ve köyler tarafından yürütülen 

spor müsabakaları, at yarıĢları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte 

alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir 

2. MüĢterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akĢamına 

kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.  

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip 

eden ayın 20 nci günü akĢamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Madde 23 - 28 – (Mülga: 7/11/1984 - 3074/8 md.) 
 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
ÇeĢitli Vergiler 

1. HaberleĢme vergisi: 

Konu: 

Madde 29 – (DeğiĢik: 4/12/1985 - 3239/119 md.) 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon iĢletmesi 

tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve 

nakil ücretleri hariç) HaberleĢme Vergisine tabidir. 

Mükellef: 

Madde 30 – HaberleĢme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve 

data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon Ġdaresidir. 
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Matrah: 

Madde 31 – HaberleĢme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri 

hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez. 

Nispet: 

Madde 32 – (DeğiĢik birinci cümle: 12/1/1989 - 3517/5 md.) HaberleĢme 

vergisinin nispeti yüzde 1'dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel 

idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data 

ücretinden vergi alınmaz. 

Beyan ve ödeme: 

Madde 33 – Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data 

ücretlerine isabet eden HaberleĢme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden 

ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye edilir. 

Beyannamelerin Ģekil ve muhtevası ĠçiĢleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin ve 

tespit olunur.  

2. Elektrik ve havagazı tüketim vergisi: 

Konu: 

Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı 

tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. 

Mükellef ve Sorumlu: 
Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisini ödemekle mükelleftirler. 
 (DeğiĢik ikinci fıkra: 9/7/2008-5784/14 md.) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını 
dağıtan kuruluĢlar, satıĢ bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili 
belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen 
elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kiĢiliklerine elektriği 
temin eden kuruluĢ öder. (1) 

 

(1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 Mükerer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi 
uyarınca 1/1/2009 tarihinden sonra verilmesi gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi 
beyannamelerine uygulanmak üzere bu fıkrada  yer alan ―ilgili belediyeye‖ ibaresi, 2009 yılı 
için―kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine‖ Ģeklinde uygulanır. 

Ġstisnalar: 

Madde 36 – AĢağıdaki yazılı yerlerde ve Ģekillerde tüketilen elektrik ve 

havagazı vergiden müstesnadır. 
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1.  Kazanç amacı gütmemek Ģartıyla iĢletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı 

ve merkezleri, rehabilitasyon, teĢhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve 

çocuk bakımevleri, kreĢler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluĢları ile 

düĢkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç 

çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı iĢyerleri gibi sosyal 

yardım kuruluĢlarında, 

2.  Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve 

havra gibi ibadethanelerde,  

3.  Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriĢ yerlerinde, mal teĢhir edilen 

ve satılan pavyonlarda, 

4.  Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal 

müesseselerinde. 

Matrah: 

Madde 37 – (DeğiĢik : 9/7/2008-5784/15 md.)Verginin matrahı; elektriğin 
iletimi, dağıtımı ve perakende satıĢ hizmetlerine iliĢkin bedelleri hariç olmak üzere, 
elektrik enerjisi satıĢ bedeli ile havagazının satıĢ bedelidir. Matraha vergi, fon ve 
paylar dahil edilmez. 

Nispet: 

Madde 38 – Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aĢağıda gösterilen 

nispetlerde alınır.  

a)  Ġmal ve istihsal, taĢıma, yükleme boĢaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve 

telefon müraselesi iĢlerinde tüketilen elektriğin satıĢ bedeli üzerinden yüzde 1, 

b)  (a) bendi dıĢında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satıĢ bedeli üzerinden 

yüzde 5, 

c)  Havagazının satıĢ bedelinden yüzde 5. 

Beyan ve ödeme: (1) 

Madde 39 – Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan 

kuruluĢlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü 

akĢamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede 

ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı iĢleri bütçesi içinde yer alan 

belediyeler bu hükümden müstesnadır. 

(1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 Mükerer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi 

uyarınca 1/1/2009 tarihinden sonra verilmesi gereken elektrik ve havagazı tüketim vergisi 

beyannamelerine uygulanmak üzere bu maddede  yer alan―belediyeye bir beyanname ile 

bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.‖ ibaresi, 2009 yılı için―kurumlar 

vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve 
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esaslara göre bir beyannameyle bildirmeye ve vergiyi aynı sürede, Genel Bütçenin (B) 

iĢaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, ödemeye mecburdurlar. Verginin tarh, tahakkuk 

ve tahsiline ilgili vergi daireleri yetkilidir.‖ Ģeklinde uygulanır. 

3. Yangın sigortası vergisi: 

Konu: 

Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve 

gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; 

Yangın Sigortası Vergisine tabidir. 

Mükellef: 

Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta Ģirketleri ödemekle 

mükelleftir. 

Matrah: 

Madde 42 – Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta 

muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır. 

Sigorta Ģirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta 

muamelelerine ait primleri, iptalin vukubulduğu döneme ait matrahtan 

indirilebilirler.  

Nispet: 

Madde 43 – Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10'dur. 

Beyan ve ödeme: 

Madde 44 – Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi 

ayın 20 nci günü akĢamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile 

bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. 

Beyannamelerin Ģekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret bakanlıklarının görüĢü 

alınarak ĠçiĢleri Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 

4. Çevre temizlik vergisi:(1) 

Mükerrer Madde 44 – (DeğiĢik:25/12/2003 - 5035/41 md.) 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre 

temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iĢ yeri ve diğer Ģekillerde kullanılan 

binalar çevre temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların 

kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluĢlar ve üniversiteler tarafından 
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münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile Ģubeleri ve 

kampları, Kredi  ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık  ibadet 

yerleri, karĢılıklı olmak Ģartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla 

elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluĢlar ve bunların 

temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müĢtemilatı vergiye tâbi 

değildir. 

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile 

baĢlar.  

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 30/12/2004-5281/18 md.) Konutlara ait çevre 

temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp baĢına 

büyükĢehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır. 

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 30/12/2004-5281/18 md.) ĠĢyerleri ve diğer Ģekilde 

kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aĢağıdaki tarifeye göre alınır ve 

büyükĢehirlerde % 25 artırımlı uygulanır. 

 

Yıllık Vergi Tutarı (YTL) 

Bina 
Grupları 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 1.400 1.120 840 700 560 

2. Grup 850 670 500 420 340 

3. Grup 560 450 340 280 225 

4. Grup 280 225 170 140 115 

5. Grup 170 140 100 85 70 

6. Grup 85 70 50 40 30 

7. Grup 30 25 18 15 12 

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını 
belediyece tesis edilmiĢ su Ģebekesi haricinden karĢılayan konutlara iliĢkin çevre 
temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince 
belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır. 

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi,  

su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiĢ sayılır. Bu suretle 

tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve 

kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiĢ bulunan büyük Ģehir 

belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 
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tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon 

idarelerince tahsil edilir.  

ĠĢ yeri ve diğer Ģekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, 

belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın 

Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiĢ sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir 

defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca 

ilan edilir. ĠĢ yeri ve diğer Ģekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu 

vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.  

Su ve kanalizasyon idareleri büyük Ģehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe 

belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara iliĢkin 

olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi 

nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın 

yirminci günü akĢamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre 

içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise 

münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluĢ ve iĢletmelerinde kullanılmak üzere 

büyük Ģehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü 

akĢamına kadar aktarır. Büyük Ģehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin 

kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı 

esaslar çerçevesinde büyük Ģehir belediyelerine aktarılır. 

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili 

belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar  6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek 

tahsil edilir. 

Bu maddenin dördüncü ve beĢinci fıkralarında yer alan  tutarlar, her yıl 

yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi 

tutarlarının yüzde beĢini aĢmayan kesirleri dikkate alınmaz.   

Bakanlar Kurulu; beĢinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını 

belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beĢinci fıkralarında yer alan tutarları 

yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine 

kadar indirmeye veya yarısına kadar   artırmaya yetkilidir. 

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile 

büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye 

yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna 

iliĢkin usulleri belirlemeye, ĠçiĢleri Bakanlığının da görüĢünü alarak bu maddenin 

uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
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(1) Bu maddenin 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak; 23/12/2008 

tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 35 Seri No.'lu 

Tebliğine bakınız. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 

Belediye Harçları 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Temizleme ve Aydınlatma Harcı 

 

Madde 45 - 51 – (Mülga: 4/12/1985 - 3239/142 md.) 

Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü 

mal ve hayvan satıcıları tarafından iĢgali, 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠĢgal Harcı 

Konu: 

Madde 52 – Belediye sınırları içinde bulunan aĢağıdaki yerlerden herhangi 

birinin satıĢ yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun 

izin alınarak geçici olarak iĢgal edilmesi, ĠĢgal Harcına tabidir: 

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal 

ve hayvan satıcıları tarafından iĢgali, 

2 Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi 

bir maksat için iĢgali, 

3 Motorlu kara taĢıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüĢü 

alınarak belediyelerce Ģehir merkezlerinde tesis edilen ve iĢletilen mahallerin 

çalıĢma saatleri içinde, taĢıtlar tarafından iĢgali (Bisiklet ve motosikletler hariç) 

Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz iĢgalleri mükellefiyeti kaldırmaz. 

(Ek fıkra: 3/3/2004 – 5101/3 md.) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD 

ve DVD gibi taĢıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satıĢına izin 

verilmez. 

Mükellef: 

Madde 53 – ĠĢgal Harcını, iĢgali harca tabi yerleri 52 nci maddede yazılı 

maksatlarla iĢgal edenler ödemekle mükelleftir.  

Ġstisnalar: 

Madde 54 – AĢağıda gösterilen kara taĢıtlarının iĢgalleri ĠĢgal Harcından 

müstesnadır. 
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1. Genel ve katma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların 

teĢkil ettikleri birliklerin kara taĢıtlarının iĢgalleri, 

2. Ġlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taĢıtlarının beklemelerine tahsis edilen 

yerlerin bu taĢıtlarca iĢgalleri. 

Matrah: 

Madde 55 – ĠĢgal Harcının matrahı 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde 

yazılı iĢgallerde iĢgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3 

üncü bendinde yazılı iĢgallerde taĢıt adedidir. 

Harcın tarifesi: 

Madde 56 – ĠĢgal harcı aĢağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek 

tarifeye göre alınır. 

(DeğiĢik Tarife: 30/12/2004-5281/19 md.) 
Harcın Tutarı (YTL) 

En az En çok 

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı 
iĢgallerde beher metrekare için günde: 

0,5 2,5 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının iĢgallerinde; 

a) SatıĢı yapılan küçükbaĢ hayvan baĢına: 0,5 2,5 

b) SatıĢı yapılan büyükbaĢ hayvan baĢına: 1 5 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iĢgallerde; 

a) Her taĢıttan beher saat için: 0,25 1,25 

b) Parkmetre çalıĢtırılan yerlerde beher saat için: 0,5 2,5 

Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri 

tam sayılır ve tam günü aĢan iĢgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam 

gün sayılır. 

Harcın ödenmesi: 

Madde 57 – ĠĢgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kiĢilerce 

makbuz karĢılığında tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı 

Konu: 

Madde 58 – Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalıĢmaları 

belediyelerce izne bağlı iĢyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde ÇalıĢma 

Ruhsatı Harcına tabidir. 
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Mükellef: 

Madde 59 – Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine 

çalıĢma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkiĢidir.  

Harcın tarifesi: 

Madde 60 – (DeğiĢik: 30/12/2004-5281/20 md.) 

Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı, iĢin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den 

az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir  

Mükellefiyet dönemi ve harcın ödenmesi: 

Madde 61 – Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, 

çalıĢma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya 

iĢin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalıĢılan süreye inhisar eder. 

Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır. 

Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı, makbuz karĢılığında peĢin olarak 

alınır. Harcı ödenmemiĢ ruhsatlar geçerli değildir.  

Adi ortaklıklarda harcın muhatabı: 

Madde 62 – Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden 

alınır. Ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kaynak Suları Harcı 

Konu: 

Madde 63 – Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının 

(iĢlenmiĢ sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını 

gösterecek Ģekilde bu kaplara özel iĢaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.  

Mükellef: 

Madde 64 – Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel iĢaretli kaplara 

doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.  

Tarife: (1) 

Madde 65 – Kaynak suları harcı, aĢağıdaki hadler içinde düzenlenecek 

tarifeye göre alınır. 
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 (DeğiĢik tarife: 30/12/2004-5281/21 md.) 
Harcın Tutarı (YTL) 

En az En çok 

1 litreye kadar olan ĢiĢe ve benzeri kaplardan (kap 
baĢına)  

0,01 0,03 

1 litreden büyük ĢiĢe ve benzeri kaplardan (beher litre)  0,005 0,015 

(1) Bu maddede düzenlenen harç oranlarıyla ilgili olarak; 7/5/2005 tarihli ve 25808 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki Listeye bakınız. 

Harcın ödenmesi: 

Madde 66 – Kaynak Suları Harcı, bu suların satıĢa arzı için kaplara 

doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel iĢaret konulması sırasında bu iĢi 

yapan belediyeye makbuz karĢılığı peĢin olarak ödenir. BaĢka bir belediye sınırları 

ve mücavir alanları içinde satıĢa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç 

alınmaz.  

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Tellallık Harcı 

Konu: 

Madde 67 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, 

balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya 

tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkiĢiler tarafından her ne 

surette olursa olsun her çeĢit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsüllerin satıĢı, 

Tellallık Harcına tabidir. 

Mükellef: 

Madde 68 – Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel 

kiĢiler ödemekle mükelleftirler. 

Gerçek veya tüzelkiĢiler yapacakları satıĢları, satıĢ yapmadan önce belediye 

veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber 

verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur. 

Matrah: 

Madde 69 – Telallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren satıĢların gayri 

safi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz. 
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Nispet: 

Madde 70 – Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100 Yeni Türk Lirasını 

aĢan satıĢlarda aĢan kısım için nispet yüzde 1'dir. 

Harcın ödenmesi: 

Madde 71 – Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer 

tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.  

ALTINCI BÖLÜM 

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 

Konu: 

Madde 72 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya 

yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kiĢi ve kuruluĢlarca tesis 

edilenmezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası 

muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dıĢında kesilmiĢ olup da 

belediye sınırı içinde satıĢa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve 

denetlenmesi, hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.  

(Ek fıkra: 4/12/1985 - 3239/120 md.) 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi 

ve özel kombinalar bu harçtan muaftır. 

Mükellef: 

Madde 73 – Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.  

Tarife: (1) 

Madde 74 – Harç hayvan baĢına aĢağıdaki tarifeye göre hesaplanır. 

 

(DeğiĢik tarife: 30/12/2004-5281/23 md.) 
Harcın Tutarı (YTL) 

En az En çok 

Hayvanın cinsi: 
a) KüçükbaĢ 

1 3 

b) BüyükbaĢ 2,5 7,5 

(1) Bu maddede düzenlenen harç oranlarıyla ilgili olarak; 7/5/2005 tarihli ve 25808 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki Listeye bakınız. 
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Harcın ödenmesi : 

Madde 75 – Harç, makbuz mukabilinde peĢin olarak alınır. 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

Konu: 

Madde 76 – Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük 

hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene 

Harcına tabidir.  

Harcın tarifesi: (1) 

Madde 77 – Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin 

belediyelerce damgalanması karĢılığında aĢağıdaki tarifeye göre alınır.  
 

(DeğiĢik tarife: 30/12/2004-5281/24 md.) 
Harcın Tutarı (YTL) 

En az En çok 

Tartı ağırlıklarının her birinden 0,5 1,5 

a) Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,5 1,5 

b) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 1 3 

c) El terazilerinden 2 6 

d) Normal masa terazilerinden 3 9 

e) Otomatik (ibreli) terazilerden 4 12 

f) Elektronik terazilerden 5 15 

g) Kantar ve basküllerden 10 30 

(1) Bu maddede düzenlenen harç oranlarıyla ilgili olarak; 7/5/2005 tarihli ve 25808 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki Listeye bakınız. 

Harcın ödeme Ģekli: 

Madde 78 – Bu harç damgalama sırasında makbuz karĢılığında ödenir. 
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MÜKERRER YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Bina ĠnĢaat Harcı 

Konu; vergiyi doğuran olay: 

Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.) 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inĢaatı (ilave 

ve tadiller dahil), inĢaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer 

alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inĢaat harcına tabidir. 

Konut veya iĢyerlerinin kullanılıĢ tarzlarının dağiĢtirilmesi (konutun iĢyerine 

veya harca tabi olmayan iĢyerinin harca tabi iĢyerine dönüĢtürülmesi) halinde de 

bu değiĢiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.  

ĠnĢaata ruhsatsız baĢlanması halinde de harç alacağı doğmuĢ sayılır. 

Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inĢa edilmiĢ olan binaların 

yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam 

yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın 

yüzölçümü üzerinden hesaplanır. 

Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inĢa adilmiĢ olan binalarda 

tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave 

kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve 

iĢyeri birimleri için ödenmiĢ bulunan bina inĢaat harcı yeniden hesaplanan harçtan 

mahsup edilir. 

Ġstisnalar: 

Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.) 

AĢağıdaki bina inĢaatları bina inĢaat harcından müstesnadır. 

a) ĠnĢaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye 

bütçelerinden karĢılanan her türlü binalar, 

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluĢları, 

c) (DeğiĢik: 1/6/2007-5679/1 md.) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki 

imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina 

inĢaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, 

su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inĢaatı, 

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatınca teĢviki karara 

bağlanmıĢ otel, motel ve benzeri turistik tesisler, 

e) Kooperatifler eliyle, ana sözleĢmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük 

sanat siteleri ile esnaf çarĢıları,  
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f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların 

müĢtemilatı, 

g) KarĢılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak Ģartıyla inĢa edilen okullar ve öğrenci 

yurtları, 

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve 

kullanılmaz hale gelen kiĢiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en 

geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluĢlarınca gösterilen 

yerlerde inĢa edilen binalar, 

i) Yangın, su basması, kaya düĢmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi 

muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının 

yetkili kuruluĢlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu 

kuruluĢlarınca gösterilen yerlerde inĢa edilen binalar, 

j) Bina inĢaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inĢaat ruhsatı 

alınmıĢ olupda Ġmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen 

binalar. 

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluĢlarınca ilgili 

kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inĢa olunan binalar da bu 

istisnadan faydalandırılır. ġu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan 

faydalanacak mükellefler, Ġmar ve Ġskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili 

kıldığı kuruluĢlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye 

ibraz etmeye mecburdurlar. 

Mükellef: 

Ek Madde 3 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.) 

Bina inĢaat harcını inĢaat, ilave veya tadilat için inĢaat ruhsatı alanlar öder. 

ĠnĢaata ruhsatsız baĢlanılmasından mükellef, inĢaat ruhsatı almak 

mecburiyetinde olanlardır.  

Binanın kullanıĢ tarzının değiĢtirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir. 

Matrah: 

Ek Madde 4 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.) 

Bina ĠnĢaat Harcının matrahı, her bir konut veya iĢyeri biriminin ayrı ayrı 

inĢaat sahasının yüzölçümleridir.  

Konut inĢatlarında inĢaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, 

müĢterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar 

ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müĢtemilat dahil edilir.  
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ĠĢyeri inĢaatlarında, inĢaat alanına müĢtemilat ve ortak yerlerden gelen 

hisselerin tümü dahildir.  

Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır. 

Harcın ödenmesi ve yeri: 

Ek Madde 5 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.) 

Bina ĠnĢaat Harcı, inĢaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karĢılığında 

ilgili belediyeye ödenir.  

ĠnĢaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inĢaat ruhsatı 

kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiĢ olan harçta gerekli 

düzeltme ve iadeler yapılır.  

Tarife: (1) 

Ek Madde 6 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.) 

Bina inĢaat harcı aĢağıdaki tarifeye göre alınır. 

(DeğiĢik tarife: 30/12/2004-5281/25 md.) 

 

1. Konut ĠnĢaatı: m² baĢına (YTL) 

ĠnĢaat Alanı En az En çok 

a) 100 m² ye kadar 0,50 1,5 

b) 101-120 m² 1 3 

c) 121-150 m² 1,5 4,5 

d) 151-200 m² 2 6 

e) 200 m2’den yukarı 2,50 7,5 

 

2. ĠĢyeri ĠnĢaatı: m² baĢına (YTL) 

ĠnĢaat alanı En az En çok 

a) 25 m² ye kadar 2 6 

b) 26-50 m² 3 9 

c) 51-100 m² 4 12 

d) 100 m2’den yukarı 5 15 

(1) Bu maddede düzenlenen harç oranlarıyla ilgili olarak; 7/5/2005 tarihli ve 25808 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki Listeye bakınız. 
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SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli Harçlar 

Kayıt ve suret harcı: 

Madde 79 – Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her 

türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, 

Kayıt ve Suret Harcına tabidir. 

Ġmar ile ilgili harçlar: 

Madde 80 – Ġmar mevzuatı gereğince aĢağıda belirtilen harçlar belediyece 

tahsil olunur. 

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Ġmar Kanununa göre ilk kez yapılan 

veya istek üzerine gerçekleĢtirilen müteakip parselasyon iĢlemleri "Parselasyon 

Harcına" (teĢvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere), 

b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "Ġfraz ve Tevhit Harcına", 

c) Proje tasdik iĢlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına", 

d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak 

kazısının taĢınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi 

"Zemin Açma Ġzni ve Toprak Hafriyatı Harcına", 

e) (Mülga: 21/1/1982 - 2589/5 md.) 

f) Yapı kullanma izni verilmesi iĢleri "Yapı Kullanma Ġzni Harcına" tabidir. 

DeğiĢik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 

uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya 

dıĢında inĢa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere 

inĢa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi 

yapı ve tesisler 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile 

Bina ĠnĢaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır. 

Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı 

ve Tesisler Bina ĠnĢaat Harcı ve Yapı Kullanma Ġzni Harcından müstesnadır. 

ĠĢyeri açma izni harcı: 

Madde 81 – Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iĢyerinin 

açılması "ĠĢyeri Açma Ġzni Harcına" tabidir. 

Muayene, ruhsat ve rapor harcı: 

Madde 82 – Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen 

ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluĢlar tarafından düzenlenerek ilgilisine 

verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere iliĢkin olup bu 
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kanunda ayrıca harca tabi tutulmamıĢ olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, 

Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir.  

Sağlık belgesi harcı: 

Madde 83 – Yaptıkları iĢler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı 

gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kiĢilere 

verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi 

Harcına" tabidir.  

Esnaf muaflığı belgesi harcı : 

Mükerrer Madde 83 – (Ek:22/7/1998 - 4369/79 md.; Mülga: 11/8/1999 - 

4444/14 md.) 

ÇeĢitli harçlara ait tarifeler: (1) 

Madde 84 – Bu bölümde yazılı çeĢitli harçlar aĢağıdaki tarifeye göre alınır.  
 

(DeğiĢik tarife: 30/12/2004-5281/26 md.) 
Harcın Tutarı (YTL) 

En az En çok 

1. Kayıt ve suret harçları 

a) Her sayfa baĢZına 0,25 0,75 

b) Harita plân ve krokilerin beher metrekaresinden 4 12 

2. Ġmarla ilgili  harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı) 

a) Ġlk parselasyon harcı (beher metrekare için 0,05 0,15 

b) Ġfraz ve tevhid harcı  (beher metrekare için) 0,05 0,15 

c) Plân ve proje tasdik harcı (beher inĢaat metrekaresi için 0,05 0,15 

d) Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı 

  d.a) Toprak (beher metreküp için) 0,15 0,45 

  d.b) Kanal (beher metrekare için) 0,50 1,50 

e)Yapı kullanma izni harcı (beher inĢaat metrekaresi için 0,05 0,15 

3. ĠĢyeri açma izni harcı:  

(beher metrekare için iĢin mahiyetine göre) 

Ancak bu miktar hiçbir suretle beĢbin metrekareye isabet edecek  

tutarı aĢamaz. 

0,10 1 

4 Muayene ruhsat ve rapor harcı 5 15 

5. Sağlık belgesi harcı 1 3 

(1) Bu maddede düzenlenen harç oranlarıyla ilgili olarak; 7/5/2005 tarihli ve 25808 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/4/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Eki Listeye bakınız. 

ÇeĢitli harçların uygulama esasları ve ödenmesi: 

Madde 85 – Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karĢılığında veya basılı 

damga vurulmak suretiyle peĢin olarak ödenir.  

Harçların uygulanmasına iliĢkin esas ve usuller ĠçiĢleri Bakanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Harcamalara Katılma Payları 

Yol harcamalarına katılma payı: 

Madde 86 – Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aĢağıdaki 

Ģekillerde inĢa, tamir ve geniĢletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan 

veya baĢka bir yola çıkıĢı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan 

gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır: 

a) Yeni yol açılması;  

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla geniĢletilmesi; 

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline 

getirilmesi veya asfalt yapılması,kaldırım veya Ģose halindeki yolların da parke, 

beton veya asfalta çevrilmesi; 

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, 

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla geniĢliklerine 

düĢen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teĢkil etmez. 

Ġki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teĢkil 

eden yoldan düĢen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır. 

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı: 

Madde 87 – Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aĢağıdaki 

Ģekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan 

gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır: 

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması, 

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni Ģartlara göre ıslah edilmesi. 

Ġki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki 

kanalizasyona bağlanmıĢ ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri 

nazara alınır. 

Su tesisleri harcamalarına katılma payı: 

Madde 88 – Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede 

aĢağıdaki Ģekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha 

dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 

alınır: 

a) Yeni içme suyu Ģebeke tesisleri yapılması, 

b) Mevcut Ģebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.  
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Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, 

bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır. 

Payların hesaplanması: 

Madde 89 – (DeğiĢik: 4/12/1985 - 3239/121 md.) 

a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan 

doğruya yapılan iĢlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. ġu 

kadar ki yapılacak giderler peĢin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde 

yirmibeĢ noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve Ġskan 

Bakanlığı ile Ġller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim 

fiyatlara göre hesaplanan tutarları aĢamaz. 

 Özel Devlet yardımları, karĢılıksız fon tahsisleri, bu iĢler için yapılacak bağıĢ ve 

yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.  

 Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini 

geçemez. 

 (Son paragraf iptal: Ana. Mah. nin 28/3/2002 tarih ve E. 2001/5, K. 2002/42 sayılı 

kararı ile.) 

b) Belediyelerin (3030 sayılı kanunun uygulandığı Ģehirlerde hizmeti veren 

belediyelerin) görüĢü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye 

(peĢin ödemede 1/3'e) kadar indirmeye, pay çeĢitlerine göre farklılaĢtırma 

yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeĢitlerine göre ayrı ayrı 

olmak üzere ĠçiĢleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarını da 

dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

Payların tahakkuk Ģekli: 

Madde 90 – Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan 

faydalanan, Su Tesisleri Ġle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise 

hizmetten faydalanma Ģekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 

uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin 

vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk 

ettirilir. ġu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku 

yapılmaz. 

Tahakkuk zamanı: 

Madde 91 – Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, iĢler hangi ihale 

usulü ile yapılmıĢ olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine 

sunulmuĢ olmasından sonra yapılır. 
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(Ek: 4/12/1985 - 3239/122 md.) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek 

süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peĢin ödemeyi kabul etmeleri 

halinde, bu paylar, kabule iliĢkin yazılı baĢvuru tarihinden itibaren bir ay içinde 

tahakkuk ettirilir.  

Payların ilanı: 

Madde 92 – Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan 

paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay 

miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle 

düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması 

suretiyle ilan olunur.  

Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur. 

Tahsil Ģekli: 

Madde 93 – (DeğiĢik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/123 md.) Harcamalara 

katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye 

göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört 

eĢit taksitte, peĢin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil 

olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 

yıla (peĢin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini 

tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin 

kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye 

meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aĢmamak üzere faiz 

alabilirler. 

SatıĢ, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar 

ödenmemiĢ taksitler peĢin olarak tahsil olunur.  

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili 

tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satıĢ, hibe ve trampaları halinde 

tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay 

ödenmedikçe intikal iĢlemi yapılmaz. 

Yönetmelikle tespit olunacak hususlar: 

Madde 94 – Harcamalara Katılma Paylarının uygulanmasına iliĢkin usul ve 

esaslar Maliye, Bayındırlık ve Ġmar ve Ġskan Bakanlıklarının görüĢü alınarak ĠçiĢleri 

Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.  
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇeĢitli Hükümler 

Belediyelerin gruplara ayrılması: 

Madde 95 – Belediyeler, nüfusları ile ekonomik ve sosyal geliĢme 

durumlarına göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatının görüĢü alınarak 

ĠçiĢleri Bakanlığınca beĢ gruba ayrılır ve Resmi Gazete'de ilan olunur. 

Bu Ģekilde ayrılacak belediye grupları bu kanunun yayımı tarihinden itibaran 

her üç yılda bir yukarıdaki usule göre gözden geçirilerek yenilenir. 

Vergi ve harç tarifelerinin tespiti: 

Madde 96 (1)–  

a) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen aĢağıda yazılı 

vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder:  

1. (Mülga: 7/11/1984 - 3074/8 md.) 

2. Kaynak Suları Harcı, 

3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, 

4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, 

5. Kayıt ve Suret Harcı, 

6. Ġmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar, (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı 

ayrı). 

7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, 

8. Sağlık Belgesi Harcı, 

9. (Ek: 21/1/1982 - 2589/2 md.) Bina ĠnĢaat Harcı. 

b) Yukarda sayılanlar dıĢındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu Kanunda 

belirtilen en alt ve en üst sınırları aĢmamak Ģartıyla mahallin çeĢitli semtleri 

arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde tutularak belediye 

meclislerince tespit olunur. 

c) (Ek: 4/12/1985 - 3239/124 md.) Bakanlar Kurulu bu Kanunda yer alan maktu 

vergi ve harçların en az ve ençok miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı 

ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan en az ve en çok hadleri 

birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı hadlerden az ve 

bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye ve 21 inci 

maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katına kadar 

artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
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(1) Bakanlar Kurulunun bu konudaki 83/7539 sayılı Kararı için 31/12/1983 tarih ve 

18268 sayılı, 88/12514 sayılı Kararı için de, 10/3/1988 tarih ve 19750 sayılı Resmi 

Gazetelere bakınız. 

Ücrete tabi iĢler: 

Madde 97 – (DeğiĢik: 4/12/1985 - 3239/125 md.) 

Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve 

ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye 

meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye 

tekel olarak verilmiĢ iĢler kendi özel hükümlerine tabidir. 

(Ġkinci fıkra iptal: An. Mah. nin 31/3/1987 tarih ve E: 86/20, K.: 87/9 sayılı 

kararı ile) 

Müze giriĢ ücretleri ile madenlerden belediyelere pay: 

Mükerrer Madde 97 – (Ek: 4/12/1985 - 3239/126 md.) 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde gerçek ve tüzelkiĢilerce iĢletilen her türlü müzelerin giriĢ ücretlerinin 

% 5'i belediye payı olarak ayrılır.  

 Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü 

akĢamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun 

uygulandığı Ģehirde Büyük ġehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir. 

 Büyük ġehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75'i ĠçiĢleri Bakanlığınca 

bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe 

belediyelerine dağıtılır. 

b) (DeğiĢik: 26/5/2004-5177/33 md.) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 

faaliyet gösteren maden iĢletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü 

maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satıĢ tutarının % 0,2'si nispetinde 

belediye payı ayrılır. 

Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi 

tarafından ilgili belediyeye ödenir. 

Usul hükümleri: 

Madde 98 – Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna 

göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve 

tadilleri hükümleri uygulanır. 
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Harçlara iliĢkin müeyyideler: 

Madde 99 – Gerekli harçları tamamen almadan iĢ gören görevliler, harcın 

ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Diplomatik muafiyetler: 

Madde 100 – Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, konsolos ve 

maslahatgüzarları (fahri olanlar hariç) ile yabancı devletin uyruğunda bulunan 

elçilik ve konsolosluk memurları, bu Kanun hükümlerinden karĢılıklı olmak Ģartı ile 

muaftırlar. 

Bakanlar Kurulunca belli edilen uluslararası kuruluĢlar ile bu kuruluĢların 

yabancı devlet uyruğundaki memurları ve anlaĢmalar gereğince diplomatik 

muafiyet tanınan personel de bu Kanun hükümlerinden muaftırlar. 

Nüfus miktarı: 

Madde 101 – Bu Kanunda sözü edilen nüfus miktarları, son genel nüfus 

sayımı sonuçlarına göre tespit ve ilan edilen nüfusu ifade eder. 

Vergi Usul Kanununun uygulanması: 

Madde 102 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme 

yetkisi hariç olmak üzere;  

1. Belediye Gelir ġube Müdürü, Gelir ġube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap 

ĠĢleri Müdürü, Hesap ĠĢleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi 

Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.  

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük malmemuruna verilmiĢ görev ve yetkiler, 

Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden Belediye BaĢkanı tarafından 

kullanılır.  

Sosyal amaçlı yardımlar: 

Madde 103 –  

1. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 4 üncü 

maddesinin (a) bendi ile belediye meclislerine verilmiĢ bulunan zam yetkisi, yüzde 

10 oranında olmak üzere bu Kanunun yalnız Meslek Vergisine iliĢkin madde 

hükümlerine uygulanır.  

2. Eğlence Vergisi hasılatının yüzde 10'u, bulunan yerlerde darülaceze ve benzeri 

kuruluĢlar hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen müesseselere yüzde 10'u da 

verem savaĢına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem SavaĢ Derneği TeĢkilatı varsa 

yardım olarak bu derneğe verilir. 

3. Bu Kanunla sağlanan gelirlerin yüzde 1'i kanunlarla tayin edilen veya belediyelerce 

tespit edilen sosyal amaçlı kuruluĢlara veya hizmetlere tahsis edilir. 
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Bu Kanunun mücavir alanlarda uygulanabilmesi: 

Madde 104 – (DeğiĢik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/127 md.) Bu Kanunda 

yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, ĠnĢaat, ĠĢyeri Açma Ġzni, 

Ġmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi 

için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüĢ olması Ģarttır. 

Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli 

bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği ĠçiĢleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilir. 

Kaldırılan hükümler: 

Madde 105 –  

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ek ve değiĢiklikleri hakkındaki kanunlar,  

2. 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değiĢikliklerine iliĢkin 

kanunların bu Kanun kapsamına alınan ilan ve reklamlara ait hükümleri, 

3. 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyeler ve Köy Ġdarelerince Alınacak 

Resim Hakkında Kanunun belediyelerle ilgili 1 inci maddesi hükmü, 

4. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesinin (a) bendi dıĢındaki hükümleri, 

5. 2380 sayılı Belediyelere ve Ġl Özel Ġdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi, 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Geçici hükümler: 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere iliĢkin 

belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Meslek Vergisinin 

konusuna giren bir iĢle iĢtigal edenler, vergileme ile ilgili bilgileri ihtiva eden Ģekil 

ve muhteviyatı ĠçiĢleri ve Maliye Bakanlıklarınca tesbit ve tayin edilecek bir 

beyannameyi 1 Eylül 1981 tarihine kadar ilgili belediyeye vermeye mecburdurlar. 

Bu beyannameler üzerine 1982 yılında tarh ve tahakkuk ettirilecek vergiler için 

tahakkuk fiĢi esası uygulanır. 

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında vergi ve 

harç tarifelerinde yazılı en az miktarlar uygulanır.  

Geçici Madde 4 – (Ek: 18/5/1987 - 3365/3 md.) 

1986 takvim yılına ait olup 1987 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden meslek 

vergileri terkin, tahsil edilmiĢ bulunanlar red ve iade olunur.  
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Geçici Madde 5 – (Ek: 25/12/2003 - 5035/42 md.) 

31.12.2005 tarihini geçmemek üzere, mükerrer 44 üncü maddede yer alan 

yetkiler kullanılıncaya kadar, iĢ yeri ve diğer Ģekilde kullanılan binalara ait çevre 

temizlik vergisinin tarh ve tahakkukunda, söz konusu maddenin bu Kanunla 

değiĢmeden önceki hükümlerine göre çıkarılmıĢ bulunan Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belediyelerce alınmıĢ kararlar uygulanmaya devam olunur. 

Geçici Madde 6-(Ek:25/6/2009-5917/18 md.)31/12/2009 tarihine kadar 

tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim vergileri için; bu Kanunun 35 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―ilgili belediyeye‖ ibaresi ―kurumlar vergisi 

yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine‖ Ģeklinde, 39 uncu maddesinde yer 

alan ―belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye 

mecburdurlar.‖ ibaresi ―kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi 

dairesine, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bir beyannameyle 

bildirmeye ve vergiyi aynı sürede, genel bütçenin (B) iĢaretli cetveline gelir 

kaydedilmek üzere ödemeye mecburdurlar; verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline 

ilgili vergi daireleri yetkilidir.‖ Ģeklinde uygulanır.‖  
Yürürlük: 

Madde 106 – Bu Kanunun; 

a) (DeğiĢik: 21/1/1982 - 2589/4 md.) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 

51 inci madde hükümleri, Emlak Vergisi 1980 genel beyan dönemini izleyen ilk 

genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının baĢında, 

b) Diğer hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme: 

Madde 107 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/5/1981 TARĠHLĠ VE 2464 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN 

GEÇĠCĠ MADDELER: 

1 – 21/1/1982 tarihli ve 2589 sayılı Kanunun geçici maddeleri: 

Geçici Madde 1 – Bina ĠnĢaat Vergisi ödenmek suretiyle inĢaat ruhsatı 

alınmıĢ bulunan hallerde inĢaat ruhsatının sonradan kısmen veya tamamen iptal 

edilmesi halinde, daha önce ödenmiĢ bulunan ve iptal edilen kısma isabet eden 

Bina ĠnĢaat Vergisi, Maliye Vergi dairelerince mükellefe red ve iade edilir. 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ait 

Bina ĠnĢaat Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde, 1318 sayılı Finansman 

Kanununun Bina ĠnĢaat Vergisine iliĢkin hükümleri ile ek ve değiĢikliklerine ait 

kanun hükümleri uygulanır. 
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Geçici Madde 3 – 1982 ve 1983 takvim yıllarında, bu Kanunla 2464 sayılı 

Kanuna eklenen Bina ĠnĢaat Harcının Ek Madde 6'da yer alan tarifesinde kayıtlı en 

az miktarların yarısı uygulanır. 

ġu kadar ki 100 m2 ye kadar olan konut inĢaatlarında söz konusu tarifede 

kayıtlı en az miktarlar uygulanır. 

2 – 3/10/1984 tarihli ve 3048 sayılı Kanunun geçici maddesi: 

Geçici Madde – 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu 

maddesinin istisna ve muaflıklar bölümüne ilave edilen 5 inci bent gereğince itiraz 

safhasında ve açılmıĢ davalar, bu Kanunun yayımı tarihinde bütün neticeleri ile 

ortadan kalkar. 

 

 

 

 

2464 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞĠġĠKLĠK YAPAN MEVZUATIN  
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN HÜKÜMLERĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya Kanun 
Hükümleri 

Yürürlükten Kaldırılan 
Mevzuatın 

Tarihi Sayısı Maddesi 

1318 sayılı Finansman Kanununun Bina ĠnĢaat 
Vergisine ĠliĢkin hükümleri ile ek ve değiĢiklikleri,2464 
sayılı Kanunun 80 inci maddesininin (e) bendi ile 84 

üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi  21/01/1982 2589 5 

26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 23-28 inci 
maddeleri ile 96 ıncı maddesinin (A) bendinin birinci 

fıkrası  07/11/1984 3074 8 

45-51 inci maddeleri 04/12/1985 3239 142 
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2464 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN  

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No 
Farklı tarihte Yürürlüğe 

Giren Maddeler Yürürlüğe GiriĢ Tarihi 

2589 - 01/02/1982 

3048 - 06/10/1984 

3074 - 01/12/1984 

3239 - 01/01/1986 

3365 

- 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere 

26/05/1987 

3914 - 24/7/1993 tarihini izleyen aybaĢında 

4369 …80 inci maddesi 29/07/1998 

4444 9 uncu maddesi 01/01/2000 

4629 - 

01/01/2002 tarihinden geçerli 
olmak üzere 

3/3/2001 tarihinde  

5035 
Mükerer Madde 44,Geçici 

Madde 5 02/01/2004 

5101 21,52 12/03/2004 

5177 Mükerrer Madde 97 05/06/2004 

5281 
15, 21, Mükerrer Md. 44, 56, 

60, 63, 70, 74, 84 ve  
Ek Madde 6 

1/1/2005 tarihinde geçerli olmak 
üzere 31/12/2004 

 

2464 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN  

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

DeğiĢtiren  
Kanun No 

2464 sayılı Kanunun  
değiĢtirilen maddeleri Yürürlüğe GiriĢ Tarihi 

5602 19,20,21 
21/03/2007 tarihini izleyen 

aybaĢında 

5679 Ek Madde 2,Madde 80 07/06/2007 

5784 35,37,39 26/07/2008 

5917 Geçici Madde 6  10/07/2009 
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2464 SAYILI KANUNUN ÇEġĠTLĠ MADDELERĠNDEKĠ ORAN VE MĠKTARLARDA 

ÇEġĠTLĠ MEVZUAT ĠLE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER CETVELĠ 

DeğiĢiklik Yapan 

Kararnamenin 

Yayımlandığı 

Resmi Gazetenin 
DeğiĢiklik Gören  

Tarhi Numarası Tarihi Numarası Madde 

28.12.1983 83/7539 31.12.1983 18268 Ek Madde 6 

20.12.1985 85/10174 26.12.1985 18970 21 

13.01.1988 88/12514 10.03.1988 19750 65,74,77,Ek Madde 6,84 

07.01.1991 91/1365 08.02.1991 20780 21 

03.05.1992 92/3278 05.09.1992 21336 

15,21,56,60,65,74,77  

Ek Madde 6,84 

Tebliğ 22 13.12.1996 22846 Mükerrer 44 

Tebliğ 23 16.12.1997 23202 Mük. Mükerrer 44 

Tebliğ 24 01.12.1998 23540 Mük. Mükerrer 44 

Tebliğ 26 16.12.1999 23908 Mükerrer 44  

Tebliğ 27 21.12.2000 24267 Mükerrer 44 

Tebliğ 28 14.12.2001 24613 Mükerrer 44 

Tebliğ 29 28.12.2002 24977 Mükerrer 44 

Tebliğ 32 30.12.2005 26039 Mükerrer 44 

Tebliğ 33 20.12.2006 26382 Mükerrer 44 

Tebliğ 34 26.12.2007 26738 Mükerrer 44 

Tebliğ 35 23.12.2008 27089 Mükerrer 44 
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EMLAK VERGĠSĠ KANUNU 

Kanun Numarası: 1319 

Resmî Gazete Tarih: 11.08.1970 Sayı: 13576 

 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

BĠRĠNCĠ KlSIM 

Bina Vergisi 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu: 

Madde 1– Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine 

göre Bina Vergisine tabidir. 

Bina tabiri: 

Madde 2 – Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek 

karada gerek su üzerindeki sabit inĢaatın hepsini kapsar. 

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina 

mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır. 

Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp 

çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz. 

Mükellef: 

Madde 3 – Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi 

de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Muaflık ve Ġstisnalar 

Daimi muaflıklar: 

Madde 4 – (DeğiĢik birinci fıkra : 16/10/1981 - 2536/1 md.) AĢağıda yazılı 

binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında 

yapılan iĢletme hakkı devirleri hariç) Ģartıyla Bina Vergisinden daimi olarak 

muaftır.((a), (b), (s) ve (y) fıkraları için kiraya verilmeme Ģartı aranmaz.)  

a) (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il 
özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kiĢiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve 
Devlete ait binalar;  

b) (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Ġl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 
bunların teĢkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait; 

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava iĢletme binaları; 

bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taĢıma iĢletme binaları ve kapalı durak yerleri; 
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c) (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarım iĢletme 
binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün 
umumi ve müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak maksadiyle iĢletilen hamam, 
çamaĢırhane, değirmenler ve köy odaları; 

d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müĢtemilatı; 

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi 
iĢletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiĢ bulunmamaları Ģartiyle); 

f) (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak Ģartiyle iĢletilen 
hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teĢhis ve tedavi merkezleri, 
sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düĢkünler evi, yetimhaneler, revirler, 
kreĢler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait 
yurtlar ve iĢyerleri ile benzerleri; 

g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların 
müĢtemilatı; 

h) Zirai istihsalde kullanılmak Ģartiyle makina ve alet depoları, zahire ambarları, 
samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, 
böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, iĢçi ve bekçi bina, kulübe ve 
barakaları; 

i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, 
denizlerde ve göllerdeki iĢçi ve balıkçı kulübe ve barakaları; 

(Yukarıda "h" ve "i" fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da 
mezkür fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiĢ bulunduğu takdirde vergi, yalnız 
ikamete tahsis olunan kısım için uygulanır.) 

j) (DeğiĢik : 4/12/1985 - 3239/100 md.) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların mütemmimleri ile, 
demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron 
alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve 
malzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi 
Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları, teknik 
blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sistemlere ait 
laboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile ısı ve enerji 
santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanlarında ve gerekse uçuĢ 
yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi) tesisleri ile 
hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarıda belirtilen sistem 
ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve 
müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz); 

k) Her nevi su bentları, baraj, sulama ve kurutma tesisleri; 

l) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile 
elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunların müĢtemilatı (KarĢılıklı olmak 
Ģartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluĢlara, milletlerarası 
kuruluĢların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar; 

m) (DeğiĢik : 8/12/1980 - 2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek Ģartiyle); 
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n) Enerji nakil hatları ve direkleri. 

o) (Ek : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Gene 
Müdürlüğüne tescil edilmiĢ amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya 
Kurumlar Vergisine tabi iĢletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis 
edilmemeleri Ģartiyle); 

p) (Ek : 17/7/1972 - 1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satıĢ kooperatifleri, 1163 sayılı 
Kanuna uygun olarak teĢekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı 
kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler 
Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları. 

r) (Ek : 8/12/1980 - 2350/1 md.) KarĢılıklı olmak Ģartiyle Uluslararası AndlaĢmalar 
hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait özel okul binaları. 

s) (Ek : 16/10/1981 - 2536/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuĢ vakıflara ait binalar. 

t) (Ek : 21/1/1982 - 2587/1 md.) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil lojman 
binaları hariç.) 

u) (Ek : 4/12/1985 - 3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında 
bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi 
mükellefler tarafından bizzat iĢyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, 
ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda 
dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)  

v) (Ek: 30/7/2003-4962/14 md.) Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli 
ve dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile bunların ayrılmaz parçası olan 
istasyonlar (Pompa, kompresör, basınç düĢürme ve ölçüm, hat vana grupları, 
haberleĢme, pik, katodik koruma gibi),  

y) (Ek: 12/12/2003-5020/8 md.) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu 
hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya 
hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden 
bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis 
bankaların iflâs idarelerine ait binalar. 

Geçici muaflıklar: 

Madde 5 – (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/2 md.) 

a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk 

Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inĢalarının sona erdiği yılı 

takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (1) 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması 

Ģartiyle, satınalma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukardaki muaflık 

hükmü kalan süre için uygulanır.  

Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33 üncü maddenin (1) sayılı bendine 

göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı 

muafiyet aynı Ģart ve süre ile uygulanır. 
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Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak 

kullanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmıĢ bulunan muafiyet bu 

halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düĢer. 

b) Turizm Endüstrisini TeĢvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm 

müessesesi belgesi almıĢ olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı 

geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve iĢletmelerine dahil binaları, 

inĢalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm 

müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 

geçici muafiyetten faydalandırılır.  

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, 

yıkılan veya kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya 

düĢmesi, çığ ve benzeri (Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel 

yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafından afetin vukubulduğu veya afete 

maruz bulunduğunun yetkili kuruluĢça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 yıl 

içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluĢlarınca gösterilen yerlerde inĢa 

edilen binalar inĢalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluĢlarınca ilgili kanunlarına 

göre inĢa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yılı takibeden 

bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyettenfaydalandırılır. (Bu halde, 

bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.) 

ġu kadar ki, kamu kuruluĢlarınca afet bölgesi olduğu nedeniyle inĢaat yasağı 

konulan yerlerde yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz. 

Muafiyetten faydalanacak mükellefler, Ġmar ve Ġskan Bakanlığından veya bu 

Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluĢlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir 

belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar. 

d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inĢa edilen binalar (Bu yerlerin açık 

bulunmadığı zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre 

için vergiden muaftır. 

e) Planlama TeĢkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmıĢ bölgelerde inĢa 

edilen sınai tesisler, inĢalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 

yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

f) (Ek : 18/5/1987 - 3365/4 md.) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve 

küçük sanat sitelerindeki binalar, inĢalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe 

yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, 

mezkür fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi 

dairesine bildirilmesi Ģarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde 
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vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde 

yapılır. 

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı 

takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının 

sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düĢer. (Köylerdeki inĢaat için 

bildirimde bulunulmaz.) 

(1) Muafiyetle ilgili olarak 24/2/1984 tarih ve 2982 sayılı kanunun 6 ve 9 uncu 
maddelerine bakınız. 

Madde 6 – (Mülga : 4/12/1985 - 3239/141 md.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve Nispet 

Matrah: 

Madde 7 – Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre 

tesbit olunan vergi değeridir. 

Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz. 

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga : 17/7/1972 - 1610/3 md.)  

Nispet: 

Madde 8 – (DeğiĢik : 22/7/1998 - 4369/65 md.) 

(DeğiĢik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, 

diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı 

büyük Ģehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. 

Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar 

artırmaya yetkilidir. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar Kurulu, kendisine 

bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaĢını doldurmamıĢ olanlar hariç olmak 

üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan 

sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, 

özürlülerin, Ģehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi 

geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, 

bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, 

yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait 

kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan 

meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul 

ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(1) 
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Yeni inĢa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) 

vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların 

inĢalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.  

(1) Bu fıkranın 2007 ve müteakip yıllarda uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2006 

tarihli ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2006 tarihli ve 2006/11450 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine bakınız. 

Yetki 

Mükerrer Madde 8 – (Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.) 

Mükellefiyetin baĢlaması ve bitmesi: 

Madde 9 – (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/5 md.) 

(DeğiĢik birinci fıkra: 3/4/2002-4751/2 md.) Bina vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde bu değiĢikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) 
numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir iĢleminin yapıldığı 
tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir iĢlemlerinde takdir iĢleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,  

Takip eden bütçe yılından itibaren baĢlar.  

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken 

muaflık Ģartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların 

vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. 

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak 

edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya 

vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği 

tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece 

alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin Tarh ve Tahakkuku 

Beyan esası: 

Madde 10 – (Mülga : 3/4/2002-4751/7 md.) 

Verginin tarh ve tahakkuku: 

Madde 11 – (DeğiĢik: 3/4/2002-4751/2 md.) 

Bina vergisi, ilgili belediye tarafından; 
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a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir iĢlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe 
yılının Ocak ve ġubat aylarında,  

b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin 
meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil 
eden sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuĢ ve bildirim, vergi değerini tadil 
eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiĢ ise bildirimin 
verildiği tarihte, 

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir iĢlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve ġubat aylarında, 

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak 

tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiĢ ise vergi, bildirim verme süresinin son 

gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, 

tarh edilen tarihte tahakkuk etmiĢ sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit 

edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yılının baĢından 

itibaren o yıl için tahakkuk etmiĢ sayılır. 

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, 

belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında bulunan binaya ait bina vergisini tarha 

yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 

Arazi Vergisi 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu: 

Madde 12 – (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/7 md.) 

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 

Arazi Vergisine tabidir. 

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiĢ arazi arsa sayılır. 

Belediye sınırları içinde veya dıĢında bulunan parsellenmemiĢ araziden 

hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilir. 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi 

tabiri arsaları da kapsar. 

Mükellef: 

Madde 13 – Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her 

ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder. 

Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.  

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kiĢiler tarafından 

ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde 

ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde baĢvurmaları 

Ģartiyle kendilerine ret ve iade olunur.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Muaflık ve Ġstisnalar 

Daimi muaflıklar: 

Madde 14 – (DeğiĢik birinci fıkra : 16/10/1981 - 2536/2 md.) AĢağıda yazılı 

arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında 

yapılan iĢletme hakkı devirleri hariç) Ģartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak 

muaftır. ((a),(b),(f) ve (ı) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme Ģartı aranmaz.) 

a) Özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kiĢiliğine, 
kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi; (1) 

b) Ġl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teĢkil ettikleri birlikler veya 
bunlara bağlı müesseseler tarafından iĢletilen: 
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aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava iĢletmelerine ait arazi; 

bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taĢıma iĢletmelerine ait arazi; 

c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi 
iĢletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiĢ bulunmamaları Ģartiyle); 

d) Yabancı devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin 
ikametlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu 
çeĢit binalardan yanan, yıkılanların arsaları (KarĢılıklı olmak Ģartiyle) ve merkezi 
Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluĢların Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi 
ve arsalar; 

e) Mezarlıklar. 

f) (Ek : 16/10/1981 - 2536/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuĢ vakıflara ait arazi ve arsalar. 

g) (Ek : 4/12/1985 - 3239/104 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında 
bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit (1) usulde Gelir Vergisine 
tabi mükellefler tarafından bizzat iĢyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak 
üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa 
sayılacak parsellenmemiĢ arazi için bu muafiyet uygulanmaz.) (2) 

h) (Ek : 23/6/2000 - 4586/14 md.) Petrolün boru hatları ile transit geçiĢi ile ilgili 
projeler kapsamında; kamulaĢtırma ile görevlendirilen kamu kurum veya 
kuruluĢunun maliki veya irtifak hakkı sahibi olduğu ve ilgili proje yatırımcıları lehine 
irtifak hakkı tesis edilmiĢ gayrimenkuller. 

ı) (Ek: 12/12/2003-5020/9 md.) 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre 
temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya 
tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine 
ait arazi ve arsalar. 

Geçici muaflıklar: 

Madde 15 – (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/8 md.) 

AĢağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır. (1) 

a) Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dıĢında insan emeğiyle yeniden orman 
haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl; 

b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür 
bitkilerinin yetiĢmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, 
çalılık, taĢlık ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamayan sahaların, ıslah 
tedbirleriyle yeniden tarıma elveriĢli hale getirilmesinde 10 yıl; 

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli Ģartları haiz olan arazide yeniden 
fidanla dikim veya aĢılama veya yeniden yetiĢtirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ 
ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl; 

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu 
veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki 
tescilin yapılacağı tarihe kadar). 
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Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere 

tahsis edilmiĢ olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi Ģarttır. 

Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe 

yılından baĢlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı 

yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe 

yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düĢer. 

 (a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda 

gösterilen cihetlere tahsis edilmiĢ olup olmadığının Ģartları ile (c) fıkrasına göre 

geçici muafiyet verilecek haller, bunların Ģartları ve muafiyet süreleri Tarım ve 

Orman Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin mütalaası alınmak suretiyle 

Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

(1) Geçici vergi muafiyeti tanınan ağaç, fidan ve benzerlerinin sayısı ile muafiyet 

süreleri için 22/4/1974 tarih ve 7/8147 sayılı Kararnameye bakınız. (R.G.: 12/5/1974 - 

14884)  

Arazi vergisinde istisna: 

Madde 16 – (DeğiĢik : 21/1/1982 - 2587/5 md.) 

(DeğiĢik birinci fıkra : 4/12/1985 - 3239/105 md.) Mükelleflerin bir belediye 

ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) 

toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu 

miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eĢ ve velayet altındaki çocuklara ait 

arazi değerleri toplu olarak nazara alınır. 

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı 

ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah ve Nispet 

Matrah: 

Madde 17 – Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre 

tespit olunan vergi değeridir. 

(Ġkinci ve üçüncü fıkralar Mülga : 17/7/1972 - 1610/10 md.) 

Nispet: 

Madde 18 – (DeğiĢik: 8/1/2002-4736/4 md.) 

Arazi vergisinin oranı binde bir , arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 

sayılı Kanunun uygulandığı büyük Ģehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 
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% 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar 

indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Mükellefiyetin baĢlaması ve bitmesi: 

Madde 19 – (DeğiĢik : 19/7/1972 - 1610/12 md.) 

Arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerin doğması halinde bu değiĢikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin 
(8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir iĢleminin 
yapıldığı tarihi, 

b) Dört yılda bir yapılan takdir iĢlemlerinde takdir iĢleminin yapıldığı tarihi, 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,  

Takip eden bütçe yılından itibaren baĢlar. 

Vergiye tabi iken muaflık Ģartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu 

olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. 

Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, 

mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen 

tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin 

devam ettiği sürece alınmaz. 

Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan 

binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden 

bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz. 

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inĢaatın bittiği yılı 

takipeden bütçe yılından itibaren sona erer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin Tarh ve Tahakkuku 

Beyan esası: 

Madde 20 – (Mülga : 3/4/2002-4751/2 md.) 

Verginin tarh ve tahakkuku: 

Madde 21 – (DeğiĢik: 3/4/2002-4751/2 md.)  

Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; 

a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir iĢlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın 
Ocak ve ġubat aylarında, 

b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden 
sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin 
meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil 
eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuĢ ve bildirim, vergi değerini 
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tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiĢ ise 
bildirimin verildiği tarihte,  

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir iĢlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve ġubat aylarında,  

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak 

tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiĢ ise vergi, bildirim verme süresinin son 

gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, 

tarh edilen tarihte tahakkuk etmiĢ sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit 

edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yılının baĢından 

itibaren o yıl için tahakkuk etmiĢ sayılır. 

Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde, 

belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında bulunan araziye ait arazi vergisini tarha 

yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kısımlar Arasında MüĢterek Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer alması esası: 

Madde 22 – (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/14 md.) 

Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna 

eklenmek veya bu kanunda değiĢiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

Bildirim verme ve süresi: 

Madde 23 – (DeğiĢik: 3/4/2002-4751/2 md.) 

Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi 

değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten 

faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait 

arazi için bildirim verilmez. 

Bildirimler;  

a) Yeni inĢa edilen binalar için, inĢaatın sona erdiği veya inĢaatın sona ermesinden 
evvel kısmen kullanılmaya baĢlanmıĢ ise her kısmın kullanılmasına baĢlandığı bütçe 
yılı içerisinde, 

b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil 
eden sebeplerin doğması halinde, değiĢikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde,  

Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu 

takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirliği 

mülkiyetinde mükellefler müĢterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, 

münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim münferiden 

verilir. 

Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait 

vergi değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk 

yapılır. 

Bildirimlerin Ģekli ve kapsamı Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Beyannamelerin Ģekli ve muhtevası: 

Madde 24 – (Mülga : 7/3/2002-4751/7 md.) 

Köylerde yapılacak beyan: 

Madde 25 – (Mülga : 7/3/2002-4746/7 md.)  
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Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri: 

Madde 26 – (Mülga : 3/4/2002-4751/7 md.)  

Ek süreler içinde beyanname verilmesi: 

Madde 27 – (Mülga : 3/4/2002-4751/7 md.)  

ĠĢtirak halinde ve müĢterek mülkiyette beyanname verilmesi: 

Madde 28 – (Mülga : 3/4/2002-4751/7 md.)  

Vergi değeri :(1) 

Madde 29 – (DeğiĢik : 7/3/2002-4746/2 md.) 

Vergi değeri; 

a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer 
tespitine iliĢkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle 
ve arsa sayılacak parsellenmemiĢ arazide her köy için cadde, sokak veya değer 
bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer 
bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), 
arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir 
olunan birim değerlere göre, 

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve Ġskan bakanlıklarınca müĢtereken tespit ve 
ilân edilecek bina metrekare normal inĢaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen 
esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde 
uyarınca hazırlanmıĢ bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,  

Hesaplanan bedeldir. 

Vergi değeri, mükellefiyetin baĢlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, 

bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı 

yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması 

suretiyle bulunur.  

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken 

hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim 

değerleri, takdir iĢleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan baĢlamak suretiyle 

her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde 

artırılması suretiyle dikkate alınır.  

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 16/6/2009-5904/33 md.) Vergi değerinin hesabında 

bin liraya, verginin hesaplanmasında ise bir liraya kadar olan kesirler dikkate 

alınmaz. 
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Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artıĢ oranını sıfıra kadar indirmeye 

veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu 

yetkisini, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca 

belirlenen belediye grupları itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de 

kullanabilir. 

(1) Bu maddedeki vergi miktarlarının 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili 

olarak; 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 

(Seri No: 52) Tebliğine bakınız. 

Ödeme süresi: 

Madde 30 –Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 

ikinci taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eĢit taksitte ödenir.  

(Ġkinci fıkra Mülga : 4/12/1985 - 3239/141 md.) 

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiĢtirebilir. 

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina 

arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil 

olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümleri saklıdır. 

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takibeden bütçe yılından 

itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir.  

Kısıtlamanın devam ettiğı sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya 

arazinin satılması, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, 

tahsilat zamanaĢımına uğramamıĢ olanları muaccel hale gelir. 

(DeğiĢik : 8/12/1980 - 2350/7 md.) Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan 

kısıtlamaların neler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan kamu organlarının 

görevleri ve sorumlulukları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim, Ġmar ve Ġskan ve 

ĠçiĢleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tanzim 

olunur. 

(DeğiĢik : 4/12/1985 - 3239/110 md.) Devir ve ferağı yapılan bina ve 

arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiĢ yıllara ait ödenmemiĢ Emlak 

Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ iĢlemini, 

iĢlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15'inci günü akĢamına kadar ilgili belediyelere 

bildirir. 

Vergi dairesince yapılacak iĢlem: 

Madde 31 – (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/21 md.) 
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(Birinci fıkra Mülga : 4/12/1985 - 3239/141 md.) 

Vergi değerlerinin takdirinde Ģehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel 

Ģartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık 

istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü 

Ģahıslardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir. 

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.) 

Bildirim verilmemesi halinde yapılacak iĢlemler: 

Madde 32 –(DeğiĢik : 3/4/2002-4751/2 md.) 

Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. Ġdarece 

tarhiyatta her yıla iliĢkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak 

hesaplanır. 

Vergi değerini tadil eden sebepler: 

Madde 33 – Vergi değerini tadil eden sebepler aĢağıda gösterilmiĢtir: 

1. Yeni bina inĢa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör 

veya kalorifer tesisleri konulması yeni inĢaat hükmündedir.) 

2. (DeğiĢik : 17/7/1972 - 1610/23 md.) Bir binanın yanması, yıkılması 

suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada 

mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması; 

3. Bir binanın kullanıĢ tarzının tamamen değiĢtirilmesi veya bir binanın 

ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibl ticaret ve 

sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında 

bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanıĢ tarzı 

tamamen veya kısmen değiĢtirilen daire için geçerli olur.) 

4. Arazinin hal ve heyetinde değiĢiklik olması: 

a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; 

b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi; 

c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler 
yüzünden tarıma elveriĢsiz hale gelmesi. 

d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elveriĢli hale getirilmesi, 

e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi. 

5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik 

durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna 

girmesi. 
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6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin 

değiĢmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.) 

7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya 

müteaddit hisselere ayrılmıĢ olan bir binanın bütün hisselerinin birleĢtirilmesi. 

8. (Ek : 17/7/1972 - 1610/23 md.) Herhangi bir sebep yüzünden bir Ģehir, 

kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin 

değerlerinde % 25 i aĢan oranda artma veya eksiltme olması; 

(Son fıkra Mülga : 17/7/1972 - 1610/23 md.) 

Madde 34 – (Mülga : 8/12/1980 - 2350/6 md.) 

Madde 35 – (Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.) 

ÇeĢitli Hükümler 

Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım: 

Madde 36 - (Mülga : 3/4/2002-4751/7 md.) 

Usul hükümleri: 

Madde 37 – (DeğiĢik : 4/12/1985 - 3239/113 md.) 

Bu Kanun hükümleri saklı kalmak Ģartıyla, bu Kanuna göre alınacak vergiler 

hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi"tabiri, belediyeleri ifade eder. 

Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi 

hariç olmak üzere; 

1. Belediye gelir Ģube müdürü, gelir Ģube müdürü olmayan yerlerde belediye 

hesap iĢleri müdürü, hesap iĢleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergi 

dairesi müdürü sıfat ve yetkisini haizdir. 

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiĢ görev 

ve yetkiler, belediye baĢkanları tarafından kullanılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar: 

Madde 38 – (Mülga: 3/7/2005-5393/85 md.) 

Payların dağılımı: (1) 

Mükerrer Madde 38 – (Ek: 4/12/1985-3239/114 md.; Mülga: 7/12/2004-

5272/87 md.) 
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Kesirler: 

Madde 39 – (Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.) 

Bina ve arazi vergilerinde zamanaĢımı süresinin baĢlangıcı: 

Madde 40 – (DeğiĢik : 8/12/1980 - 2350/11 md.) 

Bildirim dıĢı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaĢımı, bu bina 

ve arazinin bildirim dıĢı bırakıldığının idarece öğrenildiğı tarihi takip eden yılın 

baĢından itibaren baĢlar. (3) 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler: 

Madde 41 – (DeğiĢik birinci fıkra : 20/7/1971 - 1446/3 md.) AĢağıda yazılı 

kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 1/3/1972 tarihinden 

itibaren yürürlükten kaldırılmıĢtır : 

1. 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergileri Kanunu ile 1996, 2413, 

2870,2898,4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı Kanunlar ile ek 

ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 

sayılı Kanunla değiĢik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 

üncü ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değiĢik 31 inci maddeleri ile 5237 

sayılı Kanunun 4 üncü ve 5419 Sayılı Kanunun 3 üncü maddeleri, 

2. 27/6/1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567,3585, 

3726,4699,5650, 6255, 483 sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı 

Kanunun 5653 sayılı Kanunla değiĢik 86 ncı maddesinin arazi vergisi muafiyeti ile 

ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53, ila 62, 77 ve 78 inci maddeleri, 

4 – (Ek : 17/7/1972 - 1610/ 24 md.; DeğiĢik : 25/8/1977 - 2104/1 md.) Özel 

kanunların bina ve arazi vergilerine iliĢkin muaflık ve istisna hükümleri (31/5/1963 

tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaĢmalarla tanınan 

muaflık ve istisna hükümleri ile, 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunla tanınan 

muaflık hükümleri saklıdır.) 

Ek Madde 1 – (Ek : 4/12/1985 - 3239/115 md.) 

Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara iliĢkin yurt dıĢı 

danıĢmanlık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülür. Bu hizmetlerin 

yürütülmesine iliĢkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
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Ek Madde 2 – (Ek : 3/4/2002 –4751/2 md.) 

a) Emlâk vergisi mükellefleri tarafından en son verilmiĢ bulunan emlâk vergisi 
beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili belediyelerce 
yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziye iliĢkin olarak bu beyannamelerde 
yer alan bilgiler dikkate alınır. 

b) Köylerde bulunan bina ve araziye iliĢkin olarak 1998 yılı genel beyan döneminde 
muhtarlar tarafından doldurulup belediyelere teslim edilen köy kıymet beyanı 
defterleri ilgili belediyelerce muhafaza edilir. Köy kıymet beyanı defterlerinde 
kayıtlı bina ve arazilerin vergi değerlerinin tespiti gereken hallerde belediyeler, 29 
uncu maddeye göre gerekli tespiti yapar ve ilgililere bildirir. 

Geçici Madde 1 – Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki 

geçici muaflık hükümleri gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan 

faydalanmamıĢ binalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 

ile 1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı kanunlarla değiĢik 4 üncü maddesi 

gereğince geçici muafiyet almıĢ binalar hakkında da, bu binaların inĢalarının sona 

erdiği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1/3/1972 tarihinden sonra kalan kısmı için 

uygulanır. (Ancak, 1/3/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran ve 

savunma vergileri, mezkür tarihe kadar mer'i olan kanun hükümlerine göre tarh. 

tahakkuk ve tahsil olunur.)  

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri gereğince tanınan geçici 

muafiyetler saklıdır. 

Geçici Madde 2 – (DeğiĢik : 20/7/1971 - 1446/4 md.) 

1971 bütçe yılı sonuna kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsil ve 

diğer iĢlemlerin Bina, Arazi, Ġktisadi Buhran ve Savunma Vergisi Kanunları ile 

Vergi Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değiĢik 5 inci maddesinin (b) 

fıkrası, 5237 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 

üncü maddeleri hükümleri gereğince Özel Ġdareler tarafından yapılmasına devam 

olunur. 

ġu kadar ki, 1971 bütçe yılına ait Bina, Ġktisadi Buhran ve Savunma Vergisi 

ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 1/3/1971 tarihinden itibaren baĢlar ve bu vergiler 

1971 yılının Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki eĢit taksitte ödenir  

Geçici Madde 3 – 28/2/1971 tarihine kadar ki dönemlere ait olarak 

tahakkuk edip de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiĢ bina, 

buhran, savunma ve arazi vergisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren 

geçecek ilk 2 nci ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin, vergi cezası ve gecikme 

zamlarının % 90 ı,2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi cezası ve 
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gecikme zamlarının % 80 i ve 3 üncü iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin 

vergi cezası ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir. 

Bu devreye taallük eden vergilerden ihtilaflı bulunanlar (Kanunun 

meriyetinden sonra ihtilaflı hale gelenler dahil) ödeme süresinin baĢladığı tarihten 

itibaren ikiĢer aylık süreler içerisinde tamamen ödendikleri takdirde 1 inci fıkrada 

açıklandığı nispette aftan faydalanırlar. 

Geçici Madde 4 – 1970 yılında emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her 

türlü giderlere harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı 

kısmının 14.000 inci bölümüne 14.496 numaralı (Diğer giderler) maddesine 

gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı maksatla ödenek aktarmaya 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçici Madde 5 – (Mülga : 11/12/1981 - 2562/28 md.) 

Geçici Madde 6 – (Ek : 20/7/1971 - 1446/5 md.) 

1971 bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve 15 inci maddeleri 

hükümlerine göre yapılacak bildirimler ile 23 üncü maddesi gereğince verilecek 

beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 bütçe yılının Mart, Nisan ve 

Mayıs aylarında verilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve 

tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yılı baĢından itibaren 

baĢlar. 

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da yukardaki hüküm uygulanır. 

Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 7– (Ek : 20/7/1971 - 1446/6 md.) 

1971 yılında Emlak Vergisinin uygulanması ile ilgili her türlü giderlere 

harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm 

ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertiplere aynı maksatla 

ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçici Madde 8 – (Ek : 20/7/1971 - 1446/7 md.) 

1971 bütçe yılında Savunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip Hazineye 

yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 Servet ve Servet Transferleri Üzerinden 

Alınan Vergiler bölümünün 55 100 Emlak Vergisi maddesine gelir kaydolunur. 

Geçici Madde 9 – (Ek : 17/7/1972 - 1610/25 md.) 

20/7/1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü saklıdır. 

Geçici Madde 10 – (Ek : 17/7/1972 - 1610/25 md.) 
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Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beyanname verme süresi Maliye 

Bakanı tarafından altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde mükellefler dilerlerse 

yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi kullanılmadığı takdirde,1319 

sayılı Kanun hükümlerine müsteniden beyanda bulunan mükellefler adına yapılan 

tarhiyat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden beĢ yıl içinde idarece 

düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iade olunur. 

Geçici Madde 11 – (Ek : 8/12/1980 - 2350/12 md.) 

1982 Bütçe Yılına rastlayan Emlak Vergisi genel beyan dönemi, 1980 Bütçe 

Yılına alınmıĢ olup, müteakip genel beyanda bulunma süresi; 1980 yılı baĢlangıç 

kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 ncü maddesindeki esaslara göre 

hesaplanır. 

1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre, Maliye Bakanlığınca aynı 

yıl yapılan beyana davet, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılmıĢ genel 

beyana davet hükmündedir. Mezkür hükmün kapsamı dıĢında kalan yerlerdeki 

mükelleflerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık süre içinde genel 

beyana davetleri ve genel beyanda bulunmaları sağlanır. 

1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre yapılan beyana davet 

üzerine 29/8/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2 aylık ek süre içinde 

beyanda bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı sonuna kadar daha önce 

beyan ettikleri vergi değerlerini yükseltici yönden yeniden beyanda bulunabilirler. 

Bu beyanlar da genel beyan hükmünde kabul edilir. 

Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunan mükelleflere Emlak Vergisi 

Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylık ek süre tanınmaz. 

Geçici Madde 12 – (Ek : 8/12/1980 - 2350/12 md.) 

Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine bu Kanunla eklenen (r) 

fıkrasında belirtilen binalar için 1972 yılından itibaren tarh ve tahakkuk ettirilen 

Emlak Vergileri ile bunlara bağlı zam ve cezalardan bu Kanunun yürürlük tarihinde 

henüz tahsil edilmemiĢ bulunanları terkin olunur. 

Geçici Madde 13 – (Ek : 8/12/1980 - 2350/12 md.) 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya baĢladığı tarihten önceki 

dönemlere iliĢkin olarak il özel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz tahsil 

edilmemiĢ olan bina, arazi ve buna müteferri diğer vergi ve resimler ile ceza ve 

gecikme zamları tahsil edilmez. Ġdari ve mali yargı organlarındaki uyuĢmazlıklar 

geri alınır, cebri kovuĢturmaya iliĢkin her türlü iĢlem kaldırılır. 

Geçici Madde 14 – (Ek : 4/12/1985 - 3239/116 md.) 
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Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisi miktarını ilgili belediye meclislerinin 

kararı ve belediye baĢkanının teklifi üzerine, mahalleler,köyler veya cadde, sokak 

yahut değer bakımından farklı bölgeler itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere 

1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere indirebilir. 

Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belediye meclislerinin kararı ve 

belediye baĢkanlarının talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını 

Türkiye genelinde 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak 

üzere indirebilir.  

Geçici Madde 15 – (Ek : 4/12/1985 - 3239/116 md.) 

1/1/1986 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran 

olaylar sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmiĢ bina ve araziye ait Emlak 

Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil iĢlemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı 

vergi dairelerince devam olunur. 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiĢ 

bina ve araziye ait tarh,tahakkuk ve tahsil iĢlemleri ilgili belediyeler tarafından 

yapılır. 

Geçici Madde 16 – (Ek : 4/12/1985 - 3239/116 md.) 

a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi 
verilmemiĢ olan ve idarece tarh iĢlemi sonuçlanmamıĢ bulunan bina ve arsalar 
hakkında 1983 yılında uygulanan bina metrekare normal inĢaat maliyet bedelleri 
ile arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri, 

b) 1980 ile 1985 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi 
verilmemiĢ olan ve idarece tarh iĢlemi sonuçlandırılmamıĢ bulunan arazi hakkında 
1986 yılında uygulanacak asgari ölçüde arazi birim değerleri, 

uygulanır. 

Geçici Madde 17 – (Ek : 18/5/1987 - 3365/5 md.) 

Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasındaki geçici muafiyet,daha önceki 

yıllarda inĢaatı biten binalar için inĢaatın bittiği yılı takip eden yılın baĢından 

itibaren hesaplanır ve kalan süre kadar uygulanır. 

Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi binaların 1987 yılına ait emlak 

vergileri terkin, tahsil edilmiĢ bulunanlar red iade olunur. 

Geçici Madde 18 – (Ek : 11/8/1999 - 4444/8 md.) 

1998 genel beyan dönemi veya 1998 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini 

tadil eden nedenlerle emlak vergisi beyannamesi veren mütelleflerden dileyenler 

1/11/1999-31/12/1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunabilirler. Bu 

suretle beyanda bulunacak mükelleflerin bildirecekleri değerler; 1998 yılı genel 

beyan dönemine iliĢkin olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci 
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maddeleri hükümlerine göre hesaplanan asgari ölçüde tespit edilen vergi 

değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunacak 

değerden düĢük olamaz. DüĢük olması halinde mükellefin beyanı, bu Ģekilde 

hesaplanan değere yükseltilir. 

Mükellefler tarafından bu Ģekilde yeniden beyan olunacak bina, arsa ve arazi 

matrahları dikkate alınarak, mükelleflerin 1999 yılı için tahakkuk eden vergilerinde 

herhangi bir düzeltme yapılmaz. 

Mükelleflerin 2000 yılı emlak vergisi matrahları, bu madde hükümleri de 

dikkate alınmak suretiyle bu Kanunun değiĢik 29 uncu maddesi hükümlerine göre 

belirlenir. 

Geçici Madde 19- (Ek: 8/1/2002-4736/4 md.) 

8 inci maddenin birinci fıkrası ile 18 inci madde hükümlerine göre, büyük 

Ģehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde uygulanan artırımlı vergi oranı, 

Adapazarı Büyük ġehir Belediye sınırları ve mücavir alarlar içinde 2002 ila 2005 

yıllarında uygulanmaz. 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 23 üncü 

maddesinin (b) fıkrasına göre Adapazarı Büyük ġehir Belediyesine ayrılacak payın 

oranı, 2002 ila 2005 yıllarında % 5 olarak uygulanır. (1) 

(1) Bu maddede yer alan ―% 5‖ pay oranının, 2003 yılı sonuna kadar ―% 4,5‖ olarak 

uygulanması ile ilgili olarak, 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü 

maddesine bakınız. 

Geçici Madde 20– (Ek: 3/4/2002-4751/4 md.)  

a) Emlâk vergisi mükellefleri, 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi tarhına esas 

olan vergi matrahlarının aynı yıla ait yeniden değerleme oranında artırılması 

sonucu bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazılı vergi 

oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk ettirilecek emlâk 

vergisini, 2002 yılına ait bina, arsa ve arazi vergisinin birinci taksiti olarak, aynı 

yılın Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler. 

2001 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle 

mükellefiyeti 2002 yılında baĢlayan mükellefler ise 1998 yılı genel beyan 

dönemine iliĢkin olarak asgari ölçüde takdir olunan arsa ve arazi birim metrekare 

değerleri ile 2001 yılına ait bina metrekare normal inĢaat maliyet bedeli dikkate 

alınarak bulunan asgari beyan değerinin 2001 yılına ait yeniden değerleme 

oranında artırılmıĢ tutarları üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazılı vergi 

oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk ettirilecek emlâk 

vergisini, 2002 yılına ait emlâk vergisinin birinci taksiti olarak aynı yılın Mart, Nisan 

ve Mayıs ayları içinde öderler. 
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b) 2002 yılında yapılacak genel beyana esas olmak üzere 2001 yılında 

yapılmıĢ olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine iliĢkin 

takdir kararları, takdir komisyonlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir iĢleminin yapıldığı 

tarihteki asgari ölçüde birim değerleri yeniden takdir edilmek suretiyle karara 

bağlanır. Bu kararlar hakkında, BüyükĢehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi 

hükmü uygulanır. 

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 

merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy 

muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve 

ziraat odaları ile belediyelere imza karĢılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ 

edilmiĢ bulunan daire, kurum, teĢekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları otuz 

gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri 

nezdinde açılan davalar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 

uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları uygulanır.  

c) 2002 yılına ait emlâk vergisi, mükellefler tarafından belediyelere en son 

verilmiĢ bulunan emlâk vergisi beyannamelerinde yer alan bilgiler ile 2002 yılı 

genel beyan dönemi için (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca tespit edilerek 

kesinleĢen arsa ve arazi birim metrekare değerleri ve bu yıla ait bina metrekare 

normal inĢaat maliyet bedelleri dikkate alınarak 29 uncu maddeye göre bulunan 

vergi değeri üzerinden, ilgili belediyelerce 2002 yılının Kasım ayı içinde 

hesaplanan vergiden, (a) fıkrasına göre birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen 

vergi mahsup edilerek, kalan kısım 2002 yılının Kasım ayı içinde tarh edilir ve 

ikinci taksit olarak ödenir. 2002 yılı için hesaplanan emlâk vergisi, birinci taksit 

olarak tahakkuk ettirilen vergiden az ise aradaki fark, verginin ödenmiĢ olması 

halinde mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir, vergi borcunun 

bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Vergi ödenmemiĢse 

tahakkuktan terkin edilir. 

Bu madde hükmüne göre tarh olunan vergiler mükellefe tebliğ olunmaz ve 

tahakkuk eden vergiler mükellefe bir yazı ile bildirilir. 

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 2002 yılı genel beyan dönemi ile ilgili 

olarak emlâk vergisi beyannamesi vermek suretiyle adlarına vergi tahakkuk 

ettirilen mükelleflerin vergileri, bu madde hükmüne göre tahakkuk ettirilecek 

vergiler dikkate alınarak düzeltilir.  

Bu maddenin uygulamasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 21– (Ek: 3/4/2002-4751/4 md.)  
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1.1.2002 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran 

olaylar nedeniyle bu tarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemiĢ bulunan bina ve 

arazi vergisi mükelleflerinin bildirimde bulunmak suretiyle mükellefiyetlerini tesis 

ettirmeleri ve 1998-2001 yıllarına iliĢkin olarak idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek 

vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 50 fazlasıyla 2002 yılı Mayıs ayı sonuna kadar 

ödemeleri halinde, 1998 yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlâk 

vergileri aranmaz, 1998-2001 yıllarına iliĢkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında 

vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre 

içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu madde 

hükmünden yararlanamazlar. 

Geçici Madde 22-(Ek: 1/7/2006-5538/7 md.)  

Takdir Komisyonlarınca 2005 yılında yapılan arsa ve arazilere ait asgarî 

ölçüde birim değer tespitlerine iliĢkin takdir kararları, anılan komisyonlarca bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve 

arazilerin takdir iĢleminin yapıldığı tarihteki asgarî ölçüde birim değerlerinde 

düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu 

kararlar hakkında, büyükĢehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü 

uygulanır. 

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 

merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy 

muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve 

ziraat odaları ile belediyelere imza karĢılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ 

edilmiĢ bulunan daire, kurum, teĢekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ilgili 

vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde dava 

açılmasında ve bu dava üzerine verilen kararlar aleyhine DanıĢtaya 

baĢvurulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin 

(b) ve (c) fıkraları hükümleri uygulanır. 

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgili belediyelerce 2006 

yılının Kasım ayı içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005 

yılında yapılan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 2006 yılına 

ait bina metrekare normal inĢaat maliyet bedelleri dikkate alınarak birinci taksit 

olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 yılının 

Kasım ayı içinde ikinci taksit olarak ödenir. 2006 yılı için hesaplanan emlak 

vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az olması halinde 

aradaki fark, verginin ödenmiĢ olması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

kapsamındaki diğer borçlarına mahsup edilir. Borcun bulunmaması halinde ise 
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mükellefe red ve iade olunur. Emlak vergisi ödenmemiĢ ise tahakkuktan terkin 

edilir. 

Bu maddenin uygulamasına iliĢkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

Yürürlük ve yürütme: 

Madde 42 – Bu Kanun 1/3/1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 43 – Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

 

1319 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER: 

1 – 21/1/1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici maddeleri: 

Geçici Madde 1 – Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek 

süreden sonra ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen beyannameler 

üzerine geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme iĢlemi yapılmaz. 

Ayrıca, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar herhangi bir Ģekilde emlak vergisi 

beyannamesi vermemiĢ olanlara 1/6/1982 tarihine kadar ek beyanname verme 

süresi tanınmıĢtır. Bu tarihe kadar beyanname verenler hakkında geç beyanda 

bulunmaktan dolayı değerleme iĢlemine baĢvurulmaz. 

Geçici Madde 2 – 6830 sayılı Ġstimlak Kanununda değiĢiklik yapılıncaya 

kadar, bu Kanuna göre yapılacak kamulaĢtırmalarda ödenecek kamulaĢtırma 

karĢılıkları, kamulaĢtırma tarihinden önce malik tarafından bildirilen ve emlak 

vergisine esas olan son vergi beyan değerini geçemez. Ancak son vergi beyan 

tarihinden kamulaĢtırma tarihine kadar bir yıldan fazla bir süre geçmiĢse, geçen 

süre içinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eĢya fiyatları indeksindeki 

artıĢlar nisbetinde ve vergi değerinin bir katına kadar artırma yapılabilir. ġu kadar 

ki, bu Ģekilde yapılacak artırma, gayrimenkulün rayiç (alım satım) bedelini 

aĢamaz. Vergi beyan değerine yıllık toptan eĢya fiyatlarındaki artıĢ sebebiyle ilave 

edilen miktarla birlikte elde edilecek meblağ, gayrimenkulün rayiç bedelinden 

yüksek ise kamulaĢtırma karĢılığı rayiç bedelden fazla olamaz. 

Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemiĢ mükelleflerin 

gayrimenkullerinin emlak vergisine esas değerleri 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hükümlerine göre saptanır ve bu gayrimenkuller 

için ödenecek kamulaĢtırma bedelleri hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 
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1319 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞĠġĠKLĠK YAPAN MEVZUATIN  
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya 
Kanun Hükümleri 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın 

Tarihi Sayısı Maddesi 

1319 sayılı Kanunun; 7 nci 
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları 

17/7/1972 1610 3 

33 üncü maddesinin son fıkras 17/7/1972 1610 23 

27 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 
34 üncü madde 

8/12/1980 2350 6 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 
inci maddesi ile bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvel, 25/4/1963 tarih ve 
226 sayılı Kanun, 22/6/1971 tarih 
ve 1416 sayılı 13/1/1972 tarih ve 
1511 sayılı Harcırah Kanununa ek 
kanunlar,1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun değişik 13 
üncü maddesi, 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun geçici 5 inci 
maddesi, 1309 sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci 
ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu Hakkında Kanuna 1310 
sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci 
maddelerinin"Yurt içi Turne 
Faaliyetlerine Katılacaklara 
Ödenecek Harcırah Yevmiye sinin 
Tespitine ilişkin" hükümleri 

11/12/1981 2562 28 

1319 sayılı Kanunun, 6 ncı maddesi 
ile 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası 
ve 31 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrası 

4/12/1985 3239 141 

1319 sayılı Kanunun mükerrer 
8,35,39 maddeleri ile 10 ve 20 nci 
maddelerinin ikinci fıkralarının son 
cümleleri 

22/7/1998 4369 82 
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1319 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜPE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi 

1446 – 1/3/1971 

1610 Madde 2 ve 8 1/3/1971 

 Diğer Maddeleri 1/3/1972 

2104 – 17/7/1972 

2350 Madde 12 11/12/1980 

 Diğer Maddeleri 1/3/1981 

2380 - 1/3/1981 

2536 - 1/3/1982 

2562 - 1/3/1982 

2587 Madde 2, 3, 4, 5, 6, 7 1980 genel beyan dönemini izleyen ilk 
genel beyan döneminin rasladığı Bütçe 
yılının başında 

Diğer Maddeleri 27/1/1982 

3280 Madde 1,2,5 1983 genel beyan dönemini izleyen ilk 
genel beyan döneminin rasladığı yılın 
başında 

Diğer Maddeleri 4/6/1985 

3239 

1. Bu Kanunun birinci bölümünün araziye 
ait, asgari ölçüde birim değer tesbiti için 
yeniden kurulan TAKDİR KOMİSYON'ları 
arazi ile ilgili diğer hükümleri ve 
yoklamadan maksat ve yoklama 
memurlarına ilişkin hükümleri, 

11/12/1985 

Arsalara ait asgari ölçüde birim değer 
tespiti için yeniden kurulan Takdir 
Komisyonları ile ilgili hükümleri 

1/3/1986 

2. Bu Kanunun beşinci bölümünün, 96 
ncı maddesiyle 492 sayılı Kanunun 8 
sayılı tarifesine eklenen telsiz 
harçlarına ait hükümleri (Yıllık 
Harçlara ait hükümleri hariç) 
7/10/1983 tarihinden geçerli olmak 
üzere 

11/12/1985 
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Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi 

3239 

3. Bu kanunun 107, 115, 119, 126, 132, 133, 
134, 135 ve geçici2, 3 ve 4 üncü maddeleri, 

11/12/1985 

4. Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri 
1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere 

11/12/1985 

5. Bu kanunun diğer hükümleri 1/1/1986 

3365 
- 

1/1/1987 tarihinden geçerli 
olmak üzere26/5/1987 

4369 65-70. maddeleri 29/7/1998 

4444  14/8/1999 

4586  29/6/2000 

4736 8, 18, Geçici madde 19 1/1/2002 tarihinden geçerli 
olmak üzere 19/1/2002 
tarihinde 

 mükerrer madde 38 1/3/2002 tarihinde 

4586 -  

4751 2 nci maddesinin (A), (C) ve (F) fıkraları 1/1/2002 tarihinden geçerli 
olmak üzere 9/4/2002 
tarihinde 

 Diğer hükümleri 9/4/2002 

4837 - 11/4/2003 

4962 - 7/8/2003 

5020 - 26/12/2003 
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Değiştiren Kanun No 1319 sayılı Kanunun 
değişen maddeleri 

Yürürlüğe giriş tarihi 

5228 4,14 31/7/2004 

5272 Mükerrer Madde 38 24/12/2004 

5281 

8,18 ve Geçici Madde 19 

23/7/2004 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
31/12/2004 

5378 8 7/7/2005 

5393 38 13/7/2005 

5538 Geçici Madde 22 12/7/2006 

5904 4, 14, 16, 29 3/7/2009 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  
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1319 Sayılı Kanunun ÇeĢitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda 

KARARNAMELER ĠLE YAPILAN 
DEĞĠġĠKLĠKLER CETVELĠ 

DeğiĢiklik Yapan  
Kararnamenin 

Yayımlandığı Resmi  
Gazete'nin Ġlgili Madde 

Tarihi Numarası Tarihi Numarası 

29/4/1986 86/10625 3/5/1986 19096  Mükerrer 8 

8/5/1987 87/11760 14/5/1987 19460 Mükerrer 8 

4/5/1988 88/12927 21/5/1988 19818 Mükerrer 8 

19/4/1988 89/14034 11/5/1989 20162 Mükerrer 8 

27/2/1990 90/171 31/3/1990 20478 Mükerrer 8 

6/4/1991 91/1688 8/5/1991 20865 Mükerrer 8 

16/3/1992 92/2834 11/4/1992 21196 Mükerrer 8 

12/2/1993 93/4191 8/4/1993 21546 Mükerrer 8 

8/3/1994 94/5380 27/6/1994 21973 (Mük.) Mükerrer 8 

2/3/1995 95/6616 31/3/1995 22244 Mükerrer 8 

8/1/1996 96/7774 31/1/1996 22540 Mükerrer 8 

27/12/1996 96/9019 29/1/1997 22892 Mükerrer 8 

6/3/1998 98/10752 19/3/1998 23291 Mükerrer 8 
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GECEKONDU KANUNU(1) 

Kanun Numarası : 775 

Resmî Gazete Tarih: 30.07.1966  Sayı: 12362 

(1) 11 Haziran 1985 tarih ve 18781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "775 

sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin DeğiĢtirilmesi" Hakkındaki 247 

sayılı K.H.K.'nin 1. maddesi hükmüne göre; "775 sayılı Gecekondu kanununun 

belediye sınırları ile mücavir alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve Ġskan 

Bakanlığına verilen hak, yetki ve görevler ilgili belediyelere devredilmiĢtir. 

Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar. 

Büyük ġehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyük Ģehir belediyelerince yapılır.‖ 
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Kapsam ve tarif: 

Madde 1 – Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu 

yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu 

kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 2 – Bu kanunda sözü geçen (Gecekondu) deyimi ile, imar ve yapı 

iĢlerini düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait 

olmıyan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz 

yapılar kastedilmektedir. 

Belediyelere arsa sağlanması: 

Madde 3 – (Mülga: 3/7/2003-4916/38 md.)  

Madde 4 – Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içinde bulunan 

binalı ve binasız vakıf taĢınmaz mallardan 3 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı 

dıĢında kalanları, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, aĢağıdaki 

Ģartlarla ve genel hükümlere göre bedeli ödenmek suretiyle ilgili belediyelerin 

mülkiyetine geçer: 

a) Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu Ģehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmıĢ 
ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu vesair hususlar da gözönünde 
bulundurularak, ilgili belediye ve Vakıflar Ġdaresi arasında anlaĢma yolu ile tesbit 
edilir. 

b) Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar Ġdaresine ait herhangi bir yapı bulunduğu 
takdirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır. 

c) Bedele ait anlaĢmazlıklar mahalli asliye hukuk mahkemelerince basit muhakeme 
usulü ile hallolunur. Bu anlaĢmazlıklar tapu tesciline engel olamaz. 

Vakıflar Ġdaresi ve tapu daireleri vakıf taĢınmaz malların cins, miktar ve 

yerleri ile diğer vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri üzerine en geç 2 ay 

içerisinde ilgili belediyelere bildirmekle yükümlüdürler. 

Belediyeler, kendi mali güçleri ve programlarına göre, bu taĢınmaz malların 

tamamen veya peyderpey tescilini istiyebilirler. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer kamu tüzel kiĢileri tarafından 

yaptırılacak kamu hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taĢınmaz mallar da 

yukarıdaki esaslara göre bu Ġdarelere intikal ettirilir. 

Madde 5 – Lüzumu halinde, belediyeler gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları 

içinde bulunan veya bu kanun hükümleri dairesinde yeniden teĢkil edilecek 

önleme bölgeleri içine raslıyan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları ve bunlar 

içerisinde yapı veya sair herhangi bir tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, 
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bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığının izni ile, sahipleriyle anlaĢarak satınalabilirler veya kamulaĢtırabilirler. 

Madde 6 – (Mülga: 3/5/1985 - KHK. 247/3 md; Aynen Kabül: 2/3/1988 - 

3414/3.md.) 

Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği: 

Madde 7 – Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna 

göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli 

edilip, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri 

dairesinde konut yapımına ayrılır. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, belediye meclislerince tesbit edilen yerleri 

redde, aynen veya değiĢtirerek onaylamaya veya değiĢtirilmek üzere geri 

göndermeye yetkili olduğu gibi, teklif edilenler dıĢında lüzumlu gördüğü yerlerin 

de bu maksada ayrılmasını belediyelerden istiyebilir. 

Madde 8 – Bu kanun gereğince belediyelere devrolunan arazi ve 

arsalardan, Ģehir ve kasabaların ticari, iktisadi, sınai faaliyet merkezlerinde veya 

kesif iĢ bölgelerinde bulunan, bu ve sair sebeplerle alım-satım değerleri yüksek 

veya imar planlarına göre belirli bir kamu hizmetine ayrılmamıĢ olan veya ucuz 

konut yaptırılması uygun görülmiyenler, belediye meclisi kararı ve Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığının tasvibi halinde, belediyelerce, karĢılığı bu kanunda belirtilen 

amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci madde ile kurulan fon hesabına yatırılmak 

Ģartiyle ve yönetmelik esaslarına göre kiraya verilebilir veya satılabilir veya baĢka 

Ģekil ve surette kıymetlendirilebilir. 

Madde 9 – 7 nci madde gereğince tesbit edilen sahalar içerisinde bulunup 

da, plan ve mevzuat icaplarına göre dükkan, han, hamam, fırın, gazino, sinema, 

tiyatro, garaj ve saire gibi konut dıĢında genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesislere 

ayrılan yerler hakkında da 8 inci madde hükümleri uygulanır. 

Madde 10 – Bu Kanun hükümlerine dayanılarak belediyelere devrolunan 

arazi ve arsalardan yapılacak imar veya ıslah planlarına göre, yol, meydan, park, 

otopark, çocuk bahçesi ve yeĢil saha gibi genel hizmetlere ayrılması gerekenleri 

hakkında ayrıca tahsis kararı alınmaz. 

Madde 11 – Belediyeler, bu kanunda yazılı amaçlara tahsis edilmek üzere 

devraldıkları arazi ve arsaları bu amaçlar dıĢında tasarruf edemezler. 

Fonların teĢkili ve kullanılması: 

Madde 12 – Bu Kanundaki hizmetlerin yürütülebilmesi için aĢağıdaki 

kaynaklardan sağlanacak gelirler, Türkiye Emlak Kredi Bankasında, ilgili 

belediyeler adına açılacak özel hesaplarda toplanarak birer fon teĢkil edilir:(1) 
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a) 5218, 5223, 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla veya bu kanun hükümlerine 
dayanılarak belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsaların veya izinsiz yapı 
yapılmak suretiyle iĢgal edilmiĢ bulunan belediyeye ait sahaların ve bu arazi ve 
arsalar üzerinde belediyelerce yaptırılan veya çeĢitli Ģekillerde yapılarak 
belediyelere intikal eden yapıların, bu kanunun gerektirdiği hallerde, kiralarından, 
satıĢlarından veya sair Ģekillerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek gelirler, 

b) 24 üncü madde gereğince alınacak katılma payları 

c) (DeğiĢik: 6/5/1976 - 1990/1 md.) Belediye Meclislerince gerekli görülen hallerde 
belediye bütçelerine konacak ödenekler, 

d) 1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanunla değiĢtirilen 110 uncu maddesinin 19 uncu 
fıkrasında yazılı gelir kaynağı hasılatından arta kalmıĢ veya kalacak kısımlar, 

e) Devlet bütçesinden veya 15 inci maddede sözü geçen fondan bu fona aktarılmak 
suretiyle yapılacak yardımlar, 

f) Diğer kanunlarla bu fona katılması kabul edilen sair gelirler, 

g) Fondan verilen kredilerin taksit ve faizleri, 

h) Her türlü bağıĢ ve yardımlar,  

ı) Fonda toplanacak paraların faiz ve sair gelirleri. 

(1) 3/5/1985 tarih ve 247 sayılı K.H.K.'nin 16/8/1985 tarih ve 250 sayılı K.H.K. ile 

değiĢik 2 nci maddesi hükmü gereğince 775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre 

kurulması öngörülen fonların idaresi ile bu fonlara ait her türlü hak ve vecibeler ilgili 

Belediyelere devredilmiĢ olup; Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle 

kullanırlar. 

Madde 13 – 12 nci madde gereğince teĢkil edilen fonda toplanan paralar, 

belediyelerce, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının izni alınmak Ģartiyle : 

a) Bu kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, Toplu Konut 
Ġdaresi BaĢkanlığınca onanan plan ve projelere göre halk konutu, nüve konut veya 
geçici misafir konutu yapılmasında, 

b) Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin 
yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve 
tesislerinin Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca onanan projelerine göre 
yapılmasında veya onarılmasında, 

c) Kendi bütçe imkanlariyle karĢılanamıyan ve fakat bu kanun gereğince yapılması 
gereken tesbit, harita alımı, plan ve projelendirme hizmetlerinde kullanılır. 

Madde 14 – (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.) 

Madde 15 – (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.) 
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Gecekonduların tespiti:  

Madde 16 – Gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ve bunların sınırları, 

belediyelerce bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde, her türlü 

imkan ve araçtan faydalanılarak tesbit olunur. 

Bu bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, gerek belediyelerin ve gerekse 

yardımcı olabilecek diğer daire ve kurumların durum ve imkanları da gözönüne 

alınarak, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca tayin edilecek Ģekil ve süreler 

içerisinde, mümkünse hava fotoğraflarında veya haritalarda, mümküm olmıyan 

yerlerde ise ölçekli krokilerde gösterilir. 

Bu konuda belediyelerin, mülkiye amirlerinden istiyecekleri her türlü 

yardımlar, imkanlar dahilinde karĢılanır. 

Mahalli imkanlarla karĢılanamıyan tesbit, hava fotoğrafı alımı, 

kıymetlendirilmesi, harita alım ve tanzimi ve benzeri gibi teknik yardımlar 

hakkında Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının istekleri, ilgili Bakanlık, daire ve 

kurumlarca, lüzumunda Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı veya belediyelerce 

sağlanacak fenni malzeme dıĢında herhangi bir karĢılık aranmaksızın yerine 

getirilir. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanacak hava fotoğrafları, harita ve 

krokiler, tesbit tarihlerini de ihtiva etmek suretiyle belediye encümenlerince 

öncelikle müzakere edilip karara bağlandıktan sonra onaylanarak, incelenmek 

üzere Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına gönderilir. Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca kabul edilen ve onanarak kesinleĢen bölgelere ait karar ve krokiler, 

belediye dairesinde ve bölge içindeki muhtarlıklarda herkesin görebileceği bir 

yerde bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mutat vasıtalarla halka duyurulur. 

Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar dıĢındaki gecekondu bölgelerinde 

bu madde gereğince yapılması gereken iĢlemler, Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca yürütülür. 

Gerek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslah veya tasfiye edilecek 

gecekonduların tesbit Ģekli ve esasları, mahalli özellikler ve teknik imkanlar da 

gözönünde tutularak, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca tayin olunur. 

Madde 17 – Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar içindeki bütün 

gecekonduların ve ayrıca 16 ncı madde gereğince tesbit edilen bölge ve sahalar 

içinde bulunan bütün yapıların sahipleri ve her ne Ģekilde olursa olsun bu 

yapılarda oturan veya bunları iĢyeri olarak kullananlar, Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca hazırlanacak örneğe uygun bir beyannameyi ilan tarihinden itibaren 

3 ay içerisinde yapının bulunduğu yer belediyesine makbuz karĢılığında vermek 

zorundadırlar. 
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Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi:  

Madde 18 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları 

içinde veya dıĢında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere 

ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde 

yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inĢa sırasında olsun veya iskan 

edilmiĢ bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet 

zabıtası tarafından derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hasıl olduğunda, belediyeler ilgili mülkiye amirlerine 

baĢvurarak yardım istiyebilirler. Mülkiye amirleri, Devlet zabıtası ve imkanlarından 

faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkım konusunda yükümlüdürler. 

Özel kiĢilere veya bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçenler dıĢındaki tüzel 

kiĢilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında, arsa 

sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine ve mülkiyet durumlarını tevsik etmeleri 

Ģartiyle bu madde hükümleri, aksi halde genel hükümler ve 3194 sayılı Ġmar 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

Plan ve programlar: 

Madde 19 – Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile 

yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, 

haritalarının hazırlanması, Ġmar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığının denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, hazırlanan harita ve planları redde, 

düzeltilmek üzere geri göndermeye, olduğu gibi veya değiĢtirerek onaylamaya ve 

lüzum gördüğü hallerde bu hizmetleri kendisi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Onaylanarak kesinleĢen planlar belediye dairesinde herkesin görebileceği bir 

yerde bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mutat vasıtalarla halka duyurulur. 

Madde 20 – Islah ve tasfiye tatbikatının yapılacağı Ģehir ve kasabaların ve 

buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırası Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığınca tayin olunur.  

Belediyeler bu program ve öncelik sırasına ve Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca tespit edilecek diğer esaslara göre kendi çalıĢma programlarını 

yapmaya ve onanmak üzere Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına göndermeye 

mecburdurlar. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı bu çalıĢma programlarını değiĢtirmeye yetkilidir. 

Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi : 
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Madde 21 – Belediyelere ait olan veya bu kanun uyarınca belediyelerin 

mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapılıp, 16 ncı ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiĢ 

bulunan gecekondulardan konut olarak kullanılanları; içinde oturanlar 25 inci 

maddedeki Ģartları haiz oldukları takdirde; 

a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma suretiyle veya sair Ģekillerde konut temin 
edilinceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi 
sağlanmak suretiyle, 27 nci maddedeki süre ve Ģartlara uygun olarak konutunu 
yapıncaya kadar, 

b) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz kiralık konut temin edilinceye veya konut 
yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle 27 nci 
maddedeki süre ve Ģartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, yıktırılamaz. 

Birden fazla gecekonduya sahip olanların, bunlardan sadece seçecekleri bir 

tanesi hakkında yukarıdaki hükümler uygulanabilir. ġu kadar ki; plan ve mevzuat 

icaplarına göre bu yapılardan korunması mümkün olanları varsa, bunlardan birinin 

seçilmesi Ģarttır. Diğer korunması gerekenlerden lüzumlu görülenleri, hangi 

amaçla kullanılmakta olursa olsun, belediyelerce takdir olunacak bedel karĢılığında 

alınarak, lüzum ve ihtiyaca göre, sürekli veya geçici bir zaman için olduğu gibi 

veya değiĢtirilerek kullanılabilir veya kullanılmak üzere kiraya verilebilir veya 

satılabilir. Belediyelerce tesbit edilecek veya ettirilecek bedellere, tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içinde, umumi hükümler dahilinde hukuk mahkemelerine itiraz 

olunabilir. 

Konuttan baĢka maksatlar için kullanılan gecekondulardan plan ve mevzuat 

icaplarına göre korunması gerekenler hakkında da bu madde hükümleri 

uygulanabilir. 

Madde 22 – Gecekondu ıslah bölgelerinde bulunup da, belediyelere ait olan 

veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve 

arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmıĢ olan 

gecekondulardan, bu sahalar için yapılacak imar ve ıslah planları ve mevzuat 

icaplarına göre olduğu gibi veya değiĢtirilerek korunması mümkün olanları, planın 

tanziminden sonra yapılacak bildiriden itibaren en geç 2 yıl içinde yönetmelik 

esasları dairesinde sahipleri tarafından imar ve ıslah edilir. Aksi halde, bu yapıların 

verilen süre zarfında yıktırılması yoluna gidilir. Sahipleri tarafından yıktırılmıyan 

yapılar, enkazı sahiplerine ait olmak üzere belediyelerce yıktırılır ve yıkım masrafı 

% 10 fazlasiyle ilgiliden alınır. 

Madde 23 – Tek baĢına veya toplu olarak yapılmıĢ olan veya gecekondu 

ıslah bölgelerinde bulunup da bu sahalar için yapılacak imar veya ıslah planlarına 

veya mevzuat icaplarına göre yıkılması gereken izinsiz yapılar 21 inci madde 

hükümleri de gözönüne alınarak enkazı kendilerine ait olmak üzere sahipleri 

tarafından yıktırılır. Bundan dolayı kendilerine herhangi bir bedel verilmez. 
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Sahiplerince yıkılmayan veya yıktırılmayan gecekondular, yıkma masrafı % 10 

fazlasiyle kendilerinden alınmak üzere belediyelerce yıktırılır. 

Kamu hizmet ve tesisleriyle ilgili giderlere katılma: 

Madde 24 – Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgelerinde bulunan 

bütün yapıların, binalı ve binasız arazi ve arsaların sahipleri, bu sahalarda 

belediyelerce gerek bu kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen fondan 

faydalanmak suretiyle, gerekse diğer bütçe imkanları yapılacak veya yaptırılacak 

yol, kaldırım, kanalizasyon, su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri yapıldıktan 

sonra, bunlardan dolayı yapılan harcamaların tamamına, Belediye Gelirleri 

Kanununda belirtilen Ģekil ve nisbetlerde katılırlar. Bu Katılma payları, 

belediyelerce ilgililerden 10 yılda ve 10 eĢit taksitte alınır. 

Bu maddede sözü geçen arazi ve arsalardan özel mülkiyette bulunanlarının, 

baĢkaları tarafından gecekondu yapılmak suretiyle iĢgal edilmiĢ olan kısımları için 

alınması gereken katılma payları da, iĢgal devam ettiği sürece, gecekondu 

sahibinden alınır. 

Tasfiye veya ıslah sebebiyle yıkılması gereken gecekonduların sahiplerinden, 

yıkılacak gecekonduları dolayısiyle tahakkuk eden katılma paylarının yıkım 

gününden sonra ödenmesi gereken taksitleri alınmaz. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca lüzum görülen bazı gecekondu ıslah 

bölgelerinin kamu hizmet ve tesislerine harcanmak üzere, belediyelere ikrazlar 

dıĢında Devlet bütçesinden yapılan yardımlardan dolayı, bu hizmet ve tesisler için 

yapılan harcamalar toplamı, bu yardım miktarını aĢmamak üzere Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığınca tesbit edilecek miktar kadar düĢürülerek, katılma payları 

buna göre hesaplanacağı gibi, belediye meclisleri de lüzum gördükleri takdirde, bu 

maddede sözü geçen maliyet masraflarının bir kısmını kendi bütçelerinden 

ödemek suretiyle indirebilirler veya yukarıda belirtilen taksit süresini 20 yılı 

geçmemek üzere uzatabilirler. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılacak kamu hizmet ve tesisleri için de 

bu madde hükümleri uygulanır. 

Arsa tahsisi Ģart ve Ģekilleri: 

Madde 25 – 7 nci madde gereğince tesbit olunan önleme bölgelerindeki 

arsalar, öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklara 

ve diğer konutsuz vatandaĢlara verilir. 

Bu arsalardan, ıslah ve tasfiye bölgelerinde bulunan diğer yapı sahiplerinden 

yapısının tasfiyesini istiyenler de faydalanabilirler. 
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Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis edilecek 

kimselerin, yoksul veya dar gelirli olması, kendisinin veya eĢinin veya ergin 

olmıyan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya 

veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karĢılık olan 

payına sahip bulunmaması Ģarttır. 

Kimlerin yoksul ve dar gelirli sayılacağı, kendisine arsa tahsis edileceklerin 

öncelik sırası ve yukarda sözü geçen diğer hususların esasları yönetmelikte 

belirtilir.(1) 

 (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız. 

Madde 26 – (DeğiĢik : 6/6/1984 - 3016/1 md.) 

25 inci maddede sözü geçen arsalar yönetmelikte belirtilen Ģekil ve esaslar 

dahilinde ve tespit olunacak bedellerle kendilerine arsa verilmesi gerekenlere 

dağıtılır. 

Arsa ve binaların halihazır durumları ile Ģahıslara veya kamu kurum ve 

kuruluĢlarına tahsis veya satıĢları valiliklerince tespit ve Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca onaylanan emsal bedel üzerinden yapılır. 

Binalar ve konutlar, valiliklerin teklifi üzerine, bu bedelin yüzde yirmibeĢi (% 

25) peĢin olarak yatırılmak ve vade farkı alınmak kaydıyla taksitle de satılabilir. 

ġahıslara veya kamu kurum ve kuruluĢlarına, arsaların ve binaların satıĢ veya 

tahsisine dair esaslar Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Yardımlar ve muafiyetler :  

Madde 27 – Bu kanun hükümlerine göre kendilerine arsa tahsis edilenlerle 

gecekondusunu ıslah edeceklere, imkanları nispetinde Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca, mahalli belediyelerce veya diğer daire ve kurumlarca her türlü 

teknik yardım yapılır ve bunlara uzun vadeli konut kredisi verilmesi ve ayni yardım 

yapılması yoluna gidilir. Islahı gereken konutların tesbiti iĢlemleri, arsa tahsisi, 

yeniden konut yapacaklara veya konutunu ıslah edeceklere temin olunacak kredi 

veya yapılabilecek ayni ve teknik yardımların miktar, Ģekil ve sair Ģartlarına dair 

esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Kendilerine arsa tahsis edilenler, yönetmelikte belirtilen iĢlemleri, tahsis 

tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlamıya ve krediye ihtiyaçları bulunduğu ve 

yönetmeliğe göre gerektiği takdirde, Türkiye Emlak Kredi Bankasında kendilerine 

kredi tahsisini gerektirecek Ģekilde hesap açtırmaya mecburdurlar. Bunlardan 

krediye hak kazananların kredi tahsis tarihinden itibaren diğerlerinin ise, arsa 
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tahsisi tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde konutlarını yapmaya baĢlamaları ve 

32 nci maddeye uygun olarak önceden tesbit edilen plana göre, nüve kısmını en 

geç 2 yıl içinde bitirmeleri Ģarttır. 

Bu Ģartlara uymıyanlardan, bu kanuna göre tahsis edilmiĢ veya edilecek 

taĢınmaz mallar hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalınmaksızın geri alınır. 

Madde 28 – Bu kanun hükümleri gereğince ıslah edilecek veya yeniden inĢa 

olunacak konutlarda kullanılacak lüzumlu orman emvali, onanlı ihtiyaç belgeleri ile 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının talebi dikkate alınarak (6831 sayılı Orman 

Kanununun 33 üncu maddesi hükmü saklı kalmak Ģartiyle) orman idarelerince 

öncelikle ve maliyet bedeli üzerinden verilir. 

Bunun dıĢında, bu gibi yapılar için yapılacak diğer malzeme yardımları ve 

sağlanacak sair kolaylıklar yönetmelikte belirtilir. 

Madde 29 – Gerek gecekonduların tesbit, ıslah tasfiye ve önlenmesi 

hususlarında ve gerekse ıslah olunacak gecekondu bölgeleriyle yeniden tesis 

edilecek halk konutu veya nüve konut sahalarının her türlü kamu tesis ve 

hizmetlerinin ifasında Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının veya anılan BaĢkanlıkça 

gösterilecek lüzum ve ihtiyaca binaen diğer Bakanlıkların, Devlet dairelerinin ve 

sair kamu kurumlariyle kamu tüzel kiĢilerinin, mümkün olabilen her türlü 

yardımda bulunmalarına veya kendi konularına giren hizmetleri yerine 

getirmelerine Bakanlar Kurulunca verilecek karar üzerine, adı geçen daireler kendi 

asli vazifelerini, hizmet ve iĢ programlarını aksatmaksızın ve herhangi bir karĢılık 

talep etmeksizin bu yardım ve hizmetleri yerine getirirler, gerekirse bütçelerinde 

bu maksatlar için lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yine lüzumu halinde iĢ 

programlarını, bu hususları da gözönünde bulundurarak düzenlerler. 

Bu Bakanlık, daire ve kurumlarca, yukarda bahsi geçen yardım ve 

hizmetlerin, kendi imkanları dahilinde ve Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın 

yerine getirilmesi de caizdir. 

Madde 30 – Gecekondu ıslah bölgelerinde kamu tüzel kiĢilerine ait arazi ve 

arsalar üzerinde bulunan, plan ve mevzuat icaplarına göre yıkılmayıp, olduğu gibi 

veya değiĢtirilerek korunması mümkün olan gecekondulara ve bu kanun 

hükümlerine göre yeniden tesbit edilen konut sahalarında belediyelerce tahsis 

olunan arsalarda ilgililerince yapılacak yapılara yapı ruhsatiyesi verilebilmesi için; 

ilgilinin satıĢ vaadini, kiralandığını veya tahsis edildiğini belirten onanlı belgelerden 

birini ibraz etmesi Ģarttır. 

BaĢka mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu senedi aranmaz. 

Madde 31 – Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı bu kanundaki hizmetlerde 

kullanılmak üzere özel mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar içinde yapı veya sair 
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her hangi bir tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri sahipleri ile anlaĢarak 

satınalabilir veya kamulaĢtırabilir. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ve bu BaĢkanlığın izni ile belediyeler, 

gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi maksadiyle halk konutları, nüve 

konutlar ve geçici olarak kullanılacak misafir konutları inĢasına yetkilidir. 

Bu yapılar, 3194 sayılı Kanunun 21, 23, 27, 30, 31 ve 32 nci maddelerine tabi 

olmadığı gibi, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca belediyelere ait olan veya 

bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere belediyelerin mülkiyetine 

geçen arazi ve arsalar üzerine de yapılabilir.  

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılan veya yaptırılan konutlardan, Toplu 

Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca, lüzumlu görülenleri, bu kanundaki maksatlarda 

kullanılmak üzere ilgili belediyelere devir ve temlik olunabilir. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak yapılan veya yaptırılan yapıların kira ve 

kullanma Ģekilleri yönetmelikte belirtilir. 

Madde 32 – Bu kanunun uygulanacağı sahaların imar ve ıslah planlarının 

tanzim ve onanması iĢlemleri ile bu sahalarda yapılacak konutların tipleri, iç ve dıĢ 

ölçüleri, oda ve müĢtemilat durumları, mahalli Ģartlara göre kullanılacak malzeme 

cinsleri ve sair hususlara ait esaslar 3194 sayılı Ġmar Kanunu hükümlerine bağlı 

kalınmaksızın, hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.  

Madde 33 – Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız 

devir, temlik, kamulaĢtırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, 

tescil, cins değiĢikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değiĢiklik, onarım, inĢa ve ikmal 

gibi her türlü iĢlemler, sözleĢmeler, beyannameler ve benzerleri, tasarruf 

bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu kanun gereğince teĢekkül edecek fonlardan yapılacak sarfiyat, Artırma, 

Eksiltme ve Ġhale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumiye kanunlarına tabi 

değildir. 

Bu sarfiyatın Ģekil ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

Tahsis amacına aykırı davranıĢların önlenmesi: 

Madde 34 – (DeğiĢik birinci fıkra: 2/3/1988 - 3414/4 md.) Bu Kanun 

hükümlerine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar 

üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taĢınmaz mallar, tahsis tarihinden 

itibaren l0 yıl süre içinde: 

a) Devir ve temlik olunamaz. 

b) Rehin, ve diğer ayni haklarla takyidedilemez. 

c) SatıĢ va'di sözleĢmesine konu teĢkil edemez. 
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d) Taksim ve satıĢ suretiyle Ģüyuun giderilmesi talebine konu olamaz. 

e) Haczedilemez ve iĢgal olunamaz. 

Ancak, (e) fıkrası hükmü mahfuz kalmak Ģartiyle, ölüm, emeklilik, görev nakli 

ve Türkiye Emlak Kredi Bankasının veya konut kredisi veren diğer kuruluĢların 

ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satıĢ ve iĢlemler bu kayıtlara bağlı değildir. 

(Ek: 2/3/1988 - 3414/4. md.) 27 nci maddedeki inĢaat yapımına ait süreler 

saklı kalmak Ģartıyla, 20 yıllık süre içinde borçlanma bedellerinin tamamının 

ödenmesi halinde, takyitlerin tamamı kalkar. Bu Ģekilde yapılacak devir, temlik ve 

satıĢlarda 33 üncü maddedeki muafiyetler uygulanmaz. 

Bu kanundan doğan ipotekli alacaklar dolayısiyle yapılacak satıĢlardan elde 

edilen bedelden, bu kanunla ilgili borçları kesildikten ve arsa bu kanuna aykırı 

olmamak Ģartiyle, belediyeden ve bankadan izin alarak, masrafını tamamen 

kendisi karĢılamak suretiyle ek olarak yaptığı yapı ve tesisler için harcadığı para 

ilgilisine verildikten sonra, artan 14 üncü maddede sözü geçen fona yatırılır. SatıĢ 

bedelinin bu fıkra gereğince ilgiliye verilen kısmı, diğer borçları sebebiyle de hacz-

edilebilir. 

Belediye sınırları ve mücavir sahalar dıĢında uygulama : 

Madde 35 – Belediye sınırları ve mücavir sahalar dıĢında bulunmakla 

beraber, Hazineye özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarla 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırılanları hakkında da 

bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bu gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere verilmiĢ olan görev ve yetkiler, 

ĠçiĢleri Bakanlığı ve Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından birlikte tesbit 

edilecek yakın belediyelerden birisine verilebilir. 

Yönetmeliklerin hazırlanması: 

Madde 36 – Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı; bu kanunda sözü geçen 

yönetmelikleri, ilgili Bakanlıkların mütalaasını almak suretiyle, hazırlamakla 

görevlidir. 

Ceza hükümleri: 

Madde 37 – (DeğiĢik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/318 md.) Bu Kanun 

hükümlerinden faydalanmak amacıyla yalan beyanda bulunan veya hakikate aykırı 

beyanname verenler ile bu Kanunun yayımından sonra belediye sınırları içinde 

veya dıĢında belediyelere, Hazineye, özel idarelere veya katma bütçeli dairelere 

ait arazi ve arsalar üzerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yaptıranlar, bu gibi yapıları satanlar, bağıĢlayanlar, 
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rehin edenler veya diğer Ģekillerde devredenler ve bilerek devir ve satın alanlar, 

Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 

Özel kiĢilere veya bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçenler dıĢında ki 

tüzel kiĢilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar hakkında ise 

arsa sahibinin mülkiyet durumlarını vesikalandırmaları Ģartiyle yazılı müracaatları 

halinde bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı olarak iĢgalde bulunanlarla oturma hakkını 

kaybedenler, ilgili belediyelerce 6126 sayılı Kanunda belirtilen Ģekilde tahliye 

ettirilirler. 

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hüküm giyenler, bu kanundan bir daha 

faydalandırılmazlar ve borçları muacceliyet kesbeder. 

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 23/1/2008-5728/318 md.) 17 nci maddede sözü geçen 

beyannameyi, haklı bir sebebe dayanmaksızın, zamanında vermeyenlere mahallî 

mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Madde 38 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

ÇeĢitli hükümler: 

Madde 39 – Bu kanunun Türkiye Emlak Kredi Bankasına tahmil ettiği 

vazifelerin ifasına karĢılık olmak üzere adı geçen bankaya herhangi bir ücret 

ödenmez. 

Madde 40 – Bu kanun gereğince yapılan kamulaĢtırmalarda 6830 sayılı 

Ġstimlak Kanununun 23 üncü maddesi uygulanmaz. 

Madde 41 – Bu kanunun uygulanması gereken yerlerde, diğer kanunların 

bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar: 

Madde 42 – 6188, 7367, 5/9/1963 tarih ve 327 sayılı kanunlar yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

Ek Madde 1 – (Ek: 3/5/1985 - KHK. 247/4 md; Aynen Kabül: 2/3/1988 - 

3414/5 md.) 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılan hak sahipliği tespit iĢleminde 

beyan esası dikkate alınır. 
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Ek Madde 2 – 3- (2/3/1988 – 3414 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi olup, 

madde numarası teselsül ettirilmiĢ bu maddeler ĠĢlenemeyen Hükümler 

bölümünde korunmaktadır.) 



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

TaĢınmazların devri 

Ek Madde 4 – (Ek: 22/3/2007-5609/2 md.) 

189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Ġskân Ġhtiyaçları Ġçin Sarfiyat Ġcrası ve Bu 

Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına 

Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taĢınmazlar ile herhangi 

bir kamu hizmetine tahsis edilmiĢ olan taĢınmazlar hariç olmak üzere 

mülkiyeti Hazineye ait olup, 775 sayılı Kanuna göre Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığınca baĢlatılacak olan projeler çerçevesinde kullanılacak olan 

taĢınmazlar, bedelsiz olarak Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına devredilerek, anılan 

BaĢkanlığın talebi ve Maliye Bakanlığının onayı ile tapuda Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığı adına tescil edilir. 

Birinci fıkra uyarınca Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına devri ve tescili 

gerçekleĢtirilen mallar ile 23/5/2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 

uyarınca Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına devredilen Gecekondu Fonu 

kaynaklarının 775 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kullanılması esastır. 

Ek Madde 5 – (Ek: 22/3/2007-5609/2 md.) 

Bu Kanuna ekli (I) Sayılı Listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) Sayılı Cetvelin Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığına iliĢkin bölümüne eklenmiĢtir. 

Geçici maddeler: 

Geçici Madde 1 – Belediyelerce tesbit ve kabul edilip, Ġmar ve Ġskan 

Bakanlığınca uygun görülen gecekondu ıslah ve tasfiye bölgelerinde, bu kanunun 

yayımı tarihinden önce kendilerine veya sahiplerinin kanunen muteber 

muvafakatleri alınmak suretiyle özel veya tüzel kiĢilere ait arazi ve arsalar 

üzerinde yaptırılmıĢ olup da, sadece bir ailenin oturmasına mahsus ve konut 

olarak kullanılan izinsiz yapıların sahipleri ve içinde oturanlar da, 25 inci 

maddedeki Ģartları haiz bulunmaları halinde, bu kanun hükümlerinden 

faydalandırılırlar. 

Bu maddenin kapsamına giren ve tapuda ortak mülkiyet esaslarına göre 

kayıtlı bulunan arazi ve arsalar üzerindeki yapılardan, hissedarlarına ait oldukları 

tesbit edilenlerden, bu bölgenin Ģartlarına, plan ve yönetmelik esaslarına uygun 

olarak ifrazı kabil olanlar, belediye encümeni karariyle ve o yapıya sahip olanların 

isteğiyle müstakil parsel olarak, yapı malikinin veya maliklerinin adına tescil edilir. 

Geçici Madde 2 – Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kendisine ait 

olmıyan ve bu kanun mucibince belediyelerin mülkiyetine geçecek olan veya 

esasen belediyelere ait bulunan arazi ve arsalar üzerinde, bağ, bahçe ve meyvalık 
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yetiĢtirmiĢ olanların bu tesis yerleri imar planına uymadığı takdirde, muhtesatının 

belediyece takdir edilecek bedelleri ödenerek, ilgileri kesilir. 

Ġlgililer takdir olunan bedele karĢı 21 inci maddede belirtildiği Ģekilde itirazda 

bulunabilirler. 

Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi ve konut yapımı amaçlariyle Ġmar ve 

Ġskan Bakanlığınca yapılmıĢ ve yapılmakta olan kamulaĢtırma, yapı ve diğer 

uygulama iĢlerinde de bu kanun hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 4 – 6188 sayılı Kanundan doğan müktesep haklar ve 

yükümlülükler saklıdır. 

Geçici Madde 5 – Gecekondu ıslah bölgelerinde bulunup belediyelere ait 

olan veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve 

arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp 16 ve 17 nci 

maddelere göre tesbit edilmiĢ bulunan gecekonduların konut olarak 

kullanılanlarından imar ve ıslah planları ve mevzuat icaplarına göre olduğu gibi 

veya değiĢtirilerek korunması gerekenlere, 30 uncu madde gereğince 

gecekondusunu tamir ve ıslah ettiği takdirde, yapılacak imar planlarına ve 

hazırlanacak parselasyona uygun olarak, bedeli mukabilinde tapuları verilir. 

Bu madde hükümlerinden faydalanacakların 25 inci maddedeki Ģartları haiz 

olmaları gerekir. Birden fazla gecekonduya sahip olanlar, bunlardan sadece 

seçecekleri bir tanesi için yukarıdaki hükümlerden faydalanabilirler. 

Geçici Madde 6 – (Ek: 6/5/1976 - 1990/2 md.) 

12 nci madde ile teĢkil edilmiĢ bulunan Fon'a 1/3/1976 gününden önce, adı 

geçen maddenin (c) bendi gereğince belediye bütçesinden intikal eden ödenekten 

henüz harcanmamıĢ olanları, belediye meclisi kararı ile ve belediyenin diğer 

hizmetlerinde kullanılmak üzere fon'dan geri alınabilir. 

Geçici Madde 7 – (Ek: 6/5/1976 - 1990/2 md.) 

12 nci maddenin (c) bendi gereğince belediye bütçelerinden fon'a aktarılması 

gerekli görülen ödenekleri intikal ettirememiĢ belediyeler hakkında herhangi bir 

iĢlem yapılmaz. 

Ayrıca, Gecekondu Kanununun çeĢitli maddelerinde sözü geçen 

yükümlülükleri 1/3/1976 gününe kadar yerine getirememiĢ olan Belediye 

sorumluları hakkında ceza hükümleri uygulanmaz. 

Geçici Madde 8 – (Ek: 6/5/1976 - 1990/2 md.) 
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Belediyelere ait olan veya Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin 

mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde 1/3/1976 gününden önce 

yapıldıkları tespit edilen gecekondular hakkında da sözü geçen Kanunun 21 nci 

maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu gecekondulardan haklarında yıkım kararı alınmıĢ ve fakat bu karar henüz 

yerine getirilmemiĢ olanlarının yıkımı durdurulur. 

Haklarındaki yıkım kararları daha önce yerine getirilmiĢ bulunan gecekondu 

sahipleri, bundan dolayı herhangi bir hak talep edemezler. 

Bu madde kapsamına giren gecekondular hakkında 775 sayılı Gecekondu 

Kanununun ilgili diğer bütün hükümleri uygulanır. 

Devir ile ilgili geçiĢ hükümleri 

Geçici Madde 9 – (Ek: 22/3/2007-5609/2 md.) 

Hizmet binaları ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunan taĢınmazlar ile 

herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiĢ olan taĢınmazlar hariç olmak üzere, 775 

sayılı Kanunun öngördüğü maksatlar için kullanılmak üzere Bayındırlık ve Ġskân 

Bakanlığına tahsis edilmiĢ Hazine taĢınmazları ile Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca 

planlanmıĢ projeler çerçevesinde kullanılması öngörülmüĢ olmasına rağmen henüz 

bu Bakanlığa tahsis edilmemiĢ Hazine taĢınmazları, baĢkaca bir iĢleme gerek 

olmaksızın, bedelsiz olarak Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına devredilerek, anılan 

BaĢkanlığın talebi ve Maliye Bakanlığının onayı ile tapuda Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığı adına tescil edilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca 

değiĢik ihtiyaçlarla talep edilen taĢınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir. 

Bu Kanun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca baĢlatılmıĢ 

veya planlanmıĢ iĢ ve iĢlemler; bu iĢlere iliĢkin her türlü hak, yetki ve görevler, 

alacak, borç ve mükellefiyetler Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına devredilmiĢtir. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca baĢlatılmıĢ veya 

planlanmıĢ iĢleri yürütmeye, bu konuda yeni iĢler yapmaya, gerekli görülenleri 

belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkilidir. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı bu Kanunun uygulanmasından dolayı 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının taraf olduğu iĢlemlerde ve sözleĢmelerde taraf 

olur ve bu Bakanlık leh ve aleyhine açılmıĢ ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden 

önceki bu Bakanlık iĢ ve iĢlemleri sebebiyle açılacak olan davalarda ve icra 

takiplerinde kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı merkez 

teĢkilâtında 775 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürüten 

birimde tahsis edilmiĢ kadrolarda bulunan personelden (1) Daire BaĢkanı, (1) 
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Mühendis, (2) ġehir Plancısı, (5) Tekniker, (3) Teknisyen, (1) Teknik Ressam ve 

(1) Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni, ek 5 inci madde ile Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığına ihdas edilen kadrolardan durumlarına uygun olanlara bir ay içinde 

atanırlar ve atama iĢlemleri yapılıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam 

ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her 

türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski 

kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 

tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarından az olması halinde 

aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece 

herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Yürürlük maddeleri: 

Madde 43 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 44 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

20/7/1966 TARĠHLĠ VE 775 SAYILI ANA KANUNA  
ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER : 

1) 2/3/1988 tarihli ve 34l4 sayılı Kanunun hükümleri: 

Madde 1 – 775 sayılı Gecekondu Kanununun belediye sınırları ile mücavir 

alanlardaki tatbikatı için Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına verilen hak, yetki ve 
görevler ilgili belediyelere devredilmiĢtir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri 

yetkili organları eliyle kullanırlar. 

Büyük Ģehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyük Ģehir belediyelerinin 
koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılır. 

Madde 3 – (Birinci fıkra mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.) 

775 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre kurulması öngörülen Fonların 
idaresi ile bu Fonlara ait her türlü hak ve vecibeler ilgili belediyelere 

devredilmiĢtir.Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle 

kullanırlar. 

Geçici Madde 1 – (Mülga: 22/3/2007-5609/3 md.) 

Geçici Madde 2 – 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre çıkartılmıĢ 

yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde 
Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca yeniden düzenlenerek Resmi Gazete'de 

yayımlanır. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mezkur yönetmeliklerin aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 
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Geçici Madde 3 – 3/6/1986 tarihli ve 3296 sayılı Yetki Kanunu ile Bakanlar 

Kuruluna ve-rilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu için adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Geçici Madde 4 – (Ek : 29/11/2000 - 4608/2 md.; DeğiĢik: 22/3/2007-
5609/3 md.) 

9/9/2000 tarihinden önce 775 sayılı Kanun ile 3414 sayılı Kanun hükümlerine 
göre baĢlatılmıĢ olan iĢ ve iĢlemlere Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca devam 

edilir. 9/9/2000 tarihinden sonra baĢlatılacak olan iĢ ve iĢlemleri yapmaya Toplu 

Konut Ġdaresi BaĢkanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 5 – (Ek : 29/11/2000 - 4608/2 md.) 

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde zarar gören Marmara 

Bölgesindeki illerde tabii afetler nedeni ile sağlıklı, güvenli ve düzenli yeni yerleĢim 

alanları oluĢturmak ve konut ihtiyacını karĢılamak amacıyla bedeli 15/5/1959 

tarihli ve 7269 sayılı Kanunla teĢkil olunan afetler fonundan sağlanarak 

kamulaĢtırılmıĢ veya kamulaĢtırılacak veya afetlere iliĢkin hükümler taĢıyan diğer 

kanunlara göre iktisap olunmuĢ veya olunacak arsa ve arazilerde, arsa ve konut 

üretimi için gerektiğinde 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre 

iĢlem yapılır. 
 

775 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞĠġĠKLĠK YAPAN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERĠ 

GÖSTERĠR LĠSTE 

Yürürlükten Kaldırılan 

Kanun veya Kanun 

Hükümleri 

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 

Tarihi Sayısı Maddesi 

775 sayılı Gecekondu 

Kanununun 6 ncı maddesi 
3/5/1985 KHK/247 3 

775 sayılı Gecekondu 

Kanununun 6 ncı maddesi 
2/3/1988 3414 3 

 
775 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN  

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No 

Farklı tarihte 

yürürlüğe giren 

maddeler 

Yürürlüğe giriĢ tarihi 

1990 — 15/5/1976 

3016 — 20/6/1984 
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KHK/247 — 11/6/1985 

KHK/250 — 9/9/1985 

3414 — 11/3/1988 

3520 — 10/2/1989 

KHK/429 — 14/8/1990 

3811 — 3/7/1992 

4568 — 9/9/2000 

4608 — 2/12/2000 

4916 — 19/7/2003 

 

DeğiĢtiren 
Kanun No 

775 sayılı Kanunun değiĢtirilen maddeleri 
Yürürlüğe 
giriĢ tarihi 

5609 5,7,8,13,16,17,19,20,24,26,27,29,28,31,35,36, 
Ek Madde 2, Ek Madde 4,Ek Madde 5,Geçici 
Madde 9,ĠĢlenemeyen hüküm Geçici Madde 1, 
Geçici Madde 4 

28/3/2007 

5728 37, 38 8/2/2008 

5793 18, 31 ve 32 6/8/2008 
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GIDALARIN ÜRETĠMĠ, TÜKETĠMĠ VE  
DENETLENMESĠNE DAĠR KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMENĠN DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜ 

HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası: 5179 

Resmî Gazete Tarih: 05.06.2004 Sayı :25483 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM(1) 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda 

maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve 

hijyenik Ģekilde üretim, iĢleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği 

gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını 

korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul 

ve mamul gıda maddeleri ile gıda iĢlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta 

bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine iliĢkin özelliklerinin tespit edilmesi, 

gıda maddeleri üreten ve satan iĢyerlerinin asgari teknik ve hijyenik Ģartlarının 

belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları 

belirlemektir. 

(1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu 

hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıĢtır.  

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin 
ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede 

üretimine, tasnifine, iĢlenmesine, katkı ve gıda iĢlemeye yardımcı maddelere, 

ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satıĢ ve denetim usulleri ile yetki, 
görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici 

haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Kanunda geçen; 

Bakanlık: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, 

Türk gıda mevzuatı: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile 

temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, iĢlenmesi, dağıtımı ve satıĢı ile 
her aĢamayı kapsayan tüm mevzuatı, 

Gıda kodeksi: Türk Gıda Kodeksini, 

Gıda/Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak 
üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve iĢleme gereği kullanılan maddeler dahil, 

insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü 

maddeyi, 
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Organik gıda: Organik üretim ve yetiĢtirme tekniği ile kontrol ve/veya 

sertifikasyon kuruluĢu kontrolünde üretilmiĢ, yetiĢtirilmiĢ, doğadan toplanmıĢ, 
avlanmıĢ, ambalajlanmıĢ ve etiketlenmiĢ, ham, yarı mamul veya mamul haldeki 

sertifikalı gıdayı, 

Gıda maddeleri üreten iĢyeri: Gıda maddelerinin ham maddeden baĢlayarak; 

depolama, tasnif, iĢleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama 

iĢlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satıĢ yerlerine 

gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak 

yerlerin tamamını, 

Gıda maddeleri satıĢ yeri: Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda 

maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satıĢının yapıldığı ve bunların 

satıĢ için depolandığı yerleri, 

Gıda maddeleri üreten ve satan iĢyeri: Gıda maddelerinin ham maddeden 

baĢlayarak depolama, tasnif, iĢleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, 

ambalajlama iĢlemlerinden bir veya bir kaçının yapıldığı ve her türlü ham, yarı 

mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satıĢının 

yapıldığı ve bunların satıĢ için depolandığı yerleri, 

Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun Ģekilde iĢlendiği, 

üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri, 

Gıda ĠĢletmecisi: Ġthal ettikleri, ürettikleri, iĢledikleri, imal ettikleri veya 

dağıtımını yaptıkları gıda maddelerinin gıda mevzuatı Ģartlarına uygunluğundan 

sorumlu olan gerçek veya tüzel kiĢileri, 

Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, iĢverenle 

birlikte sorumlu olan yöneticiyi, 

Birincil üretim: Avlama, toplama, balıkçılık, hasat, sağım ve kesim öncesi 

hayvanların çiftlikte yetiĢtirilmesi dahil üretimi, 

Ham madde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde 

edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan 

maddelerden her birini, 

Gıda iĢlemeye yardımcı maddeler: Tek baĢına gıda bileĢeni olarak 

kullanılmayan, belirli teknolojik amaca yönelik olarak hammadde, gıda veya 

bileĢenlerinin iĢlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan; son üründe kendisi veya 

türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak, kalıntısı sağlık 

açısından risk oluĢturmayan maddeleri, 

Gıda katkı maddesi: Tek baĢına gıda maddesi olarak tüketilmeyen, gıda ham 

maddesi ve/veya gıda iĢlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek baĢına 
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besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan iĢlem 

sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların 

hazırlanması, tasnifi, iĢlenmesi, ambalajlanması, taĢınması, depolanması ve 

dağıtımı sırasında gıda maddelerinin tat, koku, görünüĢ, yapı ve diğer niteliklerini 

korumak, düzeltmek veya istenmeyen değiĢikliklere engel olmak amacıyla 

kullanımına izin verilen maddeleri, 

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler: Gıda maddeleri ile temasta 

bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri, 

Fonksiyonel/Özel beyanlı gıdalar: Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha 

fazla etkili bileĢene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini 

azaltıcı etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmıĢ gıdaları, 

Genetik modifiye gıdalar: Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklara, 

genetik modifikasyon teknolojileri ile baĢka bir canlı türüne ait bir genin 

aktarılması ile DNA'sının belli bir bölümünde istenilen değiĢiklik yapılmıĢ olan 

gıdaları, 

Özel beslenme amaçlı gıdalar: Özel bileĢimlerine veya üretim proseslerine 

bağlı olarak, normal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan 

edilen özel beslenme amaçları için uygun olan ve bu uygunluklarını belirtir Ģekilde 

piyasaya sunulan gıdaları, 

Özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar: Belli beslenme uygulamaları için hastaların 

diyetlerini düzenlemek amacıyla, özel olarak üretilmiĢ veya formüle edilmiĢ ve 

tıbbî gözetim altında kullanılacak olan, alıĢılmıĢ gıda maddelerini veya bu gıda 

maddelerinin içinde bulunan belirli besin öğelerini veya metabolitlerini vücuda 

alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vücuttan atma kapasitesi 

sınırlı, zayıflamıĢ veya bozulmuĢ olan hastalar ya da diyet yönetimleri, yalnızca 

normal diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte 

kullanımı ile sağlanmayan kiĢiler için hazırlanmıĢ gıda maddelerini, 

Gıda maddesi etiketi: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, 

marka, damga ve iĢaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında 

basılı bulunan tanıtım bilgilerini, 

Tüketime hazırlamak: Tasnif etme, tartma, ölçme, aktararak ve karıĢtırarak 

doldurma, ambalajlama, soğutma ve depolama, muhafaza etme, nakletme ve 

tüketim öncesi diğer faaliyetleri, 

Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen, tüketime 

hazırlanmıĢ gıda maddesini, 

Depo: Gıda maddelerini muhafaza etmek amacıyla tesis edilen yerleri, 
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Mübadeleye konu gıda maddeleri: Satmak veya sair Ģekilde devretmek üzere 

depolama, satıĢ maksadıyla teĢhir etme ve her ne surette olursa olsun devredilen 

gıda maddelerini, 

Gıda hijyeni: Gıda maddesinin sağlıklı olması için alınması gereken tüm 

tedbirleri, 

Kalıntı: Gıdada, tarım ürünlerinde veya bitkilerde, toprakta, suda veya diğer 

çevresel bileĢenlerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif 

bileĢenlerin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri ve metabolitleri 

kalıntısını, 

Gıdaya bulaĢan zararlı maddeler: Üretimi veya pazarlanması süresince, 

gıdaya istenmeden bulaĢan her türlü madde ve bileĢikleri, 

Kontrol: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri 

üreten ve satan iĢyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik Ģartları ile bu yerlerde 

üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, 

TağĢiĢ: Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi 

hâlini, 

Taklit: Gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerini; 

Ģekil, bileĢim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi, 

Reklam: Gıda maddelerinin satıĢını artırmak amacıyla yapılan tanıtma Ģekillerini, 

Denetim: Bakanlık tarafından gıda kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya 

doğrulanması için yapılan iĢlemleri, 

Tehlike: Gıda maddesinde olan ve oluĢabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

olarak sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansiyel zararı, 

Risk: Gıda maddesinde sağlığa zararlı olabilecek Ģiddetteki muhtemel 

tehlikeyi, 

Risk analizi: Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletiĢimi olarak 

birbirleri ile bağlantılı üç ayrı süreçten oluĢan sistemi, 

Risk değerlendirmesi: Olabilecek her türlü tehlikenin, nitelik ve etkilerinin 

bilimsel olarak belirlendiği süreci,  

Risk yönetimi: Risk değerlendirmesini, diğer yasal zorunlulukları ve 
gerektiğinde uygun önlem ve seçeneklerini dikkate alan süreci, 
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Risk iletiĢimi: Risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili tarafların 

risk ve riske iliĢkin faktörlere ait bilgi ve düĢünceleri paylaĢmasını, 

Nihaî tüketici: Gıdayı herhangi bir ticarî amaçla kullanmayan en son gıda 

maddesi tüketicisini, 

Serbest bölge: 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca yer ve sınırları belirlenen alanları, 

Kalite: Gıda maddelerinin mevzuatla belirlenmiĢ kriterlere uygunluğunu tayin 

eden özelliklerinin toplamını, 

Kalite kontrolü: Tüketime arz edilen gıda maddelerinin mevzuata 

uygunluğunun tespitini, 

Ġzlenebilirlik: Üretim, iĢleme ve pazarlama ile ilgili sürecin her aĢamasında, 
gıda maddesine karıĢtırılması tasarlanan veya muhtemelen ortaya çıkabilecek 

istenilmeyen herhangi bir maddenin izlenmesini, 

Sertifikasyon: Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilen kamu ve/veya özel 
kuruluĢlar tarafından gıda, kalite ve kontrol sistemlerinin belgelenmesini, 

Gayri sıhhî müessese: Çevresinde bulunanlara fizikî, ruhî ve sosyal yönlerden 

az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların 
kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri, 

Takviye edici gıdalar: Bir ya da birden fazla besin ögeleri; vitamin, mineral, 

protein, bitki, botanik, bitkisel kaynaklı maddeler, amino asitler ve benzeri 
bileĢenler ile bunların konsantresi ve/veya ekstraktlarından oluĢan ve günlük alım 

dozu belirlenmiĢ ürünleri, 

Gıda bankası: BağıĢlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı 
tedarik eden, uygun Ģartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değiĢik 

yardım kuruluĢları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaĢtıran 

ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluĢturduğu organizasyonları, 

Güvenli gıda: Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri 

taĢımayan gıdaları, 

Piyasaya arz: Gıda maddelerinin tedarik veya tüketim amacıyla bedelli veya 
bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti, 

Gıda güvenliği : Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü 

zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü, 

Gıda kontrolörü/ Gıda denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iĢ ve 

iĢlemlerini yerine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde eğitim almıĢ 

Bakanlık tarafından eğitim verilerek yetkilendirilmiĢ olan kiĢileri, 

Enteral beslenme ürünleri: Bireyin iĢtahsızlık, çeĢitli hastalıklar ve ameliyatlar 

gibi çeĢitli nedenlerle ağızdan yeterince besin alamadığı durumlarda, yetersiz 
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besin alınımını takviye etmek ve/veya tüm besin ögeleri gereksinimlerini 

karĢılamak amacıyla kullanılan ürünleri, 

Bebek mamaları: Bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amacıyla gıda 
kodeksine uygun formülasyonda üretilen gıda karıĢımlarını, 

Tıbbî amaçlı bebek mamaları: Hasta bebeklerin diyetlerini düzenlemek 
amacıyla gıda kodeksine uygun formülasyonda özel olarak üretilmiĢ olan ve tıbbî 

gözetim altında kullanılması gereken mamaları, 

Ġfade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Üretim Ġzni, Gıda Sicili, Tescil, Ġstihdam ve Lâboratuvar  

KuruluĢ Ġzni ile Ġlgili Yetki ve Sorumluluklar 

Üretim izni, gıda sicili ve tescil iĢleri 

Madde 4- Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri 

üreten iĢyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî 

teknik ve hijyenik Ģartlara uyarak gıda iĢyeri çalıĢma izni ve sicil numarasını almak 

zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmıĢ 

olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini 

ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası 

verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamıĢ gıdaları üreten iĢyerleri, üretime 

geçmeden önce izin almak ve diğer tescil iĢlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan 

belgeler, alındığı Ģartların değiĢmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde 

geçerliliğini devam ettirir. 

Üretim izni, gıda sicili ve gıda iĢyerlerinin taĢıması gereken asgarî teknik ve 

hijyenik Ģartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Lâboratuvar kuruluĢ izni 

Madde 5- Gıda maddelerinin ve gıda ile temas eden madde ve 

malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere, Bakanlıkça 

yetkilendirilecek kamu ve özel lâboratuvarlar kurulabilir. 

Bu lâboratuvarların kuruluĢ, çalıĢma izin ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri yetkileri çerçevesinde bulunan 

lâboratuvarlar için bu madde hükmü uygulanmaz. 

Ġstihdam 

Madde 6- Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemeleri üreten iĢyerlerinde, üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici 

istihdamı zorunludur. 
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Sorumlu yönetici olabilmeye ve sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve 

çalıĢtırılmalarına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu, Risk Analizi,  

Ġhtiyatî Tedbirler, Bilimsel Komiteler ve Ulusal Gıda Meclisi 

Gıda kodeksi 

Madde 7- Gıda maddelerinin asgarî kalite ve hijyen kriterleri, pestisit ve 

veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri, gıdaya bulaĢan zararlı maddeler, numune 

alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları ve analiz metotlarını 

ihtiva eden Türk Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu marifetince 

hazırlanır, Bakanlıkça yayımlanır ve denetlenir. 

Piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin gıda mevzuatına uygun olması 

zorunludur. 

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu 

Madde 8- Gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesinde görevli olmak 

üzere Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu oluĢturulur. 

Komisyon; gıda konusunda görevli olmak üzere Bakanlıktan iki, Sağlık 

Bakanlığından bir üye, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda 
temayüz etmiĢ birer bilim adamı, Türk Standartları Enstitüsünden bir üye ve en 

fazla üyeye sahip olan gıda konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütünden 

seçilecek bir üyeden oluĢur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Komisyon, 
Bakanlık temsilcisinin baĢkanlığında toplanır ve sekretaryası Bakanlıkça yapılır. 

Komisyon, üye sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 

Komisyon, karar verirken kamu ve özel hukuk kiĢilerinin görüĢlerine baĢvurabilir. 

Komisyon, gıda kodeksi konusunda, ülkede en yetkili merci olup, aĢağıdaki 

görevleri yapar: 

1- Gıda kodeksinin hazırlanması için çeĢitli ihtisas alt komisyonlarını seçmek 

ve çalıĢmalarını denetlemek. 

2- Alt komisyonlarca hazırlanan kodeks tasarılarını ve değiĢiklik tasarılarını 
karara bağlamak ve yayımlanmak üzere Bakanlığa sunmak. 

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve alt komisyonların çalıĢma usul ve esasları 

ile gıda kodeksi hazırlanma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle 
belirlenir. 
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Risk analizi 

Madde 9- Ġnsan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi 
için gıda mevzuatı uygulamalarında risk analizi esas alınır. Ancak koĢulların 

ve/veya alınan tedbirlerin, doğası gereği uygun olmaması durumunda risk analizi 

hariç tutulur. 

Risk değerlendirmesi bilimsel kanıtlara dayandırılır; bağımsız, tarafsız ve 

Ģeffaf bir Ģekilde yapılır. 

Risk yönetiminde, risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınır ve bu 

Kanunun 10 uncu maddesindeki Ģartların oluĢması durumunda ihtiyatî tedbirler 

uygulanır. 

Risk analizi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Ġhtiyatî tedbirler 

Madde 10- Ġnsan sağlığı üzerinde zararlı bir etkinin olması ihtimalinin 

belirmesi ve bilimsel belirsizliklerin sürmesi gibi özel durumlarda, kapsamlı bir risk 
değerlendirmesine imkân sağlayacak ileri düzeyde bilimsel veriler elde edilinceye 

kadar, geçici risk yönetimi tedbirlerine baĢvurulabilir. 

Ġhtiyatî tedbirler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Bilimsel komiteler 

Madde 11- Risk değerlendirmesi için bilimsel ve teknik verileri araĢtırmak, 

toplamak, düzenlemek, analiz etmek, yorumlamak, özetlemek ve görüĢ 
oluĢturmak üzere bilimsel komiteler kurulur. 

Bilimsel komitelerin kuruluĢ alanları, çalıĢma usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenir. 

Ulusal Gıda Meclisi ve Gıda Bankaları Birliği 

Madde 12- Bakanlık, gıda ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların 

yapılmasında görüĢ ve önerilerini almak üzere Ulusal Gıda Meclisi oluĢturur. 

Meclis, Bakanın veya Bakanlık müsteĢarının baĢkanlığında; 

Gıda iĢleri ile ilgili hizmetlerin yürütüldüğü Genel Müdürlükten üst düzey üç 

temsilci, Sağlık Bakanlığından üst düzey iki temsilci, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Türk 

Standartları Enstitüsünden iĢtirak edecek birer temsilciden, 

Üniversitelerin gıda bilimi ve teknolojisi, bitki ve hayvan sağlığı dallarından 

gündemindeki konularla ilgili görüĢ almak üzere davet edilecek beĢ öğretim 

üyesinden, 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

Gıda alanında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları 

ve ilgili özel sektör kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinden seçilecek birer 

temsilciden, 

OluĢur. 

Meclis yılda en az bir defa toplanır. 

Gıda bankacılığı alanında faaliyet gösteren kuruluĢların üye olduğu, üye 

kuruluĢların oluĢturduğu ve gıda bankaları arasında iĢbirliği, koordinasyon ve 

denetim fonksiyonlarını da ifa edecek Ģekilde Gıda Bankaları Birliği oluĢturulur. 

Meclisin ve Birliğin oluĢumu ve çalıĢmasına iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bildirimler, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, Ġzlenebilirlik ve  

ĠĢyeri Sorumluluğu 

Bildirimler 

Madde 13- Ġnsan sağlığını korumak ve gıda güvenliği koĢullarını sağlamak 

üzere, gıdadan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskin bildirimine iliĢkin 

sistemler Bakanlık tarafından kurulur. 

Gıdadan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili bir bilgiye sahip 

olunması halinde Bakanlık, bilgiyi hemen ilgili birimlere ve Sağlık Bakanlığına iletir 

ve gerekli tedbirleri alır. 

Bildirimler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Acil durumlar 

Madde 14- Üretilen veya ithal edilen gıda maddesinin, sağlığa zararlı 

olabileceği ihtimalinin belirmesi durumunda, söz konusu gıda maddesinin pazara 

sunumu, kullanımı ve ithalatına iliĢkin gerekli tedbirler alınır. 

Acil durumlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Kriz yönetimi 

Madde 15- Gıda konusunda insan sağlığına karĢı doğrudan veya dolaylı 

biçimde ciddi bir risk oluĢturan durum saptandığında, bu riskin mevcut hükümlerle 

önlenememesi, giderilememesi veya azaltılamaması ya da acil durum tedbiriyle 

yeterince yönetilememesi durumunda, Bakanlık ile Sağlık Bakanlığı, ilgili tüm 

kurum ve kuruluĢların da katılımı ile bilimsel ve teknik yardım sağlamak üzere bir 

kriz yönetimi ve kriz birimi oluĢturur. 

Kriz yönetimi ve kriz birimi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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Ġzlenebilirlik 

Madde 16- Gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde 

öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi 

için üretim, iĢleme ve dağıtım ile ilgili tüm aĢamalarda izlenebilirlik tesis edilir. 

Gıda iĢletmecileri; gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda 

maddelerine karıĢtırılması tasarlanan herhangi bir maddeyi, kimden aldıklarını 

belirleyebilecek sisteme sahip olmak zorundadır. Gerektiğinde denetim sonucu 

oluĢan bilgiler ilgili mercilere verilir.  

Piyasaya sürülen gıdaların, izlenebilirliğini kolaylaĢtırmak amacıyla, gerekli 

bilgileri içerecek Ģekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur. 

Ġzlenebilirlik ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

ĠĢyeri sorumluluğu 

Madde 17- Gıda iĢletmecisi; ithal ettiği, ürettiği, iĢlediği, imal ettiği veya 
dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği Ģartlarına uymaması durumunda, 

ürününü pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek 

zorundadır. 

Gıda maddesinin toptan veya perakende satıĢ ve/veya dağıtım 

faaliyetlerinden sorumlu kiĢiler; gıda güvenliği Ģartlarına sahip olmayan ürünleri 

pazardan geri çekmek, yetkili merciler tarafından alınan tedbirler ile ilgili olarak 
iĢbirliği yapmak, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır. 

ĠĢyeri sorumluluğu ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Sağlığın Korunmasına ĠliĢkin Hükümler 

Sağlığın korunması 

Madde 18- Ġnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddelerini ve gıda 

ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan iĢyerleri; 

a) Bakanlıkça çıkarılacak ilgili yönetmeliklerde belirtilen asgarî teknik, hijyenik ve 
güvenlik Ģartlarını taĢımak zorundadır. 

b) Gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddelerini imal edemez, mübadele konusu 
yapamaz ve muameleye tâbi tutamaz. 

c) Ġnsan sağlığına zarar verecek muhteviyatta gıda maddeleri üretemez, içerisine 
zararlı bir madde katamaz, böyle bir maddenin kalıntısını bulunduramaz ve gıdaya 
zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir iĢlem uygulayamaz. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Gıda Ticareti ile Ġlgili Hükümler 

DıĢ ticaret 

Madde 19- Ġhracat ve ithalatta gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan 
madde ve malzemelerin gıda güvenliği ve kalitesi yönünden denetim esaslarını 

oluĢturmaya Bakanlık yetkilidir. Ancak, ihraç edilmek üzere üretildiğinin önceden 

ilgili mercilere bildirilmiĢ olması ve/veya ihraç edilecek ülke tarafından talepte 
bulunulduğunun ihracatçı tarafından beyan edilmesi halinde gıda kodeksine 

uygunluk aranmaz. 

Ġhraç edilen ürünün geri gelmesi halinde, halk sağlığını tehlikeye 
düĢürmemek Ģartıyla ayniyat tespiti yapılarak yurda giriĢine izin verilir. Bu 

ürünlerin yurt içinde satıĢına ancak Türk Gıda Kodeksine uygun hale getirilmesi 

koĢuluyla izin verilir. 

Ġthalatta istisnalar hariç Türk Gıda Kodeksine uygunluk aranır. 

Ġstisnalar: 

a) Gümrük gözetimi altında, gümrük depoları ile antrepolarına konulan veya transit 
nakledilen, 

b) Yabancı devlet baĢkanları ile beraberindekiler tarafından, bulundukları süre içinde 
kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen, 

c) Diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait, 

d) Bilimsel amaçlar, sergiler, sportif ve kültürel faaliyetler için getirilen, 

e) Olağanüstü hallerde, hibe olarak gönderilen, 

f) Numune olarak gelen, 

g) Gemilerde bulunup, açık denizlerde tüketilecek olan, 

Gıda maddelerinde Türk Gıda Kodeksine uygunluk aranmaz. 

Ġhracat ve ithalatta yapılacak denetimlere iliĢkin usul ve esaslar DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığının görüĢü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Gümrük merkezleri 

Madde 20- Bakanlık, ilgili kurumların görüĢünü alarak, ithal ve ihraç 

edilecek gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 

kontrolü için giriĢ ve çıkıĢ gümrük kapılarını tespit ve ilân eder. Bu amaçla, tespit 

ve ilân edilen kapılarda, kontrol merkezleri kurulur. 

Reklam ve tanıtım 

Madde 21- Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerin etiketlenmesi, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı veya gıdanın 
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karakterine, yapısına, özellikle doğasına, özelliklerine, bileĢimine, miktarına, 

dayanıklılığına, orijinine, üretim metoduna göre hatalı bir izlenim yaratacak, 

gıdanın sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak, tüm benzer gıda 

maddeleri ile aynı özelliklere sahip olduğu halde gıda maddesinin özel 

karakteristiklerine sahip olduğunu bildiren veya ima eden ifadeleri ve tüketiciyi 

yanıltacak yazı, resim, Ģekil ve benzerlerini içermemelidir. 

Reklam ve tanıtım ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Ancak, bilimsel yöntemler ve klinik testlerle kanıtlanmıĢ ve Bakanlık 

tarafından kabul edilen, fonksiyonel gıdalar/özel beyanlı gıdalar ve genetik 

modifiye gıdalar ile benzeri diğer konulara iliĢkin usul ve esaslar, Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Tüketici haklarının korunması 

Madde 22- Tüketici haklarının korunması amacıyla, tüketiciler; her türlü 

gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, ithal 

eden ve satan gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından bilgilendirilir. Lüzumu halinde 

gıdaların içeriği ve özelliği hakkında tüketicilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Gıda 

maddeleri ile ilgili olarak tüketiciler yanıltılamaz ve yanlıĢ yönlendirilemez. 

Gıda konusunda, tüketici haklarının korunması ve toplumun bütün 

kesimlerinin gıda kontrol safhalarına katılmasını sağlayacak tedbirler ve buna 

iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Piyasa Gözetimi, Denetim, Kontrol ve Sertifikasyon ile Ġtiraz Hakkı 

Piyasa gözetimi ve denetimi 

Madde 23- Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan mevzuatın 

uygulanmasına iliĢkin olarak tüm gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve 

malzemeleri üreten, satan iĢyerleri ile bu yerlerde üretilen, satılan tüm gıda 

maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi ve 

denetimi, ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği içinde yapılır. Ancak, halk sağlığını 

ilgilendiren acil durumlarda gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının müdahale hakkı saklıdır. 

Gıda maddeleri satıĢ ve toplu tüketim yerlerinin denetimi, Sağlık Bakanlığının 

görüĢü alınarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili 

mercilerce yapılır. 

Bu Kanunun amaç ve kapsamına uygun olarak; gıda ve gıda ile temas eden 

madde ve malzemelerin birincil üretim aĢaması dahil olmak üzere üretim ve tüketim 

zincirinin tüm aĢamalarında, gıda kontrol ve denetim hizmeti, 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanununa tâbi en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ personel tarafından 

yapılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olup lise düzeyinde eğitimi olduğu 

halde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce denetim görevi yapanların 

hakları saklıdır. Bu Kanun kapsamındaki gıda kontrol ve denetim hizmetlerini 

yapacak olanların seçimi ve yetiĢtirilmesine iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir.  

Kontrol ve sertifikasyon 

Madde 24- Gıda üreten ve/veya satan iĢyerlerinde, Bakanlığın 

yetkilendireceği kamu ve/veya özel kuruluĢlar tarafından kalite, risk analizi ve 

Bakanlığın uygun gördüğü benzeri diğer konularda, kontrol ve sertifikasyon 

hizmetleri yapılabilir. YetkilendirilmiĢ kuruluĢlar, bu Kanuna göre Bakanlıkça 

verilmesi gereken belgeler ve sertifikalar dıĢındaki belgeleri verir. 

YetkilendirilmiĢ kuruluĢlar tarafından verilecek sertifika, belge ve raporları 

gerekçesini belirtmek suretiyle iptal etmeye ve kuruluĢlara verilen belgelendirme 

yetki süresini belirlemeye Bakanlık yetkilidir. 

Yetki verilen kuruluĢlar, Bakanlıkça belirlenen yetkileri çerçevesinde iĢ ve 

iĢlemlerini yaparlar. Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun faaliyette 

bulunmayanların yetki belgeleri Bakanlıkça iptal edilir. Ayrıca usulsüzlük tespit 

edilmesi halinde, ilgili kuruluĢ hakkında gerekli yasal iĢlemler Bakanlıkça yapılır. 

Kontrol ve sertifikasyona iliĢkin usul ve esaslar ile kuruluĢların uyması 

gereken kriterler yönetmelikle belirlenir. 

Ġtiraz hakkı 

Madde 25- Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri 

üreten, ithal ve ihraç eden ve satan iĢyeri yetkilileri, kontrol ve denetim sonuçları 

hakkında, ilgili mercilere itiraz edebilir. 

Ġtiraz hakkına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

Özel Hükümler 

Sularla ilgili hükümler 

Madde 26- Doğal kaynak, doğal maden, içme, tıbbî sular ile iĢlenmiĢ içme, 

iĢlenmiĢ kaynak ve iĢlenmiĢ maden suyu üretimi, uygun Ģekilde ambalajlanması 

ve satıĢ esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 
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Kendi doğasında bulunmayan herhangi bir katkı maddesi ilave edilen doğal 

kaynak, doğal maden, içme ile iĢlenmiĢ içme, iĢlenmiĢ kaynak, iĢlenmiĢ maden 

suyu ve yapay sodaların üretimi, uygun Ģekilde ambalajlanması ve satıĢ esasları 

Bakanlıkça belirlenir. 

Bu konudaki usul ve esaslar, Bakanlık ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmeliklerle belirlenir. 

Takviye edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet 

gıdalar, tıbbî amaçlı bebek mamaları 

Madde 27- Takviye edici gıdalar ve bebek mamalarının üretim, ithalat, 

ihracat ve denetimine iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar, tıbbî amaçlı 

bebek mamaları ile ilaç olarak kullanımı bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmıĢ ancak 

reçeteye tabi olmayan ürünlerin üretim, ithalat, ihracat ve denetimine iliĢkin usul 

ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

Serbest bölgelerle ilgili hükümler 

Madde 28- Türk gıda mevzuatına uymayan gıda maddeleri ve gıda ile 

temasta bulunan madde ve malzemeler serbest bölgelere getirilebilir, üretilebilir 

ve yurt dıĢı edilebilir. Serbest bölgelerdeki gıda ile ilgili faaliyetlere iliĢkin usul ve 

esaslar, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının görüĢü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ġdari Yaptırımlar ve Ceza Hükümleri  

Ġdarî yaptırımlar ve cezalar  

Madde 29- (DeğiĢik: 23/1/2008 – 5728/542 md.) 

Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aĢağıdaki Ģekilde 

düzenlenmiĢtir: 

a) 4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil iĢlemlerini yaptırmadan üretime geçen 

veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kiĢilere bin Türk Lirası 

idarî para cezası verilir ve iĢletme üretimden men edilir. Ayrıca, ürünlere 

elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu iĢletmelerin, tescil 

ve izin iĢlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir. 

Üretim izni alınmamıĢ gıdaları, bunlarla temasta bulunan madde ve 

malzemeleri veya süresi dolmuĢ gıda maddeleri satan veya satıĢa arzeden gerçek 
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veya tüzel kiĢilere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu ürünlere 

elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil iĢlemlerini yaptıran; ancak, asgarî 

teknik ve hijyenik Ģartlarını muhafaza etmeden üretim yapan iĢyerleri, durumlarını 

düzeltinceye kadar faaliyetten men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve sahipleri 

gerçek veya tüzelkiĢilere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, elkonulan 

ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu iĢletmelere, mevcut 

durumlarını düzelttikten sonra üretim yapma izni verilir. Ġlgili mercilerce verilen 

otuz günlük süre içerisinde, eksikliklerini gidermeyen iĢyerlerinin çalıĢmaya esas 

olan izinleri iptal edilir. 

b) 5 inci maddede belirtilen, kuruluĢ veya faaliyet izni almadan faaliyete geçen özel 

gıda kontrol laboratuvarı faaliyetten men edilir ve sahibi gerçek veya tüzel kiĢiye 

onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

c) 6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen iĢyerlerinin sahibi 

gerçek veya tüzel kiĢiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Otuz gün içinde, 

sorumlu yönetici görevlendirilmediği takdirde, bu iĢyerleri faaliyetten men edilir. 

Yöneticilik görevini gereği gibi yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye, üçyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat 

artırılarak uygulanır. Ġkinci defa tekrarı halinde ise, kiĢi altı ay süreyle sorumlu 

yöneticilikten men edilir. 

d) 18 inci maddede belirtilen sağlığın korunması ile ilgili hükümler dıĢında, 7 nci 

maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek ve tüzel 

kiĢilere beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık, gıda maddelerinin 

etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar bu gıda 

maddelerinin satıĢına izin verilmez.  

e) 10 uncu maddede belirtilen tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kiĢilere beĢbin 

Türk Lirası idarî para cezası verilir ve faaliyetten men edilir. 

f) 14 üncü maddede belirtilen acil durumlarda alınacak tedbirlere uymayan gerçek ve 

tüzel kiĢilere beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu kiĢilerce ürün piyasadan 

toplattırılır, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

g) 16 ncı maddede belirtilen izlenebilirlikle ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel 

kiĢilere beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para 

cezası iki kat artırılarak uygulanır. 

h) 17 nci maddede belirtilen iĢyeri sorumluluğu ile ilgili hükümlere uymayan gerçek 

ve tüzel kiĢilere beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde 

idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 
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ı) Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlâl 

eden kiĢiler, Türk Ceza Kanununun ―Kamunun Sağlığına KarĢı Suçlar‖ baĢlıklı 

Bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılır.  

i) 19 uncu maddesinde belirtilen ithalat ve ihracatla ilgili yükümlülükleri yerine 

getirmeyen gerçek ve tüzel kiĢilere beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir; 

ürün, ihracatçısı veya ithalatçısı tarafından piyasadan toplattırılır, eylemin tekrarı 

halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

j) 21 inci maddedeki reklam ve tanıtımlarla ilgili hükümlere aykırı hareket eden 

gerçek ve tüzel kiĢilere, beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı 

halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

k) 22 nci maddede belirtilen tüketici haklarının korunması ile ilgili hükümlere 

uymayan gerçek ve tüzel kiĢilere beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, 

eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

l) Bu Kanunun 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen sularla ilgili hükümler ve takviye 

edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar ve tıbbî amaçlı bebek 

mamaları ile ilgili hükümlere aykırı hareket eden iĢyeri, bu Ģartları yerine 

getirinceye kadar faaliyetten men edilir ve sahiplerine beĢbin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir, eylemin tekrarı halinde, idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

m) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere, beĢbin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. 

n) Üreticisi tarafından piyasadan toplattırılmasına karar verilen ürünler, bir hafta 

içinde toplanmak zorundadır. Ürünleri toplamayan üreticilere ayrıca beĢbin Türk 

Lirası idarî para cezası verilir, ürünler ilgili mercilerce toplattırılır ve masraflar yasal 

faizi ile birlikte üreticisinden tahsil edilir ve bu suretle toplattırılan ürünlerin 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Bu maddenin uygulamasında, eylemin tekrarından maksat, aksine hüküm 

bulunmayan hallerde eylemin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde, ilk 

cezaya konu eylemin tekrar iĢlenmesidir. 

Ġdarî yaptırımlara karar verme yetkisi  

Madde 30- (DeğiĢik: 23/1/2008 – 5728/543 md.) 

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye, mahallî mülkî amir 

yetkilidir. 
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ONUNCU BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

Madde 31- Sağlık Bakanlığının, genel sağlığın korunması ve hijyen ile ilgili 

olarak, diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır. 

DeğiĢtirilen hükümler 

Madde 32- (24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 

ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir.) 

Madde 33- (10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette TağĢiĢin Men'i ve 

Ġhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

iĢlenmiĢtir.) 

Madde 34- (23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanunu ile ilgili olup yerine iĢlenmiĢtir.) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 35- 19.3.1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve 

Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve 

Kimya Lâboratuvarları Kanununun baĢlığında bulunan "ve Gıdai", 1 inci 

maddesindeki "gıdai ve" ile 7 nci maddesindeki "ve gıdai" ibareleri metinden 

çıkarılmıĢtır. 

Madde 36- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (28) numaralı bendindeki "yiyeceği, içeceği ve", (61) 

numaralı bendindeki "ve hususi teĢebbüs tarafından kurulan aynı mahiyetteki 

tesisleri sağlık ve teknik bakımlarından murakabe etmek" ibareleri metinden 

çıkarılmıĢ ve (77) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Madde 37- 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki "Gıdalar ile" ibaresi, 

181 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Bütün gıda maddeleriyle" ibaresi, aynı 

maddenin ikinci fıkrasındaki "gıda maddeleri ile" ibaresi, 199 uncu maddesindeki 

"Her gıda maddesi ile" ibaresi ve ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "ve 

188" ibaresi ve aynı maddenin son fıkrasındaki ", yenecek ve içilecek Ģeylere" 

ibaresi, 297 nci maddesindeki "ve 188" ibaresi metinden çıkarılmıĢ ve 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi, 181 inci maddesinin son fıkrası, 

183 üncü maddesinin (1) ve (4) numaralı bentleri ile 170, 171, 172, 182, 184, 

188, 189, 190, 191, 192, 193 ve 198 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
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Madde 38- 8.6.1942 tarihli ve 4250 sayılı Ġspirto ve Ġspirtolu Ġçkiler Ġnhisarı 

Kanununun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 12, 13, 29, 30, 31 ve 34 üncü 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Madde 39- 3.11.1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Geçici Madde 1- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ve uygulamaya 

iliĢkin sair usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar 24.6.1995 tarihli ve 560 sayılı 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnameye göre çıkarılan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri 

uygulanmaya devam olunur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkartılır. 

Geçici Madde 2- Halen faaliyet gösteren, gıda maddeleri ve gıda ile temas 

eden madde ve malzemeleri üreten ve satan iĢyerleri, bu Kanun ile getirilen yeni 

yükümlülüklere, Kanunda belirtilen yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren bir 

yıl içinde uyum sağlamak zorundadır. 

Geçici Madde 3- Sağlık Bakanlığına ait lâboratuvarların gıda denetim 

hizmetlerinde kullanım usul ve esasları, Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı arasında 

hazırlanacak bir protokol ile belirlenir. 

Geçici Madde 4- Sağlık Bakanlığında "Çevre Sağlığı Teknisyeni" olarak 

görev yapmakta olan "Sağlık Memuru" unvanlı kadrolarda görev yapan 

personelden Sağlık Bakanlığınca belirlenecek beĢyüz adet personel, kadroları ile 

birlikte, en geç altı ay içerisinde, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına devredilir. Devir 

iĢlemleri tamamlanan beĢyüz adet sağlık memuru kadroları 190 sayılı Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık 

Bakanlığına ait bölümünden çıkarılarak aynı Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı bölümüne eklenmiĢ sayılır. 

Ġptal edilerek devredilen kadrolarda istihdam edilen personel, baĢka bir 

iĢleme gerek kalmaksızın Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının kadro cetveline eklenen 

sağlık memuru kadrolarına atanmıĢ sayılırlar. 

Yukarıda belirtilenlerin haricinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, gıda kontrol 

ve denetim hizmetlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 

maddesinde belirtilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Teknik Hizmetler 

sınıfında çalıĢan personelden Devlet Personel BaĢkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım 

ve KöyiĢleri Bakanlığınca belirlenecekler baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Tarım ve 

KöyiĢleri Bakanlığında mevcut olan aynı unvanlı kadrolara altı ay içerisinde 

atanırlar. 
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Geçici Madde 5- Bu Kanunun yayımlanmasından önce çalıĢma izni, üretim 

izni, özel gıda kontrol lâboratuvarı izni almıĢ iĢ yerlerinin hakları saklıdır. 

Geçici Madde 6- Bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine 

getirilmesinde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Teknik 

Hizmetler Sınıfında uygun unvan ve derece bulunmaması halinde 2004 yılı için 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu 

maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın boĢ kadrolarda unvan ve derece 

değiĢikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 40- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 41- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ĠMAR KANUNU 

Kanun Numarası: 3194 

Resmî Gazete Tarih : 09.05.1985  Sayı : 18749 

 

 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç:  

Madde 1 – Bu Kanun, yerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢmaların; 

plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü sağlamak amacıyla 

düzenlenmiĢtir. 

Kapsam:  

Madde 2 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıĢında kalan 

yerlerde yapılacak planlar ile inĢa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun 

hükümlerine tabidir. 

Genel esas:  

Madde 3 – Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu 

bölgenin Ģartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. 

Ġstisnalar:  

Madde 4 – 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 

sayılı Ġstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük ġehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek 

olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, 

bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne Ģekilde uygulanacağı Milli Savunma 

Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından müĢtereken belirlenir. 

Tanımlar:  

Madde 5 – Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aĢağıda tanımlanmıĢtır. 

Nazım Ġmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır 

haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak çizilen ve arazi 

parçalarının; genel kullanıĢ biçimlerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme 

alanlarının geliĢme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaĢım sistemlerini ve 

problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve 

raporuyla beraber bütün olan plandır. 

Uygulama Ġmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral 

durumu iĢlenmiĢ olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeĢitli 

bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için 
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gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer 

bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. 

YerleĢme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleĢik ve geliĢme alanlarının 

tümüdür. 

Ġmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 

Ġmar Parseli; Ġmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin Ġmar Kanunu, 

Ġmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiĢ Ģeklidir. 

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.  

Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan 

mülkiyeti tescilli parseldir.  

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve 

yerüstü inĢaatı ile bunların ilave, değiĢiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve 

müteharrik tesislerdir.  

Bina; kendi baĢına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri 

ve insanların oturma, çalıĢma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet 

etmelerine yarıyan, hayvanların ve eĢyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

Ġlgili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dıĢında valiliktir.  

Bakanlık; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığıdır. 

Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti 

altına verilmiĢ olan alanlardır. 

Çevre düzeni planı;  

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, 

ulaĢım gibi yerleĢme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. 

(Ek : 26/4/1989 - 3542/1 md.) Fen adamları; yapı, elektrik tesisatı, sıhhi 

tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik 

öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun olmuĢ veya lise mezunu olup, 

bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmıĢ olduğu kursları baĢarıyla tamamlamıĢ 

olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine 

sahip olan elemanlardır.  

Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak 

yönetmelikte tarif edilir.  



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġmar Planları ile Ġlgili Esaslar 

Planlama kademeleri: 

Madde 6 – Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" 

ve "Ġmar Planları", imar planları ise, "Nazım Ġmar Planları" ve "Uygulama Ġmar 

Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de 

yapılabilir. 

Halihazır harita ve imar planları: 

Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aĢağıda 

belirtilen hususlara uyulur.  

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleĢim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler 

veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve 

valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu 

dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aĢan yerleĢmelerin imar planlarının 

yaptırılmaları mecburidir. 

 Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aĢmayan yerleĢmelerde, imar planı 

yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar 

planları yürürlüktedir.  

c) Mevcut planların yerleĢmiĢ nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleĢme 

alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce 

yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça 

hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen 

vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 

Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler.  

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması: 

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aĢağıda 

belirtilen esaslara uyulur. 

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik geliĢme eğilimlerini, yerleĢmelerin geliĢme 

potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek 

üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama 

TeĢkilatı yapar veya yaptırır. 

b) Ġmar Planları; Nazım Ġmar Planı ve Uygulama Ġmar 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. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
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girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye baĢkanlığınca tespit edilen ilan 

yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz 

edilebilir. Belediye baĢkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları 

belediye meclisi onbeĢ gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan dıĢında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya 

ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak 

yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay 

süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Ġtirazlar 

valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeĢ gün içerisinde inceleyerek kesin 

karara bağlar.  

OnaylanmıĢ planlarda yapılacak değiĢiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

KesinleĢen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. 

Ġmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. 

Belediye BaĢkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını 

kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karĢılığında 

isteyenlere verir. 

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dıĢında kullanılmak üzere 

plânlanamaz. 

 

Ġmar planlarında Bakanlığın yetkisi: 

Madde 9 – Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji 

tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına iliĢkin imar planı ve 

değiĢikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut 

uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken 

planların ve plan değiĢikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten 

imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, 

hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan 

yerlerdeki imar ve yerleĢme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili 

belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde iĢbirliği 

sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiĢtirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. 

 (Ek : 24/11/1994 - 4046/41 md.) Belediye hudutları ve mücavir alanlar 

içerisinde bulunan ve özelleĢtirme programına alınmıĢ kuruluĢlara ait arsa ve 

arazilerin, ilgili kuruluĢlardan gerekli görüĢ, (Belediye) alınarak Çevre Ġmar 

bütünlüğünü bozmayacak (Ek ibare: 3/4/1997 - 4232/4 md.) imar tadilatları ve 

mevzi imar planlarının ve buna uygun imar  durumlarının  BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanarak  ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca 
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onaylanmak su- retiyle yürürlüğe girer ve ilgili Belediyeler bu arsa ve arazilerin 

imar fonksiyonlarını 5 yıl değiĢtiremezler. (Ek ibare : 3/4/1997 - 4232/4 md.) ilgili 

belediyeler görüĢlerini onbeĢ gün içinde bildirir.  

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler için imar 

planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değiĢiklik yapılması gerektiği takdirde, 

Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar 

planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re'sen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, 

kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, 

gerektiğinde re'sen onaylar. 

(Ek fıkra : 20/6/1987 - 3394/7 md.; Ġptal : Ana.Mah. 26/9/1991 tarih ve E. 

1990/38, K. 1991/32 sayılı Kararı ile.) 

KesinleĢen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planların 

uygulanması mecburidir.  

Re'sen yapılan planlardaki değiĢiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5398/19 md.) 4046 sayılı Kanun kapsamında gelir 

ortaklığı modeli ve iĢin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemine göre 

özelleĢtirme iĢlemleri yapılan hizmet özelleĢtirilmesi niteliğindeki yatırımların 

yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan plânları, ÖzelleĢtirme Ġdaresince 

değerlendirilmek ve sözleĢmeye uygunluğu konusundaki görüĢü de alınmak kaydı 

ile re'sen onaylamaya Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı 

ilgili belediye en geç iki ay içinde verir. 

Ġmar programları, kamulaĢtırma ve kısıtlılık hali: 

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 

ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. BeĢ 

yıllık imar programlarının görüĢülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluĢlarının 

temsilcileri görüĢleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, 

belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleĢir. Bu program içinde bulunan 

kamu kuruluĢlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluĢlarına bildirilir. BeĢ 

yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine 

tahsis edilmiĢ olan yerleri ilgili kamu kuruluĢları, bu program süresi içinde 

kamulaĢtırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluĢlarının yıllık bütçelerine 

konulur.  

Ġmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları 

gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaĢtırılıncaya veya umumi 
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hizmetlerle ilgili projeler gerçekleĢtirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer 

kanunlarla verilen haklar devam eder.  

Kamuya ait gayrimenkuller: 

Madde 11 – Ġmar planlarında; meydan, yol, park, yeĢil saha, otopark, toplu 

taĢıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmıĢ yerlere rastlayan 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik 

bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 

harekat 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 dıĢında 

özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin 

üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti için 

takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme Ģekli taraflarca tespit olunur.  

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tarafından 

satılamaz ve baĢka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine gerekli Ģerh konur. 

Bu yerlerin kullanılıĢ Ģekli, yeni bir imar planıyla değiĢtirilip özel mülkiyete 

konu olabilecek hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alınan idareye 

belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna aykırı davranıĢı sabit olan 

ilgililer Ģahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir Ģekilde resim, harç ve vergiye tabi 

değildir. 

(DeğiĢik : 25/2/1998 - 4342/35 md.) Hazırlanan imar planı sınırları içindeki 

kadastral yollar ile meydanlar, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden 

kaybederek, onaylanmıĢ imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına konu ve 

tabi olurlar.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/14 md.) Hazinenin özel mülkiyetinde veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere izin verilen 

taĢınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar planı kararıyla 

baĢka amaca ayrılamaz. 

Cephe hattı: 

Madde 12 – Ġmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina 

yapılamaz. Herhangi bir arsanın cephe hattının gerisinde kalan kısmı, plan ve 

yönetmelik esaslarına uygun bina inĢaatına yetmiyorsa, beĢ yıllık imar programı 

içinde olup olmadığına göre, 10 uncu maddede belirtilen müddetler içerisinde 18 

inci madde hükümleri tatbik edilmediği veya baĢka bir Ģekilde halline imkan 

bulunmadığı takdirde mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı 

ilgili idarelerce kamulaĢtırılır.  
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Ġmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler:  

Madde 13 – (Birinci fıkra iptal: Ana.Mah.nin 29/12/1999 tarihli ve 

E.:1999/33, K.:1999/51 sayılı Kararı ile) 

Ġmar programına alınan alanlarda kamulaĢtırma yapılıncaya kadar emlak 

vergisi ödenmesi durdurulur. KamulaĢtırmanın yapılması halinde durdurma tarihi 

ile kamulaĢtırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, 

kamulaĢtırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin 

kamulaĢtırma yapılmadan önce plan değiĢikliği ile kamulaĢtırmayı gerektirmeyen 

bir maksada ayrılması halinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin 

emlak vergisini mal sahibi öder. 

 (Üçüncü fıkra iptal: Ana.Mah.nin 29/12/1999 tarihli ve E.:1999/33, 

K.:1999/51 sayılı Kararı ile) 

OnaylanmıĢ imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve 

arazilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki 

miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde 

bu terk iĢlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz.  

Ġrtifak hakları: 

Madde 14 – Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulanması sırasında, 

bir gayrimenkulün tamamını kamulaĢtırmadan o yerin muayyen saha, yükseklikte 

ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. 

Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin 

muvafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı verme karĢılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis 

edebilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ġfraz ve Tevhid ĠĢleri 

Ġfraz ve tevhid: 

Madde 15 – Ġmar planlarına göre yol, meydan, yeĢil saha, park ve otopark 

gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının 

ifrazına veya tevhidine izin verilmez. 

Ġmar parselasyon planı tamamlanmıĢ olan yerlerde yapılacak ifraz veya 

tevhidin bu planlara uygun olması Ģarttır.  

Ġmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak 

ifrazların, asgari cephe geniĢlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara 

göre tespit edilir. 
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Ġmar planı dıĢında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek 

miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.  

Tescil ve Ģüyuun izalesi:  

Madde 16 – Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin 

re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi 

veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye 

encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır. 

Onaylama iĢlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden 

itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün 

içinde tapuya bildirilir.  

Tapu dairesi, tescil veya terkin iĢlemini bir ay içinde sonuçlandırmak 

zorundadır.  

Bu Kanun hükümlerine göre Ģüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri ilgili 

idarenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında anlaĢamadıkları veya 

Ģüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmediği takdirde ilgili idare 

hissedarmıĢ gibi, Ģüyuun izalesi davası açabilir.  

Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile Ģüyuun izalesi ve arazi taksimi de 

yukarıdaki hükümlere tabidir.  

KamulaĢtırmadan arta kalan kısımlar: 

Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının 

tatbiki sonucu kamulaĢtırmadan artan parçalarla, istikameti değiĢtirilen veya 

kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inĢaata elveriĢli 

olmayan parçaları, bitiĢiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle 

satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden 

istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiĢtirmek ve komĢu gayrimenkul sahibi 

takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, Ģüyulandırıp satmak suretiyle 

imar planına uygunluğunu temin eder. 

Bunlardan müstakil inĢaata elveriĢli olanları, kamu yararı için, belediye veya 

valilikçe yeri alınan Ģahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karĢılık olarak 

bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiĢtirmeye belediye ve valilik 

yetkilidir.  

Ayrıca belediye veya valilikler ile Ģüyulu olan müstakil inĢaat yapmaya müsait 

bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer 

hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina 

ederse, Ģüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir. 
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Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz Ģekilleri 2942 sayılı 

KamulaĢtırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi: 

Madde 18 – Ġmar 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 

birleĢtirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, 

müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve 

re'sen tescil iĢlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler 

belediye ve mücavir alan dıĢında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.  

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların 

dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme 

dolayısıyla meydana gelen değer artıĢları karĢılığında "düzenleme ortaklık payı" 

olarak düĢülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, 

düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin 

yüzde kırkını geçemez.  

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.) Düzenleme ortaklık payları, 

düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve 

ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeĢil saha, 

ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden 

baĢka maksatlarla kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi 

hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu 

takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaĢtırma yolu ile 

tamamlanır.  

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaĢtırılmasının gerekmesi 

halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaĢtırmadan arta kalan saha üzerinden 

ayrılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla 

düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile 

yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teĢkil etmez.  

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı 

alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz.  

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, Ģüyulanma sadece zemine ait 

olup, Ģüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 
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Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur 

bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya 

bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen 

yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç 

parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine 

ödenmedikçe ve aralarında baĢka bir anlaĢma temin edilmedikçe veya Ģüyuu 

giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. 

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, 

belediye veya valilikçe kamulaĢtırılmadıkça yıktırılamaz.  

DüzenlenmiĢ arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin 

muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur 

bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dıĢında ilave, değiĢiklik ve 

esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde 

hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik 

hükümlerine göre müstakil inĢaata elveriĢli olan kadastral parsellere plana göre 

inĢaat ruhsatı verilebilir. 

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaĢtırma 

bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaĢtırılması gereken yerlerine 

karĢılık, 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 Ģüyulandırılan 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 yapılaĢma amacıyla arsa ve parselleri hisselere 

ayıracak özel parselasyon planları, satıĢ vaadi sözleĢmeleri yapılamaz. 

Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili: 

Madde 19 – Ġmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve 

mücavir alan içinde belediye encümeni, dıĢında ise il idare kurulunun onayından 

sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat 

vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleĢir. Tashih edilecek planlar 

hakkında da bu hüküm uygulanır. 

KesinleĢen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. 

Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re'sen tanzim 

ve tesis ederler. 

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde 

(Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inĢatı gibi) imar parselasyon planları ifraza 
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gerek kalmadan bu ihtiyacı karĢılayacak Ģekilde düzenlenir veya değiĢtirilir ve 

burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yapı ve Yapı ile Ġlgili Esaslar 

Yapı 

Madde 20 – Yapı: 

a) KuruluĢ veya kiĢilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, 

b) KuruluĢ veya kiĢilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum 

ve kuruluĢlarının vermiĢ oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile,  

imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. 

Yapı ruhsatiyesi:  

Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı 

maddede belirtilen istisna dıĢında belediye veya valiliklerden  yapı ruhsatiyesi 

alınması mecburidir. 

Ruhsat alınmıĢ yapılarda herhangi bir değiĢiklik yapılması da yeniden ruhsat 

alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve 

nitelik değiĢmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.  

Ancak; derz, iç ve dıĢ sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döĢeme ve 

tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit 

aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak  mahallin  hususiyetine göre  

belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taĢıyıcı unsuru 

etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. 

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar 

arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dıĢ cephe boya 

ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmıĢ olan yapılar da bu hükme tabidir. 

Ruhsat alma Ģartları:  

Madde 22 – Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı 

sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece 

tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik 

proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı 

kroki eklenmesi gereklidir. 
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Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlıĢ 

bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı 

ruhsatiyesi verilir. 

Eksik veya yanlıĢ olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeĢ gün 

içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlıĢları yazı ile bildirilir. Eksik ve 

yanlıĢlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeĢ gün 

içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

GeliĢtirme alanlarında yapı ruhsatı: 

Madde 23 – Ġskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin 

inkiĢafına ayrılmıĢ bulunan sahalarda her ne Ģekilde olursa olsun, yapı izni 

verilebilmesi için;  

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiĢ 

bulunması, 

b) Plana ve bulunduğu bölgenin Ģartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu Ģebekeleri 

gibi teknik alt yapısının yapılmıĢ olması,  

Ģarttır. 

Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiĢ olmakla beraber yolu, 

pis ve içme suyu Ģebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamıĢ olan yerlerde, 

ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak 

yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği Ģekilde 

hissesine düĢen teknik alt yapı bedelini % 25 peĢin ödeyip geri kalan % 75 ini alt 

yapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde 

ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı 

bitirilip kullanılmaya baĢlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya 

benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya 

kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım 

ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.  

Toplu mesken alanlarında, ilgili Ģahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile 

bütünü inĢa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin 

sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı 

ruhsatı verilmez.  

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre 

ilgili Ģahıs veya kurumlarınca yapılmıĢsa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle 

hiçbir bedel alınmaz.  
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Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı önceden ilgili 

idareye ödeyenlere aynen geri verilir.  

ġu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol 

bedellerini ve bir kanalizasyon Ģebekesinden istifade eden veya etmesi gereken 

parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu 

tesisleri inĢa ve ikmali mecburiyeti yoktur. 

Mevcut binalarda esaslı değiĢiklikler ve ilaveler yapılması da bu madde 
hükümlerine bağlı olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki Ģartlar 

aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar imar 
yönetmeliğinde belirtilir.  

Ġmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde düzeltme ve 
yenileme getirilen yerleĢik alanlardaki uygulamada mevcut Ģehirsel teknik ve 
sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken durumlarda, Ģehirsel 
hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katılma payları 
bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır. 

Ġmar planlarında meskün saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul 
sahiplerince pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokaktaki lağım Ģebekesine 
veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması, lağım Ģebekesi veya umumi fosseptik 
olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar 
dahilinde gayrimenkulün içinde, lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir. Bu 
bağlantılar mal sahibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek müddet 
zarfında yaptırılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır.  

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluĢu, yetki 

alanları ve sorumlulukları: 

Madde 24 – (Ġptal :Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 
sayılı kararı ile.)  

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının 
sınıflandırılması: 

Madde 25 – (Ġptal : Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 
sayılı Kararı ile.)  

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat:  

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

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve 
savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; beled iyeden alınan imar 
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durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inĢaat derinliği ve toplam inĢaat 
metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat 
sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı 
ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı 
verilir. 

(Üçüncü fıkra iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 

sayılı Kararı ile.)  

Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar:  

Madde 27 – (Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar ipta l: Ana. Mah. 11/12/1986 

tarih ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayılı Kararı ile.) 

Belediye ve mücavir alanlar dıĢında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli 

oturanların köy yerleĢik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, 

hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inĢaat ve iskan ruhsatı aranmaz. 

Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması 

gerekir.  

Fenni mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit sicilleri: 

Madde 28 – Yapının fenni mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları 

yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı 

yapılması halinde durumu üç iĢ günü içinde ruhsatı veren belediyeye veya 

valiliklere  bildirmeye mecburdurlar. Bu ihbar üzerine 32 nci maddeye göre iĢlem 

yapılır. 

Yapının nev'ine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre proje ve 

eklerinin tanziminin ve inĢaatın kontrolünün 38 inci maddede belirtilen meslek 

mensuplarına yaptırılması mecburidir. 

Yapının, fenni mesuliyetini üzerine almıĢ olan meslek mensubu, bu vazifeden 

çekildiği takdirde, tatil günleri hariç, üç gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte 

keyfiyeti yazılı olarak ilgili idareye bildirmekle mükelleftir, aksi takdirde kanuni 

mesuliyetten kurtulamaz.  

Fenni mesulün herhangi bir sebeple istifası halinde istifa tarihinden önce 

yapılan iĢlerde sorumluluğu devam eder. 

Fenni mesuliyeti üzerine alanın istifa veya ölümü halinde baĢka bir meslek 

mensubu fenni mesuliyeti deruhte etmedikçe yapının devamına müsaade edilmez. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inĢaat yapan müteahhitlerin 

sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dıĢında özel inĢaat yapanların sicilleri de 

valiliklerce tutulur.  
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Ruhsat müddeti:  

Madde 29 – Yapıya baĢlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu 

müddet zarfında yapıya baĢlanmadığı veya yapıya baĢlanıp da her ne sebeple 

olursa olsun, baĢlama müddetiyle birlikte beĢ yıl içinde bitirilmediği takdirde 

verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. 

BaĢlanmıĢ inĢaatlarda müktesep haklar saklıdır.  

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inĢaat 

sahasında artıĢ, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değiĢme 

olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan  evvelce ödenen harç tutarı, tenzil 

edilir. Yeni  durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. 

Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir.  

Yapı kullanma izni:  

Madde 30 – Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması 

mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inĢaat 

ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi 

olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve 

valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat 

ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur 

görülmediğinin tespiti gerekir. 

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde 

neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının 

tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiĢ sayılır. 

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine 

riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve 

harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. 

Kullanma izni alınmamıĢ yapılar: 

Madde 31 – ĠnĢaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. 

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su 

ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, 

kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢlanan yapılar:  

Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek 

yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya baĢlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce  tespiti ve ihbarı veya herhangi 
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bir Ģekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o 

andaki inĢaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inĢaat derhal durdurulur. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ 

edilmiĢ sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır.  

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun 

hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün 

kaldırılmasını ister. 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiĢ olduğu veya ruhsat 

alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaĢılırsa, mühür, 

belediye veya valilikçe kaldırılır ve inĢaatın 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. 

Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar:  

Madde 33 – Ġmar planlarında bulunup da müracaat gününde beĢ yıllık imar 

programına dahil olmayan yerlerde; plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz 

sokak üzerinde bulunan veya 18 inci madde hükümleri tatbik olunmadan normal 

Ģartlarla yapı izni verilmeyen veya 13 üncü maddede belirtilen hizmetlere ayrılmıĢ 

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 inĢaat veya tesisata müsaade edilir ve buna 

dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.  

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce 

belediye encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet 

için muvakkat inĢaat veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve Ģartlarla birlikte 

tapu kaydına Ģerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlık müddeti tapu kaydına Ģerh 

verildiği günden baĢlar.  

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa 

bu parsele yeniden inĢaat ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, birden 

fazla muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı 

yönetmelikte gösterilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral 

parsel de bir imar parseli gibi kabul olunur.  

Plan tatbik olunurken, muvakkat inĢaat veya tesisler yıktırılırlar. On yıllık 

muvakkatlık müddeti dolduktan sonra veya on yıl dolmadan yıktırılması veya 

kamulaĢtırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayılı KamulaĢtırma 

Kanunu hükümlerine göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir.  
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ĠnĢaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve 

mükellefiyetler:  

Madde 34 – ĠnĢaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve 

ağaçlandırılması sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere 

ve komĢulara ait yerlerin iĢgal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü 

tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taĢıt ve yayaların 

gidiĢ ve geliĢinin zorlaĢtırılmaması, yapı, yol sınırına üç metre ve daha az 

mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek Ģekilde yapı önünün 

tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması, 

mecburidir. 

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde ilgili idarece takdir edilecek zaruri 

hallerde yaya kaldırımlarının bir kısmının iĢgaline yayalar için uygun geçiĢ 

sağlamak ve yukardaki tedbirler alınmak Ģartıyla müsaade olunabilir. 

Bu gibi hallerde mülk sahibi veya inĢaatı deruhte eden kiĢi veya kuruluĢun 

sahipleri gelip geçenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek tedbirleri alırlar. 

Zemin katlarda, dükkan yapılmasına müsaade edilen yapılarda, yaya 

kaldırımı ile aynı seviyedeki ön bahçeleri yayaya açık bulundurulacak, yayaların 

can emniyetini tehlikeye düĢürecek duvar ve manialar yapılamaz.  

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven yapılması zaruri hallerde rıht 

yüksekliği 0,15 metreden fazla olamaz.  

Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması:  

Madde 35 – Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak maksadıyla, bina 

cephe hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak yaya kaldırımının 

seviyesinin altına düĢürülmesine müsaade edilmez.  

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesinden 

0.50 metreden daha aĢağıda teĢekkül etmiĢ bulunan binalarla bu gibi arsaların 

sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına 

yönetmelikle belirtilen veya civarın karakterine göre ilgili idarece tespit edilen 

Ģekilde bahçe duvarı veya parmaklık yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini 

almaya mecburdurlar.  

Kapıcı daireleri ve sığınaklar:  

Madde 36 – Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan binalarda, 

bu dairelerin yönetmelikte belirtilen Ģart ve ölçüleri havi bulunması lazımdır.  
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Kapıcı daireleri ana bina içinde olabileceği gibi, nizamlara, fen ve sağlık 

Ģartlarına aykırı yapılmamak, brüt 40 metrekareyi geçmemek Ģartı ile bahçenin 

herhangi bir yerinde veya müĢtemilat binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçıvan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde 

bu yerlerde de aynı Ģartlar aranır. 29 ve 30 uncu maddelerdeki hükümler bu 

maddede sözü geçen daireler hakkında da uygulanır. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması gerektiği imar 

yönetmeliklerinde gösterilir. 

Otoparklar:  

Madde 37 – Ġmar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve bölgenin 

Ģartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde 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 baĢka 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.  

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin 

hazırlanması ve uygulanması: 

Madde 38 – Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların 

uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalıĢma konuları ve ilgili kanunlarına 

göre, mühendisler, mimarlar, Ģehir plancıları deruhte ederler.  

(DeğiĢik : 26/4/1989 - 3542/2 md.) Yapıların, mimari, statik ve hertürlü plan, 

proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni 

mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar 

ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları 

deruhte ederler. 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

Madde 39 – Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu 

belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike 

derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat 

yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. 

Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli 

yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.  

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya 

yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu iĢler belediye veya valilikçe yapılır ve 

masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe 

bütçesinden karĢılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boĢaltılmasını icap 

ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye 

ettirilir. 

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler: 

Madde 40 – Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve 

selametini ihlal eden, Ģehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen 

enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, 

lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların 

zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.  

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye 

veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya 

mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. 

Arsaların yola bakan yüzleri:  

Madde 41 – Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu 

bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda 

kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, 

belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. 

Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak 

masrafı arsa sahibinden tahsil edilir. 

Ceza hükümleri 

Madde 42 – Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar 

mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar 

dıĢında özel parselasyon ile hisse karĢılığı belirli bir yer satan ve alana ayrıca fenni 

mesule bu cezaların 1/5'i uygulanır. 

Birinci fıkrada belirtilen fiiller dıĢında bu Kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40 ıncı 

maddeleri ile 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine 
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getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500 000 TL.'dan 10 000 

000 liraya kadar para cezası verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir 

katı artırılarak verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya 

belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir. 

(BeĢinci fıkra iptal: Ana.Mah.nin 15/5/1997 tarihli ve E.: 1996/72, K.: 

1996/51 sayılı kararı ile) 

Ġlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine 

baĢvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza 

verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beĢ yıla kadar 

meslekten men cezasına da hükmolunur. 

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek 

mensubunun bağlı olduğu meslek teĢekkülüne bildirilir.  

Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan 

paralar belediye bütçesine irad kaydolunur.  

Yürürlükten kaldırılan hükümler: 

Madde 43 –  

a) 9/7/1956 tarih ve 6785 sayılı Ġmar Kanunu ve 1605 sayılı Kanun ile ek ve 

değiĢiklikleri,  

b) 11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Merkez Ġlçesindeki Gedik ve Zeminlerin 

Tasfiyesine Dair Kanun,  

c) 28/5/1928 tarih ve 1351 sayılı Kanun (menkul ve gayrimenkulleri, varsa iĢtirakleri, 

bütçesi, gelirler ve personelin özlük hakları ile birlikte Ankara Büyük ġehir Belediye 

BaĢkanlığına bağlanır.) 

d) 3/6/1937 tarih ve 3196 sayılı Kanun,  

e) 18/1/1966 tarih ve 710 sayılı Kanun,  

ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Yönetmelik: 

Madde 44 –  

I- a) Enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaĢtırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve 

müĢtemilatından hangileri için ruhsat alınmayacağı, 
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b) Ġmar planlarında okul, ibadet yeri, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesisler ile 

kamu kuruluĢlarının yapıları için ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili diğer 

hususlar,  

c) Arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma Ģekil ve Ģartları, 

d) Ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak esaslar,  

e) Müteahhit sicillerinin Ģekil ve Ģartları, 

f) Ġmar planı yapımı ve değiĢiklikleriyle ilgili kriterlerin tespiti ve imarla ilgili diğer 

hususlar,  

g) Ġmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların 

asgari cephe geniĢlikleri ve büyüklükleri,  

h) (Ġptal : Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı Kararı ile.) 

i) YerleĢme alanlarıyla ilgili genel esaslar,  

j) Halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve 

müellif kuruluĢların ehliyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait esaslar, 

bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

II - (DeğiĢik : 26/4/1989 - 3542/3 md.) 38 inci maddede sayılan mühendisler, 

mimarlar ve Ģehir plancıları dıĢında kalan fen adamlarının görev, yetki ve 

sorumlulukları, ilgili Bakanlıklar ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 

(T.M.M.O.B.) ve Yüksek Öğrenim Kurumunun görüĢleri alınarak Bakanlık ve Milli 

Eğitim Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelik ile tespit edilir. 

III - Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikte tespit edilir. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, otopark 

ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer Ģartları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup 

giderileceği ise, bu yönetmelikte belirtilir.  

Mücavir alan:  

Madde 45 – Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına 

dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen 

veya değiĢtirerek tasdik etmeye veya değiĢtirilmek üzere iadeye yetkilidir  

Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitiĢik olması gerekmez. Ayrıca, bu 

alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. 

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda 

resen karar verebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile Ġlgili Hükümler 
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Madde 46 – Bu Kanunla 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 6 ncı maddesine 

göre kurulan organlar kaldırılmıĢtır. Bu kuruluĢların görev ve sorumlulukları 

aĢağıda belirtilen çerçeve dahilinde Ġstanbul Büyük ġehir ve ilgili Ġlçe Belediye 

BaĢkanlıklarınca yürütülür. 

ġöyle ki; 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2 nci maddesinde belirlenen ve 

22/7/1983 onay tarihli plana göre Boğaziçi alanında gösterilen "Boğaziçi Sahil 

ġeridi" ve "Öngörünüm" bölgelerindeki uygulamalar Ġstanbul Büyük ġehir Belediye 

BaĢkanlığınca, "gerigörünüm" ve "etkilenme" bölgelerindeki uygulamalar da ilgili 

Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca yapılır.  

Madde 47 – 48 – (Bu maddeler 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanununun 3 üncü maddesinin "f" ve "g" bentleri ile 10 uncu maddesinin 

değiĢtirilmesi ile ilgili olup mezkür kanundaki yerlerine iĢlenmiĢlerdir.) 

Ek Madde 1 – (Ek : 30/5/1997 - KHK - 572/1 md.)  

Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaĢılabilir ve yaĢanılabilir kılınması için, imar 

planları ile kentsel,sosyal,teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları 

Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur. 

Ek Madde 2 – (Ek:31/7/1998-4380/1 md.; DeğiĢik: 15/7/2003-4928/9 md.) 

Ġmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin Ģartları ile 

müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılır. 

Ġl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına 

uygun olmak Ģartıyla ibadethane yapılabilir. 

Ġbadet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak baĢka maksatlara tahsis edilemez.  

Ek Madde 3 – (Ek: 3/7/2005 - 5398/12 md.; DeğiĢik: 24/7/2008-5793/15 

md.) 

ÖzelleĢtirme programındaki kuruluĢlara ait veya kuruluĢ lehine irtifak ve/veya 

kullanım hakkı alınmıĢ arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleĢtirilmek 

üzere özelleĢtirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu 

veya 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak 

üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar 

planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluĢlardan görüĢ 

alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı 

ile değiĢiklik ve revizyonları müellifi Ģehir plancısı olmak üzere BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak ÖzelleĢtirme Yüksek 

Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleĢir ve bu 

Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak 

yürürlüğe girer. Ġlgili kuruluĢlar bu madde kapsamında yapılan planları devir 
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tarihinden itibaren beĢ yıl süreyle değiĢtiremezler. Bu süre içerisinde imar 

planlarına iliĢkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine 

getirilmesini teminen yapılacak imar planı değiĢikliğine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre 

gerçekleĢtirilir. Ġlgili kuruluĢlar görüĢlerini onbeĢ gün içinde bildirirler. Bu madde 

kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve 

sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz. ÖzelleĢtirme sürecinde ihtiyaç 

duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına iliĢkin 

parselasyon planları ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılır veya 

yaptırılır. Bu parselasyon planları ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca onaylanır ve 

19 uncu maddede belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleĢir 

ve yürürlüğe girer. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer 

belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluĢlarca verilir. 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme 

Yapıların amacında kullanılması: 

Geçici Madde 1 – Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayılı Kanunun 

yürürlüğünden sonra yapılan yapılar bölgesinin teĢekkül Ģartlarına, imar planı 

esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. Bu gibi 

yapılar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde inĢa ettirenlerce eski 

Ģekline getirilir. Aykırılık bu süre sonunda düzeltilmezse Belediye veya valilikçe 

yapılır veya yaptırılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

BaĢka amaçla kullanılan otopark yerleri: 

Geçici Madde 2 – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı kullanma 

izni alınıp, ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢka maksatlara tahsis edilmiĢ ve 

2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen otopark yerlerinden otopark yönetmeliğine 

göre otopark tahsisi gerekenleri hakkında 37 nci maddenin son fıkrasına göre 

iĢlem yapılır. 

Önce verilen ruhsat ve izinler:  

Geçici Madde 3 – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planı ve 

mevzuatına uygun olarak verilen ruhsat ve izinler geçerlidir. 

MüĢterek giriĢ 

Geçici Madde 4 – Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuda müĢterek 

giriĢ olarak tescil edilip fiilen kamu tarafından yol olarak kullanılan tapu kaydı yol 
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olarak terkin edilmeyen gayrimenkullerin imar planında kamu hizmet ve 

tesislerine ayrılanları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni 

dıĢında ise il idare kurulu kararı ile muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis 

amacına uygun olarak tapuda terkin edilir. 

Örfü belde, paftos:  

Geçici Madde 5 – Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dıĢında 

bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak 

(müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu 

Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.  

Tasfiyeye tabi tutulan taĢınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiĢtir. 

Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taĢınmaz malın zemine ait son emlak vergi 

değerinin 1/5'idir. Bu Ģekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince 

gedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sahibi adına emaneten milli bir 

bankaya yatırılır. Müracaat edilmediği takdirde zemin sahibi lehine kanuni ipotek 

tesis edilir.  

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peĢin, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eĢit 

taksitlerle ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. PeĢin 

miktar ve taksitler 40 000 TL. dan az olamaz. Bu iĢlemlerden sonra tapu sicilinde 

gerekli terkin ve tashihler resen yapılır.  

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli 

üzerindeki iddialar genel hükümlere tabidir. 

Geçici Madde 6 – 2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiĢ ve tasdik edilmiĢ 

olan ıslah imar planlarının uygulanmasında, inĢaat ruhsatı verilmesine iliĢkin Ģart 

ve Ģekilleri tespite, belediye ve mücavir alanlar içinde belediyeler, dıĢında valilikler 

yetkilidir. 

Geçici Madde 7 – (Birinci fıkra iptal: Anayasa Mah.nin 11/12/1986 

tarih ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayılı Kararı ile.)  

Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak Ģartı ile 

tam kata iblağ edilir. Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil 

edilmemiĢ olan çatı katı malikleri emlak vergisi için beyan edilen daire bedelinin 

daire metrekaresine bölünerek bulunan bir metrekare değerinin kazanılan alan ile 

çarpımı sonucu bulunan değeri hisse nisbetlerine göre diğer kat maliklerine öder. 

Kendileri bulunmadıkları takdirde bu bedel isimlerine milli bir bankaya yatırılır. 

Yönetmeliklerin çıkarılma süresi:  
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Geçici Madde 8 – Bu Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmelikler 

Kanunun yayımından itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılır.  

Geçici Madde 9 – (Ek : 30/5/1997 - KHK - 572/2 md.) 

Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen düzenlemelerin yapılmıĢ ve 

yapılacak altyapı alanlarında ve yapılarda gerçekleĢtirilmesi için, imar 

yönetmelikleri ve kamu binaları ile ilgili mevzuatta 1/6/1998 tarihine kadar 

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından gerekli değiĢiklikler yapılır. 

Geçici Madde 10 – (Ek : 8/1/2002 – 4736/2 md.) 

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, 

kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının 

götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni 

gereklerin yerine getirilmiĢ olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 

içerisinde baĢ vurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak 

elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir. 

Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

Geçici Madde 11 – (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.)  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inĢaat) ruhsatı alınmıĢ ve 

buna göre yapılmıĢ olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, 

elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin 

veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler 

doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiĢ olması ve bu maddenin yayımı 

tarihinden itibaren baĢvurulması üzerine,  kullanma izni alınıncaya kadar ilgili 

mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su 

ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım Ģirketlerine 

elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal 

edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmıĢ hak teĢkil 

etmez. Ancak, yapı (inĢaat) ruhsatı alınmıĢ ve buna göre yapılmıĢ olma Ģartı 

12/10/2004 tarihinden önce yapılmıĢ olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait 

olduğu gruba dönüĢtürülür. 

Yürürlük:  

Madde 49 – Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 ve 48 inci maddeleri ile geçici 

7 nci maddesi yayımı tarihinde; diğer maddeleri yayımını takiben 6 ay sonra 

yürürlüğe girer. 
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Yürütme: 

Madde 50 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

 

3194 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun,K.H.K No 
Farklı tarihte yürürlüğe giren 
maddeler 

Yürürlüğe GiriĢ tarihi 

3394 — 30/6/1987 

3542 — 4/5/1989 

4046 — 27/11/1994 

4232 — 8/4/1997 

KHK/572 — 6/6/1997 

4342 — 28/2/1998 

4380 — 2/8/1998 

4736 2 nci maddesi 19/1/2002 

4928 — 19/7/2003 

5006 — 17/12/2003 

5403 8 19/7/2005 

5398 9,Ek Madde 3 21/7/2005 

 

DeğiĢtiren Kanun 
No 

3194 sayılı Kanunun  

değiĢen maddeleri 
Yürürlüğe GiriĢ tarihi 

5784 9 ve Geçici Madde 11 26/7/2008 

5793 11  ve Ek Madde 3 6/8/2008 
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ĠMAR VE GECEKONDU 
MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA 

UYGULANACAK BAZI ĠġLEMLER VE 
6785 SAYILI ĠMAR KANUNUNUN 

BĠR MADDESĠNĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 
HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası: 2981 

Resmî Gazete Tarih: 08.03.1984   Sayı: 18335 
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BĠRĠNCĠ KISIM(1) 

Genel Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Ġstisnalar 

Amaç:  

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak 

inĢa edilmiĢ ve inĢa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak iĢlemleri 

düzenlemek ve bu iĢlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve 

duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir, 

(1) 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı "Ġmar Kanunu"nun geçici 6 ncı maddesi hükmü 

gereğince "2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiĢ ve tasdik edilmiĢ olan ıslah imar planlarının 

uygulanmasında, inĢaat ruhsatı verilmesine iliĢkin Ģart ve Ģekilleri tesbite, belediye ve 

mücavir alanlar içinde belediyeler, dıĢında valilikler yetkilidir." 

Kapsam:  

Madde 2 – Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inĢa 

edilen aĢağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar; 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,  

b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince 
çıkarılan yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, 

c) (b) bendi dıĢında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar. 

Ġstisnalar: 

Madde 3 – Ġstanbul ve Çanakkale (Özel kanun çıkarılıncaya kadar) Boğazları 

ile 2862 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiĢ ve 

belirlenecek yerlerde, Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerinde, Türk Silahlı 

Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılarda bu Kanun hükümleri 

uygulanmaz.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Tasnif:  

Madde 4 – Ġmar mevzuatına aykırı inĢa edilmiĢ ve edilmekte olan yapılarla 

gecekondular, tabi tutulacakları iĢleme göre aĢağıdaki gibi tasnif edilir: 

a) Muhafaza edilecekler, 

b) Islah edilerek muhafaza edilecekler,  

c) Bu Kanunun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar,  
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Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek 

muhafaza edilecek yapılara bu Kanundaki mükellefiyetlerin yerine getirilmesi kaydı 

ile ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Görevli idarelerce alınacak tedbirler: 

Madde 5 – Valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluĢlarca; her tür ve ölçekte 

imar planlarının ve uygulamalarının vatandaĢların inĢaat iĢlemlerini 

güçleĢtirmeyecek, düzensiz uygulamalara zorlamayacak Ģekilde ve zamanında 

yapılmasına; ayrıca ruhsat verme iĢlemlerinde müracaatların birikmesine ve 

gecikmesine sebep olan engellerin kaldırılmasına, iĢlemlerin süratle yürütülmesine 

dair gerekli tertip ve tedbirler alınır.  

Eski eserler ile koruma alanları ve SĠT bölgelerinin yeniden 

değerlendirilmesi:  

Madde 6 – ġimdiye kadar karar verilmiĢ eski eserler ile bunların koruma 

alanları ve SĠT bölgelerine iliĢkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baĢlamak üzere en 

geç 2 yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 

Uygulama Hükümleri 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Müracaat ĠĢleri 

Madde 7 – Ġmar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının 

bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine aĢağıdaki esaslara göre müracaat 

edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek maliki olanların sahibi, 

apartmanların müteahhitleri veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri 

veya bunların vekilleri form dilekçe ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

Belediyelere; Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında ise valiliğe bizzat müracaat 

ederler. Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan 

müracaatlarda dilekçenin postaya verildiği tarih müracaat tarihi sayılır. 

Müracaat; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca tespit edilip, valilik ve 

belediyelerce; dıĢ temsilcilikler için de DıĢiĢleri Bakanlığınca çoğaltılacak form 

dilekçe ile yapılır. Form dilekçeye Madde 8'de belirlenen tespit ve 

değerlendirme belgeleri eklenir. 

Müracaat; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde 

yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dıĢında çalıĢan iĢçiler ile daimi 

görevde bulunanlar ve görevi yurt dıĢında üç aydan fazla devam edenler için 

müracaat süresi 12 aydır. Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi,tecavüz 

veya iĢgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere arazi ve 

arsalarının ada ve parselini, tecavüz ve iĢgallerin zaman ve miktarı hakkındaki 

mevcut bilgileri havi bir form dilekçe ile müracaat masrafını ödemeden müracaat 

edebilirler.  

16/3/1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmıĢ olan müracaat 

iĢlemleri ayrıca bir ücret alınmadan geçerli olup, hak sahipleri bu Kanuna göre 

istenilecek belgeleri dosyalarına ilave ederler. 

Ancak yeni yapılacak müracaatlar için belediye veya il özel idareler hesabına 

milli bir bankaya 2.000 TL. müracaat masrafı olarak yatırılır. Banka Ģubesi 

bulunmayan belediyelerde bu bedel belediyeye yatırılır.  

(DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe 

müracaat etmeyen kiĢilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, elektrik, su, 

kaçak inĢaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca 

mahallinde araĢtırılarak tespit ve değerlendirme iĢlemleri tamamlanır. Ancak bu 
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gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk 

ettirilecek harç beĢ kat ve peĢin alınır.  

(DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe 

müracaat eden fakat 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknik bürolara 

baĢvurmayan kiĢilere ait yapıların belediye veya valilikçe tespit ve değerlendirme 

iĢlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak 

harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat peĢin alınır. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/1 md.) 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel 

teknik bürolar, kendilerine intikal eden müracatlara iliĢkin tespit ve değerlendirme 

iĢlemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlayarak 

sonuçlandırması için belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim 

etmekle ve bu idareler de, kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihinden 

itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar. 

Yukarıda belirtilen müracaatların usulüne uygun yapılmasını temin için valilik 

veya belediyelerce yeterli bürolar kurulur ve gerekli her türlü tertip ve tedbirler 

alınır.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ĠĢlemler ve Tapu Verme 

Tespit ve değerlendirme iĢlemleri: 

Madde 8 – Ġmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit 

iĢlemlerinde; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya 

belediyelerce bastırılacak standart form kullanılır. 

(DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/2 md.) Bu tespit kapsamına, temel inĢaatı 

tamamlanmıĢ veya sömel betonları dökülmüĢ olmak kaydı ile hazine, belediye, il 

özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa 

veya arazilerdeki inĢaatına Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki 

tarihlerden önce baĢlanmıĢ mesken, kısmen iĢyeri ve konut olarak kullanılan veya 

evvelce konut olarak kullanılıp sonra iĢyerine çevrilen gecekondular ile imar 

mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar dahildir. 

Tespit formları düzenlenerek baĢvuru formlarına tespit belgesi olarak eklenir. 

(DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/2 md.) Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede 

bahsi geçen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci maddesine göre 

hesaplanacak bina inĢaat ve iskan harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak 

munzam harcını, fenni sorumluluğu üstlenilmiĢ röleve planını, Kanuna göre 

belirlenen otopark bedelini, kamu kurum ve kuruluĢlarına ait olan veya Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmıĢ yapılar için bu Kanunda 
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belirtilen esaslara göre tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek Ģekilde 

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından hazırlanmıĢ formun doldurulmasıyla elde 

edilir. 

Tespit ve değerlendirme belgeleri müracaat sahibince yeminli özel teknik 

bürolara doldurtturulur. Bu büroların kuruluĢ, görev, yetki, sorumluluk ve ücret 

tarifeleri Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca, Kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren (1) ay içinde hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

16/3/1983 tarihli 2805 sayılı Kanun gereğince baĢvurmuĢ bulunan müracaat 

sahipleri, tespit ve değerlendirme belgelerini yeminli özel teknik bürolara 

hazırlatarak daha önceki müracaat formlarına eklerler.  

Uygulama iĢlemleri:  

Madde 9 – (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/3 md.) 

a) Müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapılmıĢ ise; 

1. Yapı, korunacak durumda ise, müracaat dilekçesine ekli tespit ve 

değerlendirme belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen, 

2. Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edildikten sonra hemen, 

Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. 

Daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, bu ruhsata ve 

eklerine göre inĢa edilen veya inĢa halindeki yapılarla, her ne sebeple olursa olsun 

ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için, tehlike arz edenler ve 14 üncü 

madde kapsamında kalanlar hariç, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri 

kazanılmıĢ hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. 

Köy muhtarlarından alınan her türlü izin, ruhsat ve iskan bu Kanun kapsamında 

olup, ruhsatlı ve iskanlı yapılar sayılır. Yalnız konutlar hariç, iĢ yeri, imalathane ve 

fabrikalar bu Kanuna göre hesap edilecek bina inĢaat harcı ve ekli cetvele göre 

tahakkuk edecek harcı ödemek zorundadır.  

Ruhsat alınarak inĢatına baĢlanmıĢ, ancak ruhsat ve eklerine aykırı olması 

nedeniyle mühürlenerek (5) yıllık ruhsat müddeti içinde tamamlanmamıĢ yapılara, 

binanın biten kısımları için, fenni sorumluluğu üstlenmiĢ röleve planı esas alınarak 

imar planındaki gabarisine göre yeniden ruhsat verilmek suretiyle yapının 

tamamlanmasına izin verilir. 

b) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare 
ettiği arsa veya arazileri üzerine yapılmıĢ gecekondular (a) fıkrasındaki hükümlere 
tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluĢa peĢin veya en geç 4 yıl içinde oniki eĢit taksitle, 
bu Kanun hükümlerince çıkarılacak Yönetme-likte belirtilen esaslara göre ödenir. 
Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerine 
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yapılmıĢ gecekondulardan alınan arsa bedelinin % 60'ı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
idaresindeki Akar Toprak Fonuna, % 40'ı da bu Kanunun fon hesabına yatırılır. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/3 md.) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre 

sağlanan ve bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa bedelleri de, 

Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesabına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiĢ, ancak 

henüz tahsil edilmemiĢ olanlar için de bu hüküm uyarınca iĢlem yapılır. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/3 md.) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre 

sağlanan veya Gecekondu önleme Bölgelerinde olup da, haksahiplerine tahsis 

edilen arsa ve konutlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler 

vasıtası ile düzenlenen harici satıĢ veya satıĢ vaadi senediyle baĢkalarına yapılan 

satıĢ ve devir iĢlemleri geçerlidir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya 

konutlar, satıĢ veya devri yapılanlar adına valilik veya belediyelerin talebi üzerine 

tapuda tescil edilir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/3 md.) Bedelden ödeme yapılmamıĢ ise, 775 sayılı 

Gecekondu Kanununun 6/6/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanunla değiĢik 26 ncı 

maddesi uyarınca tespit edilecek bedel tahsil edilmek suretiyle yeni sahibi adına 

tapuya tescil edilir. 

Arsa tahsis edilecek kiĢilere 400 m2'den fazla arazi için tahsis iĢlemi yapılmaz. 

Bu gibi fazlalıklar öncelikle ıslah imar planlarına göre değerlendirilir. Islah imar 

planına göre baĢka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan fazlalıklar, rayiç 

değer üzerinden tahsis yapılan gecekondu sahibine devir ve adına tescil edilir. 

c) BaĢkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmıĢ gecekondular hakkında aĢağıdaki 
hükümler uygulanır: 

Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kiĢilerin anlaĢmaları 

ve bu Kanundan yararlanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat 

ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate 

alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil 

edilir  

Arsa veya arazi sahibi, yerinin gecekondu sahibine devrini isterse müracatı 

üzerine, mahkemece rayiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini talep 

edebilir. Gecekondu sahibi bu bedeli peĢin veya anlaĢmaları halinde taksitle 

öderse adına devir ve tescil yapılır. Gecekondu sahibi ödemeye yanaĢmaz ise, 

arsa veya arazi sahibi Türk Medeni Kanununun 649 uncu maddesinin son fıkrası 

gereğince iĢlem yapılmasını mahkemeden isteyebilir.  

(DeğiĢik üç ve dördüncü fıkralar : 18/5/1987 - 3366/3 md.): 
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Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin, 

üzerinde bir yerleĢme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan 

arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dıĢında 

ise valiliklerce kamulaĢtırılır. KamulaĢtırılması kararlaĢtırılan ve sınırı belirlenen 

arsa veya araziler üzerinde bulunan gecekonduların iĢgal ettiği alan dikkate 

alınarak, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununa göre tespit edilen bedel, gecekondu 

sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, kamulaĢtırma bedeli sonradan gecekondu 

sahiplerinden tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fonu, belediye veya 

valilik kaynaklarından da karĢılanabilir. 

KamulaĢtırma iĢleminin sonuçlandırılmasından sonra, gecekondu sahibinden 

tahsil edilen arsa bedeli, ıslah imar planına göre yapılacak parselasyon planı 

sonucu oluĢacak parsellerin miktarına, kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendine 

göre belirlenen düzenleme ortaklık payı oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. 

Arsa bedelinin eksik veya fazla olması durumuna göre gerekli mahsup iĢlemi 

yapılır. 

Tapu verme (1) 

Madde 10 – (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/4 md.) 

a) Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu 

sahiplerince yapılmıĢ yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten 

sonra, kayıt maliki kamu kuruluĢunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu 

tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu 

Tahsis Belgesi" verilir. 

Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra 

hak sahiplerine verilecek tapuya esas teĢkil eder. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/4 md.) Ancak islah imar planı veya kadastro planları 

ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan 

tapuları verilebilir.  

b) Üzerinde imar mavzuatına aykırı olarak toplu binalar inĢa edilmiĢ 

hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kiĢilerin hisse miktarları 

ve fiili kullanma durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi üzerine: 

1. Henüz kadastrosu yapılmamıĢ yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu 

Kanunda belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak,  

2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmıĢ yerlerde ise bu Kanunla verilen 

yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak, 
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Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın: onayların 

alınmasına ve ilanların yapılmasına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına 

lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama 

Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adlarına 

tescil edilir.  

Bu tespit sırasında özel parselasyon planında görülen veya hisseli satıĢlar 

sonucu fiilen oluĢan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeĢil saha vs hizmetlere 

ayrılan yerler ile bunlara iliĢkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, 

ibadet yeri ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili 

idareler adına tespit ve tescil edilir. 

Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen 

gecekondular hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/4 md.) Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar 

Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan 

sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiĢ gecekondu hak sahiplerine tapu 

tahsis belgesi ve tapuları verilir. 

Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kiĢilerin tapuları resen iptal edilir. 

c) Ġmar mevzuatına aykırı bina yapılmıĢ, hisseli arsa ve araziler veya özel 

parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki 

alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleĢtirmeye bunları yeniden ada 

ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli içinde 

kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya 

hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye 

ve tescil iĢlemi dıĢında kalanların hisselerini 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununa 

göre tespit edilecek bedeli peĢin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni 

ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen 

yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler kadastro 

müdürlüklerince de kullanılır. 

Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki 

tasurruflar ve bunlarla ilgili takyitler 11/6/1945 tarih ve 4753, 19/7/1943 tarih ve 
4486 sayılı Kanunlar, 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümler dahil, 

uygulamayı durdurmaz. Bu gibĠ iĢlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek 

müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan iĢlem Medeni Kanunun 927 nci 
maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi 

tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce 

arsa ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 
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Bu gibi yerlere ait yapılmıĢ olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı 

olabilecek nitelikte olduğu belediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde 
aynen kabul edilerek tescil edilir.  

Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler 

valiliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. 
Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa veya 

araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o iĢe tahsil edilmek üzere hazineye aynı 
Ģartlarla geri verilir.  

Islah imar planı yapılmıĢ ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren 

ve tapu tahsis belgesi verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine 
bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devredilir. 

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Esasları 

Muhafazası mümkün yapılara ruhsat ve kullanma izni verilmesi:  

Madde 11 – Değerlendirmelerle aynen veya ıslah edilerek muhafazası 

mümkün olan yapılardan, komĢu parsele çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak 

yapılanlara, tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaĢtıklarını belgelemek ve 

tapu iĢlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların 

anlaĢması mümkün olmadığında yargı yoluna baĢvurulur.  

Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar:  

Madde 12 – a) Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu kendi 

parseli içinde olan imar mevzuatına aykırı yapıların; yola veya imar yoluna veya 

kıyı kenar çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen karayolları yaklaĢma sınırına 

tecavüz durumları, yapının tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca komĢu 

parsele tecavüzü olanların taraflar arasında anlaĢma sağlanarak gerekli iĢlemleri 

tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar verilir. 

b) Kıyı tanımına giren yerlerde ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer 
yerlerde; kiĢilere veya özel hukuk tüzelkiĢilerine ait olan liman, iskele, rıhtım, 
balıkçı barınağı ve dayanma duvarlarında valilik veya belediyelerce muhafazasında 
milli ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaĢtırılan Sanayi ve Turizm 
tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara ve tesis 
sahiplerine kiraya verilebilir.  

c) Ġmar yoluna tecavüzlü yapılara, imar yolunun uygulanmasının 5 yıl içinde 
gerçekleĢmeyeceğine belediye encümenince karar verilmesi halinde belediye 
encümeni kararıyla 5 yıllık geçici ruhsat verilir. 5 yıl sonunda imar yolunun 
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uygulamasına geçilmeyeceğine belediye encümenince karar verildiği takdirde 5 
yıllık geçici ruhsat tekrarlanır. 

d) (Ek : 22/5/1986 - 3290/5 md.) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzlü 
durumları veya aykırı kısımları, tebliğ tarihinden itibaren (6) ay içinde yapı 
sahiplerince giderilir. 

Bu süre içerisinde ıslah iĢlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıların 

tecavüzlü durumları veya aykırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre belediyeler 

veya valiliklerce giderilir. 

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular:  

Madde 13 – Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aĢağıdaki 

uygulamalar yapılır. 

a) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/6 md.) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek 
kimselerin; kendisinin veya eĢinin veya reĢit olmayan çocuğunun oturduğu 
belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya 
apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iĢ yeri olarak kullanılan bir 
yapıya sahip bulunmaması gerekir.  

b) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/6 md.) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca 
mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana 
getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının iĢgal ettiği arazi de 
dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun Ģekilde arsa veya 
hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı 
bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde baĢka bir arsa veya 
hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı 
Kanun veya 6/6/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir. 

(Ek fıkralar : 18/5/1987 - 3366/5 md.): 

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları 

nedeniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi 

sıfatı taĢıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın 

bölgegelerde yapılmıĢ ıslah imar planları içinde meydana gelen boĢ imar parselleri 

müstakil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gecekondu 

sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya valilikçe 

ödenir.  

Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak 

sahiplerine yapılan tahsis iĢlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait 

boĢ imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununa göre tespit 

edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik 

veya belediyelerce tahsis edilir.  

c) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/6 md.) Islah imar planları belediye veya valiliklerce 
mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma Ģartları da 
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belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bürolara 
yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler belediye 
meclislerince, büyük Ģehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince Kabul edilenler ilçe 
belediye meclislerince, il idare kurullarınca kabul edilenler valilikçe tasdik edilerek 
yürürlüğe girer. Bu planların tescili de (1) ay içinde ivedilik ve öncelikle 
yapılır. 

Ġmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar planları 
Ģeklinde yeniden düzenlenir.  

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak talep 
edemezler. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar: 

Madde 14 – AĢağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden 

yararlanamazlar:  

a) Her ölçekte imar planında baĢka maksatla tahsis edilmiĢ alanlardaki sınai 
kuruluĢlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde 
depoları için ayrılmıĢ yerlerde bu depolar dıĢındaki her türlü ruhsatız yapılar, 

b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı 
koyduğu alanlarda veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz 
olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerinde inĢa 
edilen yapılardan;bu Kanunun yürürlüğe giriĢ tarihinden itibaren 1 yıl içinde askeri 
makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar, 

c) 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu uyarınca ilan edilmiĢ bulunan "Turizm 
Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inĢa edilmiĢ veya 
inĢaası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde yürürlükteki çeĢitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiĢ bulunan kararlara 
uygun hale getirilmeyen yapılar, 

d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmıĢ bulunan Sivil Havacılık 
AnlaĢması"nın 14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları civarında 
uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye göre, 
UlaĢtırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlenecek saha 
içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren 1 yıllık 
süre içinde tebliğ esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar, 

e) Ġçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi satıhda 
bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve 
kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrefında bırakılan koruma alanı 
içerisindeki yapılar,  

f) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/7 md.) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan 
gecekondular ile inĢaasına baĢlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı 
yapılar ve Çanakkale Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan 
gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inĢasına baĢlanan imar mevzuatına, 
ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, 

g) Karayolları kamulaĢtırmasınırına tecavüz edilen ve konut olarak kullanılan yapılarla 
kamulaĢtırma sınırına 10 m.'den daha yakın olan ve konut dıĢı maksatlarla 
kullanılan yapılar, (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mal 
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sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz durumları 
giderilmeyen yapılar bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına girer.)  

h) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman 
sahalarıyla demiryolu güzergahları üzernde TCDDGenel Müdürlüğünün izni 
alınmadan yapılan yapılar, 

i) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kiĢilere veya hukuk tüzel kiĢilerine ait yapılar. 

Yapı ruhsatı ve kullanma izni belgeleri: 

Madde 15 – Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilmiĢ yapılara, 

ruhsat ve kullanma izni, müracaat sahibine, 8 inci maddede istenen evrakların 

tamamlanması halinde hemen verilir. Bilahare bunların doğruluğu valilik ve 

belediyelerce kontrol edilir.  

(Ek : 22/5/1986 - 3290/8 md.) Temel inĢaatı tamamlanmıĢ veya sömel 

betonları dökülmüĢ olmak kaydı ile hazine, belediye il özel idarelerine ait veya 

Vakıflar Genel Müdürlügünün idaresindeki arsa veya araziler üzerine inĢaatına bu 

Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce baĢlanmıĢ 

gecekondular ile kendi arsa veya arazisi üzerinde imar mevzuatına, ruhsat ve 

eklerine aykırı yapı ya da yapı bölümlerinin kendi katı içinde tamamlanması için 

"ruhsat" ve bitimini tevsikan da "kullanma izni belgesi" düzenlenir. Kat kolonları 

dökülmüĢ olan binalar da aynı hükme tabidir. 

Kat mülkiyeti tesisi:  

Madde 16 – Bu Kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiyetine 

geçiĢte, bu Kanunun 8 inci maddesindeki belgelere dayanılır. Kat mülkiyeti 

kurulmasında ortak maliklerden birinin talebi ile yetinilir.  

Diğer ortaklar bu iĢleme itiraz edemeyecekleri gibi binanın giderlerine 

katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar. Kaçınmaları halinde 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hakimin müdahalesini gerektiren 33 üncü maddesi 

hükmü uygulanır. 

Arsa payına bağlanmamıĢ ve imar mevzuatına aykırı olarak inĢa edilmiĢ 

bağımsız bölümlerde, arsanın tamamı için beyan edilen değerden, bu bağımsız 

bölüm için tespit edilecek değer oranı, diğer kat maliklerinin arsa payları oranında 

kendilerine peĢinveya en geç 1 yıl içerisinde ödenmesi halinde yapı yeniden kat 

mülkiyetine dönüĢtürülür.  

Arsa bedeli için ödenmesi gereken miktarda alacaklılar kanuni ipotek hakkını 

kullanabilirler. 

(Ek : 22/5/1986 - 3290/9 md.) Daha önce kat irtifakı kurulmuĢ binalarda bu 

Kanundan istifade ile bağımsız bölüm kazanılmıĢ ise, arsa payına bağlanmamıĢ 
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bağımsız bölüm sahibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44 üncü maddesi 

gereğince kat maliklerinin ittifakını sağlayamıyorsa, bu Kanuna göre bağımsız 

bölümüne ait tasdik edilmiĢ yapı ruhsatı ve kullanma izni belgesi ile arsa payına 

karĢılık hesap edilen değeri, hak sahibi kat malikleri adına bir milli bankaya bloke 

ettikten sonra sulh mahkemesinden kendisine ait bağımsız bölüm için arsa payı 

ayrılarak tescilini ister. Mahkeme, mevcut belgelere dayanarak diğer kat 

maliklerinin muvafakatını aramaksızın arsa payını tespit ederek ilave bağımsız 

bölümün tesciline karar verir. Tescil ilamı gereğince her kat malikinin arsa 

paylarında resen düzeltme yapılır. Daha önce düzenlenmiĢ yönetim planı ve diğer 

belgeler yeni bağımsız bölüm malikini de bağlar. Bu iĢlemlerden sadece bağımsız 

bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tashih harcı alınır. 

Duyuru iĢlemleri:  

Madde 17 – Ġmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait 

değerlend irme sonuçları değerlendirme iĢlemleri tamamlandıkça valilik 

veya belediyelerce umumi mahallere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle 

veya köy muhtarlıklarına verilir. 

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın; güvenlik 

kuvvetleri vasıtasıyla da mal sahibine veya binayı yapana veya fenni mesullerine 

tebliğ edilir. Güvenlik kuvvetlerince yapılacak tebligat 15 gün içinde tamamlanır. 

Tebliğin bu Ģekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde yapı mahallinde 

görülebilecek bir yere onbeĢ gün müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik 

edilir.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mali Hükümler 

Harçlar, arsa bedelleri, paylar: (1) 

Madde 18 – a) Harçlar; 

Ġmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde imar mevzuatına veya ruhsatlı ise ruhsat ve eklerine, 

aykırılık Ģekline ve derecesine bağlı olarak iki kat bina inĢaat harcı alınır. Belediye 

ve mücavir alan sınırları dıĢında ise söz konusu harcın yarısı alınır. 

(DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/10 md.) Bir kat ve bir bağımsız bölümden 

oluĢan gecekondulara ekli cetvele göre harç tahakkuk ettirilemez ve alınamaz. 

Söz konusu yapının tamamı ruhsatsız ise bütün maliklerin hisseleri oranında, 

ruhsatlı olup da, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan 

bölümlerde ise, kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahipleri adına kazanılan alan 

miktarı kadar ekli cetvele göre tahakkuk eden harç ayrıca alınır. 

b) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/10 md.) Arsa bedelleri; 

Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. 

Ancak belediye veya valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı 

KamulaĢtırma Kanununa göre bedel tespiti yaptırılır. 

Beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3'ünden az değilse beyan edilen 

bedel; Ģayet beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3'ünden az ise tespit 

edilen bedel esas alınır.  

c) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/10 md.) Düzenleme ortaklık payı; 

Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı 

yapılanmıĢ sahalarda arsanın % 35'ine kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

d) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/10 md.) Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara, 
ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve alınmaz. Tahakkuk ettirilen 
veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen ecrimisiller ve arsa kullanım bedeli, arsa 
bedeline dönüĢür. 

e) Birinci ve Ġkinci fıkralar Mülga : 18/5/1987 - 3366/6 md.) 

(Ek fıkralar : 18/5/1987 - 3366/6 md.) 

Kanun kapsamında, kalan yapıların otopark ihtiyacının parselinde 

karĢılanamaması halinde, Bölgeleme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 

1/4'i tahsil edilir.  
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Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan kanun kapsamındaki 

gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar 

ve düzenleme ortaklık payı karĢılığı bedeller, belediyeler, büyükĢehirlerde ilçe 

belediyelerince oluĢturulacak fon hesabına; belediye ve mücavir alan sınırları 

dıĢında kalan Kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı 

yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karĢılığı 

bedeller, valilikler emrinde kullanılmak üzere oluĢturulan fon hesabına yatırılır. Bu 

kanun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde kurulan fonlardan yapılacak 

harcamalar Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa 

ve 832 sayılı SayıĢtay Kanununa tabi değildir. 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli 

bir Ģekilde gerçekleĢmesi için kullanılır. Ġta amiri vali veya belediye baĢkanıdır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde kalan gecekonduların arsa bedelleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi 

uyarınca yapılan düzenleme iĢlemleri sonucu belirlenen düzenleme ortaklık payı 

karĢılığı bedellerden, tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meblağdan her belediye 

için sarfedilen kısım mahsup edilmek suretiyle bakiyesi, belediyeler emrinde 

kurulan fon hesabına devredilir. 

(Ek : 22/5/1986 - 3290/10 md.) Ruhsat ve iskan harcını, ilave harcı, arsa 

bedelleri ve düzenleme ortaklık payı karĢılığı olan bedelleri bu Kanunda belirtilen 

esaslara göre ödemeyenler hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız. 

Muaflıklar:  

Madde 19 – Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapılara 6785 

sayılı Ġmar Kanununun 18 ve 20 nci maddelerine göre ceza tahakkuk ettirilemez 

ve tahakkuk ettirilmiĢ cezalar terkin edilir. Bu Kanun kapsamına giren ve inĢaası 

tamamlanmıĢ yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz. 

Ancak ödenmiĢ olan primler iade edilmez. Müteahhit veya taĢeron vasıtasıyla 

yaptırılan kamu inĢaatları için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

(Ek bentler : 22/5/1986 - 3290/11 md.) : 

Ayrıca;  

a) ĠnĢaat giderleri genel ve katma bütçeler ile, Ġl Özel Ġdareleri ve Belediye 
bütçelerinden karĢılanan her türlü binalardan,  

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluĢları, 
okullar ve öğrenci yurtları ve ibadet yeri, mescit, Kur'an kursu gibi dini hizmetlerin 
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ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ile bunların müĢtemilatından 
ve hayır cemiyetlerinin yaptığı binalardan, 

c) Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden,  

d) 775 sayılı Kanun ve Kanuna ait uygulama yönetmeliğine uygun olarak yapılan 
yapılardan,  

e) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna istinaden inĢa edilmiĢ olan yapı ve tesislerden; 

(DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/7 md.) Bu Kanunun öngördüğü bina inĢaat harcı 

ve iskan harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç alınmaz. 

(DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/7 md.) Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, 

keresteci, değirmen, sinai nitelikli imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi 

bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılmıĢ yapılardan yürürlükteki mevzuata 

göre belirlenecek bina inĢaat harcı miktarının 1/4'i ile iskan harcı tahsil edilir. Ekli 

cetvele göre belirlenecek harç alınmaz. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/7 md.) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil 

edilmiĢ olanlar iade edilmez. Ancak tahakkuk ettirilip de tahsil edilmeyenler terkin 

edilir. 

(Ek : 18/5/1987 - 3366/7 md.) Konut inĢatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde 

yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları tanınması 

hakkındaki 2982 sayılı Kanun ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kapsamında kalan 

yapılara uygulanmaz. 

(DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/11 md.) Muafiyet hükümlerinden yararlanmayan 

yapılara ait bina inĢaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç 

bedelleri, 18 ay içinde aylık eĢit taksitlerle alınır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇeĢitli Hükümler 

Uygulamaların örnek teĢkil etmemesi: 

Madde 20 – Bu Kanunda yer alan ruhsat ve kullanma izni hakkındaki 

iĢlemler bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Bu iĢlemler, bundan sonraki 

uygulamalara örnek teĢkil etmez. 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 geliĢtiren imar planları uygulanır. 

(Ek : 22/5/1986 - 3290/12 md.) Ancak zorunlu hallerde ve süratle 

gecekondulaĢma ve kaçak yapılaĢma istidadı gösteren alanlarda belediye veya 

valiliklerin yaptıracakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaĢmanın Ģekil 

ve Ģartlarını gösteren planlara göre uygulama yapılabilir. Bu durumu tespite 

belediye veya valilikler yetkilidir. Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma 

zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı Ġmar Kanununun imar 

planı yapma Ģartları ve standartları aranmaz. Ancak, buralarda yapılacak binaların 

irtifaı azami H = 1250 m. olacaktır. 

Madde 21 – (6785 sayılı Ġmar Kanununun ek - 9 uncu maddesinin 

değiĢtirilmesine iliĢkin olup, mezkür kanun3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı kanunun 

43. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıĢtır.) 

Devam etmekte olan iĢlemlere ait hükümler: 

Madde 22 – a) Boğaziçi Kanunundaki 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunla ilgili 

hükümler yerine bu Kanun hükümleri uygulanır. 

b) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/13 md.) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili 
yargı mercilerinde açılmıĢ davalar durdurulur, durdurulan bu davalar ile evvelce 
haklarında yıkım kararı alınmıĢ ve kesinleĢmiĢ olan yıkım iĢlemleri, bu Kanunda 
belirtilen tesbit ve değerlendirme sonucuna göre iĢleme tabi tutulur. 

Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzelkiĢilerinin arsa veya arazileri üzerine yapılmıĢ 
yapılar için anlaĢma sağlanamıyorsa kesinleĢmiĢ yargı kararları yerine getirilir. 

c) 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun uygulanması nedeni ile mühürlenen inĢa 
halinde veya yapımı bitmiĢ tüm binalar bu Kanunun hükümleri uygulanmak üzere 
mühürlenmemiĢ sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar: 

Madde 23 – a) 2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

b) 11/1/1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
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Yönetmelik:  

Madde 24 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 

içinde Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik ile tesis edilecek fonların harcama 

esaslarını düzenleyen yönetmelik ve uygulama ile ilgili diğer yönetmelikler 

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca hazırlanır ve uygulanır. 

Ayrıca bu Kanunda geçen terimler, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca 

düzenlenecek ilgili yönetmeliklerde tanımlanır. 

Ek Madde 1 – (Ek : 22/5/1986 - 3290/15 md.) Ġmar planı olan yerlerde, 

9/5/1985 tarih ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18 inci maddesi gereğince arsa ve 

arazi düzenlemelerinde, binalı veya binasız arsa ve arazilere bu Kanundan önce 

özel parselasyona dayalı veya hisse karĢılığı satın alınan yerler dikkate alınarak 

müstakil, hisseli parselleri veya üzerinde yapılacak binaların daire miktarları 

gözönünde bulundurularak kat mülkiyeti esasına göre arsa paylarını sahipleri 

adlarına resen tecsil ettirmeye valilik veya belediyeler yetkilidir. 

Ek Madde 2 – (Ek : 22/5/1986 - 3290/15 md.) 

Bu Kanuna göre yapılacak ifraz iĢlemlerinde, sadece ayrılan kısmın beyan 

edilen değeri üzerinden ifraz harcı tahsil olunur. 

Ek Madde 3 – (Ek : 22/5/1986 - 3290/15 md.) 

Ġbadet yeri, mescit, türbe gibi yerlerin sınırları içinde kalan veya bu yerlerin 

sınırları içinde kalmamakla beraber eserlerin bütünlüğünü bozan yapılar 

korunamayacak yapılar olup, bunlara tapu veya tapu tahsis belgesi verilmez. 

Ancak, bu hak sahiplerine baĢka yerden öncelikle arsa tahsis edilir. 

Ek Madde 4 – (DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/9 md.) 

Bu Kanunla Tapu ve Kadastro Ġdarelerince yapılan görevlerin gerektirdiği her 

türlü giderleri ve alımları karĢılamak maksadıyla, Toplu Konut Fonundan veya bu 

Kanunla kurulmuĢ fonlardan veya valilik veya belediyelerin bütçelerinden yeterli 

ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında açılan 

bir hesaba aktarılabilir. Sarf ve tahsis Ģekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir.  

Ek Madde 5 – (18/5/1987 tarih ve 3366 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 

hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiĢtir.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 2981 

sayılı Kanunun değiĢen hükümleri ile ilgili yönetmelik değiĢiklikleri Bayındırlık ve 

Ġskan Bakanlığınca yapılır. 
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Geçici Madde 1 – Ġmar mevzuatına uygun inĢa edilerek kullanma izni 

alınmıĢ yapılarda; 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan, kendi bağımsız 

bölümlerine ait ve fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve yapının dıĢ 

görünümünü bozmayan, yapı kat planının dıĢ hatları içerisinde ve taĢıyıcı 

elemanlarını etkilemeyen değiĢiklikler sahibinin, durumu belirtilen iki nüsha 

dilekçe ile müracaatı üzerine kanunda öngörülen iĢlemler yapılmaksızın 

muhafazasına karar verilmiĢ sayılır. Dilekçe yapının dosyasına konur. Bu maksatla 

yapılacak müracaat süresi 1 yıldır. Bu dilekçelere sadece 2.000 TL. müracaat 

masraflarının ödendiğini gösteren banka makbuzu eklenir. 

Geçici Madde 2 – AĢağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inĢa 

edilerek kullanma izni alınmıĢ yapılar olarak kabul edilir. YapılıĢ tarihine 

bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dıĢındadır.  

a) 6785 sayılı Ġmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce 
yapılmıĢ yapılar,  

b) 6785 sayılı Ġmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 
tarihinden önce yapılmıĢ yapılar, 

c) 2565 sayılı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren 
veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli Savunma 
Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli Savunma 
Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar, 

d) (DeğiĢik : 18/5/1987 - 3366/8 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında 6785 
sayılı Ġmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. 
maddesi kapsamı dıĢında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleĢik alanlarda 
sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar dıĢında kalan imar mevzuatına aykırı 
yapılar,  

Bu alanlarda Hazine, Özel Ġdare, Belediye ve Köy TüzelkiĢiliğine alt veya 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar, 

Tescil dıĢı yerlerden olup üzerinde yapılaĢma bulunması nedeniyle Valiliğin 

talebi üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, 

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa veya arazilerde bulunan yapı 

sahiplerinden, bu Kanunun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedelleri 

tahsil edilerek gerekli tapu iĢlemleri tamamlanır. 

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dıĢındadır. 

e) (DeğiĢik : 22/5/1986 - 3290/14 md. Ġptal : Ana. Mah.nin 27/9/1995 tarihli ve 
E.1995/13, K.1995/51 sayılı Kararı ile.)  

Geçici Madde 3 – (1605 sayılı Kanunla değiĢik 6785 sayılı Kanunla bağımlı 

bir madde olup 6785 sayılı Kanun 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı Kanunun 43 üncü 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıĢ olduğundan metne alınmamıĢtır.) 
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Geçici Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasında çıkabilecek sorunların 

çözümlenmesi ve uygulamanın eksiksiz gerçekleĢtirilmesinin temini amacı ile 

gerektiğinde bu Kanunda öngörülen sürelerin bir misline kadar uzatılmasına 

Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

Geçici Madde 5- (Ek: 3/7/2003-4916/36 md.) 

8.3.1984 tarihinde, tapu kütüğünde malik hanesi açık ve itirazlı olup da daha 

sonra Hazine adına tescil edilen taĢınmazlar, bu Kanun hükümlerine istinaden 

değerlendirilmek üzere belediyelere bedelsiz devredilir. 

Yürürlük:  

Madde 25 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme: 

Madde 26 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

BU KANUN KAPSAMINA GĠREN YAPILARA UYGULANACAK  

ĠLAVE HARÇ CETVELĠ 
BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ĠNġAAT ALANI M2/TL 

Yapı Cinsleri 0-100 m2 
101-200 

m2 
201-300 m2 

301-400 

m2 

401 m2 ve 

sonrası 

Briket, tuğla ve 

benzeri yığma konut 
50 TL. 100 TL 200 TL. 400 TL. 600 TL. 

Betonarme konut 100 TL 200 TL. 300 TL. 500 TL. 700 TL 

Kaloriferli konut 200 TL. 350 TL 500 TL. 750 TL. 1 000 TL. 

Kaloriferli, asansörlü, 

Ģömineli lüks konut 
300 TL. 500 TL. 800 TL. 1 000 TL. 1 500 TL. 

Turistik yapılar 100 TL. 150 TL. 200 TL. 250 TL. 300 TL. 

Depo tesisleri, 

iĢyeri,ĠĢhanı  
150 TL. 200 TL. 

300 TL.

  
500 TL. 1 500 TL. 
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24/2/1984 TARĠHLĠ VE 2981 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN 

GEÇĠCĠ MADDELER. 

1) 22/5/1986 tarihli ve 3290 sayılı Kanunun geçici maddeleri 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 

ay içinde 2981 sayılı Kanunun değiĢen hükümleri ile ilgili yönetmelik, Bayındırlık 

ve Ġskan Bakanlığınca çıkarılır. 

Geçici Madde 2 – 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya 

belediyenin mülkiyetinde olupta bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından izin alınmaksızın belediyelerce satılmıĢ veya 

tahsis edilmiĢ arsalar ile ilgili satıĢ ve tahsis iĢlemleri geçerlidir, daha önceden 

bedeli tahsil edilen yerler, tahsisi yapılanlar adına tapuda tescil edilir, bedeli tahsil 

edilmeyenler ise 775 sayılı Gecekondu Kanununun 3016 sayılı Kanunla değiĢtirilen 

26 ncı maddesi uyarınca tespit edilecek arsa bedeli üzerinden tahsil olunur.  

Geçici Madde 3 – 2981 sayılı Kanun ve bu Kanun gereği hak sahibi olupta 

çeĢitli nedenlerden dolayı bu hakkını kullanmak üzere müracaat etmeyenler bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde yeni müracaat hakkına 

sahiptir. Bu süreler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dıĢında çalıĢan 

iĢçiler ile daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dıĢında üç aydan fazla devam 

edenler için (12) aydır. Bu sürelere Yeminli Özel Teknik Bürolara yapılacak 

baĢvuru süresi de dahil olup müracaat 24/2/1984 tarih ve 2931 sayılı Kanunun 7 

nci maddesindeki esaslara göre yapılır. Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı Kanun 

ve bu Kanun hükümlerinden istifade edecek yapılar da tavan beton veya betonları 

dökülmüĢ olmak Ģartı ile bu hükme tabidir. Ancak, bu alanlarda affa giren 

yapılardan (5) kat bina inĢaat harcı ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave 

harç ayrıca alınır. Bu alanlardaki yapıların tespit ve değerlendirme iĢlemleri, yetkili 

belediyeleri veya valiliğince yapılır ve en geç (1) yıl içinde tamamlanarak 

sonuçlandırılır.  

Geçici Madde 4 – 2981 sayılı kanuna göre iĢlemini tamamlayarak arsa 

taksitlerini ödemeye baĢlamıĢ olanlar için 18 inci maddenin (b) bendi hükümleri 

uygulanmaz. Taksitlendirilen veya tamamı ödenen arsa bedeli esas alınır. 
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2981 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞĠġĠKLĠK YAPAN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERĠ 
GÖSTERĠR LĠSTE 

Yürürlükten Kaldırılan 

Kanun veya Kanun 

Hükümleri 

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 

Tarihi Sayısı Maddesi 

10/11/1983 tarih ve 2960 sayılı 

Boğaziçi Kanununun geçici 8 

inci maddesinin 2 ncifıkrasının 

(b) bendi 

22/5/1986 3290 17 

2981 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No 
Farklı tarihte yürürlüğe 

giren maddeler 
YürürlüğegiriĢ tarihi 

3194 

43/b, c, d, e, 46, 47, 48, 

geçici madde 7 
9/5/1985 

Diğer maddeleri 9/11/1985 

3290 - 7/6/1986 

3366 - 26/5/1987 

4916 - 19/7/2003 

5006 - 17/12/2003 
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ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA 
DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENĠN 
DEĞĠġTĠRĠLEREK KABULÜNE DAĠR KANUN(1) 

Kanun Numarası : 3572 

Resmî Gazete Tarih : 17.06.1989  Sayı : 20198 
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Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer iĢyerleri ile her türlü 

iĢletmeleri, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatlarının verilmesi iĢlerinin basitleĢtirilmesi 

ve kolaylaĢtırılmasıdır. 

Madde 2 – 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 çalıĢılan 

iĢlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende 

satıĢ yerleri, taĢocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere, 

c) 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu kapsamına giren turizm iĢletmelerine, 

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.(
2)  

Uygulanmaz.  

Madde 3 – ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatını vermeye aĢağıdaki merciler 

yetkilidir: 

a) (DeğiĢik:24/11/2004 – 5259/5 md.) Belediye hudutları ve mücavir alan dıĢında 
kalan iĢyerleri ve iĢletmelere il özel idareleri. 

b) Belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm iĢyerleri ve iĢletmelere 
belediyeler,  

c) Belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan iĢyeri ve iĢletmelerden büyükĢehir 
belediyesi olan yerlerde; 

ca) 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için büyükĢehir belediye 
baĢkanlığı,  

cb) Sıhhi ve sair iĢletmeler için ise büyükĢehir belediyesi içinde kalan diğer 
belediye baĢkanlıkları.  

Madde 4 – 3 üncü maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi için yapılacak 

beyan ve incelemelerde aĢağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek 

yönetmeliği esas alırlar.  

a) Ġnsan sağlığına zarar vermemek, 

b) Çevre kirliliğine yol açmamak,  

c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı, trafik ve karayolları, 

imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı 

davranmamak.  
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Madde 5 – ĠĢyeri veya iĢletme açmak isteyen; iĢin özelliğine göre 4 üncü 

maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak iĢyerini 

düzenledikten sonra baĢvuru formunu doldurarak 3 üncü maddede belirtilen 

mercie ibraz ederler. 

Bu baĢvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak 

doldurulduğunun tespiti halinde, baĢkaca bir iĢleme gerek kalmaksızın iĢyeri açma 

ve çalıĢma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. Ġlgili, bu belgeye dayanarak iĢyeri 

açabilir. 

ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı bütün iĢyerleri için tek tip olarak düzenlenir. 

Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.  

Madde 6 – ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilen iĢyerleri, 3 üncü maddede 

belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına ruhsatın veriliĢ 

tarihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettirilmemesi 

halinde, ilgili, çalıĢma ruhsatı almıĢ sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine 

getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal hükümler uygulanır.  

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü 

maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun 

tespiti halinde; verilmiĢ olan ruhsat, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde 

yetkili merci veya mülki idare amirince iptal edilerek iĢyeri kapatılır ve ilgililer 

hakkında ayrıca iĢlem yapılır. 

ĠĢyerlerinde iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat 

tarifesi dıĢında herhangi bir levha asılamaz.  

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iĢyeri açmak 

için ilgili mercie baĢvurmuĢ olanlardan isteyenler, bu Kanun hükümlerinden 

yararlanabilirler. 

Geçici Madde 2 – 20.10.1988 tarihli ve 3481 sayılı Yetki Kanunu ile 

Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, bu 

Kanun kapsamına giren konular için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre 

bitimine kadar geçerlidir.  

Madde 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Madde 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 (1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu hükümlerine  
aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,  söz konusu 
Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıĢtır.  
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(2) 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Kanunla 

değiĢtirilerek kabul edilmiĢ ancak, bu hüküm Kanun metninde yer almamıĢtır. 

 

3572 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler 
Yürürlüğe GiriĢ 

Tarihi 

KHK/560 - 28/6/1995 

5259 2,3 1/12/2004 
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KABAHATLER KANUNU 

Kanun Numarası: 5326 

Resmî Gazete Tarih: 31.03.2005   Sayı: 25772 (M.) 
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BĠRĠNCĠ KISIM 

Genel Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik Ġlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı 

Amaç ve kapsam  

Madde 1-Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi 

ve ekonomik düzeni korumak amacıyla;  

a) Kabahatlere iliĢkin genel ilkeler,  

b) Kabahatler karĢılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,  

c)  Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,  

d) Ġdarî yaptırıma iliĢkin kararlara karĢı kanun yolu,  

e) Ġdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine iliĢkin esaslar,  

belirlenmiĢ ve çeĢitli kabahatler tanımlanmıĢtır.  

Tanım  

Madde 2-Kabahat deyiminden; kanunun, karĢılığında idarî yaptırım 
uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaĢılır.  

Genel kanun niteliği  

Madde 3 - (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/31 md.)  

 Bu Kanunun; 

a) Ġdarî yaptırım kararlarına karĢı kanun yoluna iliĢkin hükümleri, diğer kanunlarda 

aksine hüküm bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, 

uygulanır. 

Kanunîlik ilkesi  

Madde 4-  

1)  Hangi fiillerin kabahat oluĢturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; 

kanunun kapsam ve koĢulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, 

idarenin genel ve düzenleyici iĢlemleriyle de doldurulabilir.  

2)  Kabahat karĢılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla 

belirlenebilir.  
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Zaman bakımından uygulama 

Madde 5- 

1)  26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından 

uygulamaya iliĢkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, 

kabahatler karĢılığında öngörülen idarî yaptırımlara iliĢkin kararların yerine 

getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.  

(2)  Kabahat, failin icraî veya ihmali davranıĢı gerçekleĢtirdiği zaman iĢlenmiĢ sayılır. 

Neticenin oluĢtuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.  

Yer bakımından uygulama 

Madde 6-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya 

iliĢkin 8 inci maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, 

kanunlarda aksine hüküm bulunan haller saklıdır.  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları 

Kabahatin ihmali davranıĢla iĢlenmesi 

Madde 7- Kabahat, icraî veya ihmali davranıĢla iĢlenebilir. Ġhmali davranıĢla 

iĢlenmiĢ kabahatin varlığı için kiĢi açısından belli bir icraî davranıĢta bulunma 

hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı gereklidir.  

Organ veya temsilcinin davranıĢından dolayı sorumluluk 

Madde 8-  

1)  Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, 

tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kiĢinin bu görevi kapsamında 

iĢlemiĢ bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kiĢi hakkında da idarî yaptırım 

uygulanabilir.  

2)  Temsilci sıfatıyla hareket eden kiĢinin bu sıfatla bağlantılı olarak iĢlemiĢ bulunduğu 

kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kiĢi hakkında da idarî yaptırım 

uygulanabilir. Gerçek kiĢiye ait bir iĢte çalıĢan kiĢinin bu faaliyeti çerçevesinde 

iĢlemiĢ bulunduğu kabahatten dolayı, iĢ sahibi kiĢi hakkında da idarî yaptırım 

uygulanabilir.  

3)  Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kiĢide özel nitelikler aradığı 

hallerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.  

4)  Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet iliĢkisinin 

dayanağını oluĢturan iĢlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır.  
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Kast veya taksir 

Madde 9.-Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem 

kasten hem de taksirle iĢlenebilir.  

Hata 

Madde 10- Türk Ceza Kanununun hata hallerine iliĢkin hükümleri, ancak 

kasten iĢlenen kabahatler bakımından uygulanır.  

Sorumluluk 

Madde 11-  

1)  Fiili iĢlediği sırada onbeĢ yaĢını doldurmamıĢ çocuk hakkında idarî para cezası 

uygulanamaz.  

2)  Akıl hastalığı nedeniyle, iĢlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan 

veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede 

azalmıĢ olan kiĢi hakkında idarî para cezası uygulanmaz.  

Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran 

nedenler  

Madde 12- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza 

Kanununun hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere 

iliĢkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. 

TeĢebbüs 

Madde 13- Kabahate teĢebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teĢebbüsün de 

cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu 

durumda, Türk Ceza Kanununun suça teĢebbüse ve gönüllü vazgeçmeye iliĢkin 

hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. 

ĠĢtirak 

Madde 14-  

1)  Kabahatin iĢleniĢine birden fazla kiĢinin iĢtirak etmesi halinde bu kiĢilerin her biri 

hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. 

2)  Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iĢtirak eden ve bu niteliği 

taĢımayan kiĢi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.  

3)  Kabahate iĢtirak için kasten ve hukuka aykırı iĢlenmiĢ bir fiilin varlığı yeterlidir. 

Kabahatin iĢleniĢine iĢtirak eden kiĢi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı 

göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.  
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4)  Kanunda özel faillik niteliğini taĢıyan kiĢi açısından suç, diğer kiĢiler açısından 

kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taĢıyan ve taĢımayan kiĢiler tarafından 

ortaklaĢa iĢlenmesi halinde suça iĢtirake iliĢkin hükümler uygulanır.  

Ġçtima  

Madde 15-  

1)  Bir fiil ile birden fazla kabahatin iĢlenmesi halinde bu kabahatlere iliĢkin tanımlarda 

sadece idarî para cezası öngörülmüĢse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu 

kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından baĢka idarî yaptırımlar da 

öngörülmüĢ ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.  

2)  Aynı kabahatin birden fazla iĢlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı 

idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille iĢlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî 

yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. 

3)  Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmıĢ ise, sadece suçtan dolayı 

yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde 

kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ġdarî Yaptırımlar 

Yaptırım türleri  

Madde 16-  

1)  Kabahatler karĢılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî 

tedbirlerden ibarettir.  

2)  Ġdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 

tedbirlerdir. 

Ġdarî para cezası  

Madde 17-  

1)  Ġdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.  

2)  Ġdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. 

Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken iĢlenen kabahatin haksızlık 

içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.  

3)  (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu 

idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 

tarihinden sonra belirlenen oranın dıĢındaki kısmı ile Cumhuriyet baĢsavcılıkları ve 

mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. 

Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları 

kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından 
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verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 

Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının 

verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. KiĢinin ekonomik 

durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peĢin 

ödenmesi koĢuluyla, bir yıl içinde ve dört eĢit taksit halinde ödenmesine karar 

verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para 

cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. 

4)  (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî 

para cezalarına iliĢkin kesinleĢen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik 

kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili 

kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer 

kamu kurum ve kuruluĢları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi 

gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı 

takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur. 

5)  Ġdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, 

ilgili kamu kurum ve kuruluĢuna bildirilir. 

6)  Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi 

halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleĢtirir. Ġdarî para cezasını kanun 

yoluna baĢvurmadan önce ödeyen kiĢiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. PeĢin 

ödeme, kiĢinin bu karara karĢı kanun yoluna baĢvurma hakkını etkilemez.  

7)  Ġdarî para cezaları her takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 

uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru 

dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından 

uygulanmaz.  

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

Madde 18-  

1)  Kabahatin konusunu oluĢturan veya iĢlenmesi suretiyle elde edilen eĢyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde 

karar verilebilir.  

2)  Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin karar, eĢyanın; 

a) Kullanılmaz hale getirilmesi,  

b) Niteliğinin değiĢtirilmesi,  

c) Ancak belli bir surette kullanılması, 
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koĢullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. 

Belirlenen süre zarfında koĢulun yerine getirilmemesi halinde eĢyanın mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir.  

3)  Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin karar kesinleĢinceye kadar ilgili kamu 

kurum ve kuruluĢu tarafından eĢyaya elkonulabileceği gibi; eĢya, kiĢilerin 

muhafazasına da bırakılabilir. 

4)  EĢyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢuna, aksi takdirde Devlete geçer.  

5)  EĢyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında 

idarî para cezası veya baĢka bir idarî yaptırım kararı verilmiĢ olması Ģart değildir.  

6)  Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.  

7)  Mülkiyeti kamuya geçirilen eĢya, baĢka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa 

imha edilir.  

8)  Mülkiyetin kamuya geçirilmesine  

iliĢkin karar, kesinleĢmesi halinde yerine getirilir.  

Saklı tutulan hükümler  

Madde 19- Diğer kanunlarda kabahat karĢılığında öngörülen belirli bir süre 

için;  

a)  Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,  

b)  ĠĢyerinin kapatılması,  

c)  Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,  

d)  Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması, 

gibi yaptırımlara iliĢkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun 

değiĢiklik yapılıncaya kadar saklıdır.  

SoruĢturma zamanaĢımı  

Madde 20-  

1)  SoruĢturma zamanaĢımının dolması halinde kabahatten dolayı kiĢi hakkında idarî 

para cezasına karar verilemez.  

2)  (DeğiĢik:6/12/2006-5560/33 md.) SoruĢturma zamanaĢımı süresi;  

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde 

beĢ, 

b  Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde 

dört,  

c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır. 

3)  Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaĢımı süresi sekiz yıldır.  
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4)  ZamanaĢımı süresi, kabahate iliĢkin tanımdaki fiilin iĢlenmesiyle veya neticenin 

gerçekleĢmesiyle iĢlemeye baĢlar.  

5)  Kabahati oluĢturan fiilin aynı zamanda suç oluĢturması halinde suça iliĢkin Dava 

zamanaĢımı hükümleri uygulanır. 

Yerine getirme zamanaĢımı 

Madde 21-  

1)  Yerine getirme zamanaĢımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin 

kamuya geçirilmesine iliĢkin karar artık yerine getirilemez.  

2)  Yerine getirme zamanaĢımı süresi;  

a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde 

yedi,  

b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde 

beĢ,  

c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde 

dört,  

d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç yıldır.  

3)  Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin zamanaĢımı süresi on yıldır.  

4)  ZamanaĢımı süresi, kararın kesinleĢmesi tarihinden itibaren iĢlemeye baĢlar.  

5)  Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine baĢlanamaması 

veya yerine getirilememesi halinde zamanaĢımı iĢlemez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları 

Ġdarî yaptırım kararı verme yetkisi 

Madde 22-  

1)  Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen 

idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.  

2)  Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluĢunun en 

üst amiri bu konuda yetkilidir.  

3)  Ġdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluĢunun 

görev alanına giren yerlerde iĢlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı 

vermeye yetkilidir.  

4)  4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından 

yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.  

Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi  
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Madde 23-  

1)  Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat 

dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.  

2)  Bir suç dolayısıyla baĢlatılan soruĢturma kapsamında bir kabahatin iĢlendiğini 

öğrenmesi halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluĢuna 

bildirebileceği gibi, kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir.  

3)  SoruĢturma konusu fiilin kabahat oluĢturduğunun anlaĢılması halinde Cumhuriyet 

savcısı bu nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum 

ve kuruluĢu tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiĢ olması gerekir.  

Mahkemenin karar verme yetkisi 

Madde 24-KovuĢturma konusu fiilin kabahat oluĢturduğunun anlaĢılması 

halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım kararı verilir.  

Ġdarî yaptırım kararı  

Madde   25-Ġdarî yaptırım kararına iliĢkin tutanakta;  

a)  Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kiĢinin kimlik ve adresi,  

b)  Ġdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, 

c)  Bu fiilin iĢlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,  

d)  Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, 

açık bir Ģekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluĢturan fiil, iĢlendiği yer 

ve zaman gösterilerek açıklanır.  

Kararların tebliği  

Madde 26-  

1)  Ġdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 

göre ilgili kiĢiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karĢı baĢvurulabilecek 

kanun yolu, mercii ve süresi açık bir Ģekilde belirtilir.  

2)  Ġdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kiĢinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta 

bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karĢı baĢvurabileceği kanun yolu, mercii ve 

süresine iliĢkin olarak bilgilendirildikten sonra kiĢinin karar tutanağını imzalaması 

istenir. Ġmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar 

tutanağının bir örneği kiĢiye verilir.  

3)  Tüzel kiĢi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kiĢiye 

tebliğ edilir.  
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 BaĢvuru yolu  

Madde 27-  

1)  Ġdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin idarî yaptırım kararına 

karĢı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeĢ gün içinde, sulh 

ceza mahkemesine baĢvurulabilir. Bu süre içinde baĢvurunun yapılmamıĢ olması 

halinde idarî yaptırım kararı kesinleĢir. 

2)  Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiĢ olması halinde bu sebebin 

ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karĢı baĢvuruda 

bulunulabilir. Bu baĢvuru, kararın kesinleĢmesini engellemez; ancak, mahkeme 

yerine getirmeyi durdurabilir.  

3)  BaĢvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine 

verilecek bir dilekçe ile yapılır. BaĢvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.  

4)  BaĢvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına iliĢkin bilgiler, bu karara karĢı ileri 

sürülen deliller açık bir Ģekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, baĢvurunun süresinde 

yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.  

5)  (DeğiĢik: 6/12/2006-5560/34 md.) Ġdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından 

verilmesi halinde, bu karara karĢı ancak itiraz yoluna gidilebilir. 

6)  (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) SoruĢturma konusu fiilin suç değil de kabahat 

oluĢturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuĢturmaya yer 

olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karĢı baĢvuru da 

bu itiraz merciinde incelenir.  

7)  (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) KovuĢturma konusu fiilin suç değil de kabahat 

oluĢturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç 

oluĢturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karĢı kanun yoluna gidildiği 

takdirde, idarî yaptırım kararına karĢı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. 

8)  (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Ġdarî yaptırım kararının verildiği iĢlem kapsamında 

aynı kiĢi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiĢ 

olması halinde; idarî yaptırım kararına iliĢkin hukuka aykırılık iddiaları bu iĢlemin 

iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür. 

BaĢvurunun incelenmesi  

Madde 28-  

1)  BaĢvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;  

a) Yetkili olmadığının anlaĢılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine 

gönderilmesine, 

b) BaĢvurunun süresi içinde yapılmadığının, baĢvuru konusu idarî yaptırım 

kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya 

baĢvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaĢılması halinde, bu nedenlerle 

baĢvurunun reddine, 
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c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde baĢvurunun 

usulden kabulüne,  

karar verilir.  

2)  BaĢvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu 

kurum ve kuruluĢuna tebliğ eder. 

3)  Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢu, baĢvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en 

geç onbeĢ gün içinde mahkemeye cevap verir. BaĢvuru konusu idarî yaptırıma 

iliĢkin iĢlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte 

mahkemeye verilir. Mahkeme, iĢlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına karĢı baĢvuruda 

bulunan kiĢi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir. 

4)  Mahkeme, baĢvuruda bulunan kiĢilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; 

talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. 

Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık 

zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır 

bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel 

değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.  

5)  Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkiĢi incelemesine ve keĢfe iliĢkin 

hükümleri, bu baĢvuru ile ilgili olarak da uygulanır.  

6)  Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan baĢvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkiĢi raporu okunur, diğer deliller 

ortaya konulur.  

7)  Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde 

idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz 

hakkı, aleyhinde idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı 

tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların 

huzurunda açıklar.  

8)  Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;  

a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "baĢvurunun reddine",  

b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",  

karar verir.  

9)  (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) Ġdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda 

gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiĢ idarî para cezasına karĢı baĢvuruda 

bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değiĢiklik yaparak 

da baĢvurunun kabulüne karar verebilir. 

10)  Ġkibin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karĢı baĢvuru üzerine verilen kararlar 

kesindir.  
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Ġtiraz yolu  

Madde 29-  

1)  Mahkemenin verdiği son karara karĢı, yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza 

mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi 

gün içinde yapılır. 

2)  Ġtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir. 

3)  Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazın kabulüne" veya "itirazın reddine" 

karar verir.  

4)  Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme 

halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.  

5)  Ġdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu 

karara karĢı itiraz mercii en yakın ağır ceza mahkemesidir.  

Vazgeçme ve kabul  

Madde 30-  

1)  Kanun yoluna baĢvuran kiĢi, bu konuda karar verilinceye kadar baĢvurusundan 

vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda baĢvuruda bulunulamaz. 

2)  Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar 

kanun yolu baĢvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir.  

Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi 

Madde 31.-  

1)  Ġdarî yaptırım kararına karĢı kanun yoluna baĢvurulması harca tâbi değildir.  

2)  Kanun yoluna baĢvuru dolayısıyla oluĢan bütün masraflar ve vekalet ücreti, 

baĢvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.  
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ĠKĠNCĠ KISIM 

ÇeĢitli Kabahatler 

Emre aykırı davranıĢ  

Madde 32-  

1)  Yetkili makamlar tarafından adlî iĢlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu 

düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre 

aykırı hareket eden kiĢiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri 

veren makam tarafından karar verilir.  

2)  Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.  

3)  1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer 

kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmıĢ sayılır.  

Dilencilik 

Madde 33-  

1)  Dilencilik yapan kiĢiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten 

elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.  

2)  Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye 

zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye 

encümeni karar verir.  

Kumar  

Madde 34-  

1)  Kumar oynayan kiĢiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan 

elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.  

2)  Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.  

SarhoĢluk 

Madde 35- SarhoĢ olarak baĢkalarının huzur ve sükununu bozacak Ģekilde 

davranıĢlarda bulunan kiĢiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. KiĢi, ayrıca sarhoĢluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında 

tutulur.  

Gürültü 

Madde 36-  

1)  BaĢkalarının huzur ve sükununu bozacak Ģekilde gürültüye neden olan kiĢiye, elli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir.  



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

2)  Bu fiilin bir ticarî iĢletmenin faaliyeti çerçevesinde iĢlenmesi halinde iĢletme sahibi 

gerçek veya tüzel kiĢiye bin Türk Lirasından beĢbin Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir.  

3)  Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri 

karar verir.  

Rahatsız etme 

Madde 37-  

1)  Mal veya hizmet satmak için baĢkalarını rahatsız eden kiĢi, elli Türk Lirası idarî 

para cezası ile cezalandırılır. 

2)  Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta 

görevlileri yetkilidir. 

ĠĢgal 

Madde 38-  

1)  Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya 

yayaların gelip geçtiği kaldırımları iĢgal eden veya buralarda mal satıĢa arz eden 

kiĢiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

2)  Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya 

yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inĢaat malzemesi yığan kiĢiye, belediye 

zabıta görevlileri tarafından yüz Türk Lirasından beĢyüz Türk Lirasına kadar idarî 

para cezası verilir.  

3)  Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Tütün mamullerinin tüketilmesi 

Madde 39-  

1)  Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kiĢiye, ilgili idarî 

birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda 

uygulanmaz.  

2)  Toplu taĢıma araçlarında tütün mamulü tüketen kiĢiye, elli Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kiĢileri tarafından iĢletilen toplu taĢıma 

araçlarında iĢlenmesi halinde bu ceza ilk baĢvurulan kolluk birim yetkilileri 

tarafından verilir. Kamuya ait toplu taĢıma araçlarında iĢlenmesi halinde idarî para 

cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.  

3)  Özel hukuk kiĢilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, 

tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir iĢarete yer verilmesine 

rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kiĢiye, elli Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. Bu ceza, Ģikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.  
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Kimliği bildirmeme  

Madde 40-  

1)  Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle 

ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kiĢiye, bu 

görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

2)  Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması 

dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kiĢi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet 

savcısı haberdar edilir. Bu kiĢi, kimliği açık bir Ģekilde anlaĢılıncaya kadar gözaltına 

alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve 

usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.  

3)  KiĢinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya 

tutuklanma haline derhal son verilir.  

Çevreyi kirletme 

Madde 41-  

1)  Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler 

dıĢına atan kiĢiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve 

artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.  

2)  Fiilin yemek piĢirme ve servis yerlerinde iĢlenmesi halinde iĢletme sahibi gerçek 

veya tüzel kiĢiye, beĢyüz Türk Lirasından beĢbin Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir.  

3)  Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dıĢında hayvan kesen veya kesilen hayvan 

atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kiĢiye, elli Türk Lirası idarî 

para cezası verilir.  

4)  ĠnĢaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler 

dıĢına atan kiĢiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 

verilir. ĠnĢaat faaliyetinin bir tüzel kiĢi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kiĢi 

hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı beĢbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve 

artıkların kaldırılmasına iliĢkin masraf da ayrıca kiĢiden tahsil edilir.  

5)  Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eĢyasını bunların toplanmasına 

iliĢkin olarak belirlenen günün dıĢında sokağa veya kamuya ait sair bir yere 

bırakan kiĢiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eĢyanın toplanması 

hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere 

belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân olunur.  

6)  Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların 

mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kiĢiye ikiyüzelli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına iliĢkin masraf da kiĢiden 

ayrıca tahsil edilir.  

7)  Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.  
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8)  Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kiĢi tarafından derhal giderilmesi 

halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.  

9)  Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır. 

10)  Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

AfiĢ asma  

Madde 42-  

1)  Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar 

veya alanlara, rızası olmaksızın özel kiĢilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiĢ 

ve ilân asan kiĢiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 

verilir. Aynı içerikteki afiĢ ve ilânlar, tek fiil sayılır.  

2)  Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak 

asılan afiĢ ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiĢ ve ilânın asılacağı 

zaman dilimi açık bir Ģekilde gösterilir. Bu afiĢ ve ilânlar izin verilen gerçek veya 

tüzel kiĢi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma 

yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idarî 

para cezası verilir.  

3)  Bu afiĢ ve ilânların kaldırılmasına iliĢkin masraflar da ilgili kiĢilerden ayrıca tahsil 

edilir. 

4)  Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri 

karar verir.  

5)  Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.  

Silah taĢıma  

Madde 43- Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak 

olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir Ģekilde 

taĢıyan kiĢiye, kolluk tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Tüzel kiĢilerin sorumluluğu 
Madde 43/A- (Ek: 26/6/2009-5918/9 md.) 
(1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluĢturmadığı 

hallerde, bir özel hukuk tüzel kiĢisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya 
temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kiĢinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen 
bir kiĢi tarafından;  

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;  

1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun, 
2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıĢtırma suçunun,  
3) 236 ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıĢtırma suçunun, 
4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüĢvet suçunun,  
5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama suçunun,  

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı 

maddesinde tanımlanan zimmet suçunun, 
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c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 

tanımlanan kaçakçılık suçlarının, 

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci 

maddesinde tanımlanan suçun, 

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci 

maddesinde tanımlanan terörün finansmanı suçunun, tüzel kiĢinin 

yararına olarak iĢlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kiĢiye onbin Türk 

Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci 
fıkrada sayılan suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir. 

Ek Madde 1- (Ek: 11/5/2005-5348/5 md.)  

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi 

mahkemelerinin görevine iliĢkin hükümler saklıdır. 

Geçici Madde 1- Bu Kanunda ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe 

giren diğer kanunlardaki idarî para cezaları ile ilgili olarak geçen "Türk Lirası" 

ibaresi karĢılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede 

tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare 

kullanılır.  

Geçici Madde 2-Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idare 

mahkemelerinde dava açılarak iptali istenen idarî yaptırım kararları hakkında 

uygulanmaz.  

Geçici Madde 3-Daha önce verilmiĢ olan idarî para cezasına iliĢkin kararlara 

karĢı henüz iptal davası açılmamıĢ olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiĢ 

olması halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeĢ gün içinde 

27 nci madde hükümlerine göre sulh ceza mahkemesine baĢvuruda bulunulabilir.   

Yürürlük 

Madde 44- Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 45.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5326 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN  
YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No 
Farklı tarihte Yürürlüğe Giren  

Maddeler 
Yürürlüğe 
GiriĢ Tarihi 

5328 44 31/03/2005 

5348 Ek Madde 1 18/05/2005 

 

DeğiĢtiren Kanun No 
5326 sayılı Kanunun değiĢtirilen  

maddeleri 
Yürürlüğe 
GiriĢ Tarihi 

5560 3,17,20,27,28 ve Geçici Madde 1  19/12/2006 

5918 43/A 09/07/2009 
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KAMU ĠHALE KANUNU 

Kanun No: 4734 

Resmî Gazete Tarih: 22.01.2002  Sayı: 24648 

 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

BĠRĠNCĠ KISIM 
Genel Hükümler 

 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Uygulama Ġlkeleri 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun 

denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve 

kuruluĢlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü 

kaynaktan karĢılanan mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihaleleri bu 

Kanun hükümlerine göre yürütülür: 

a)  (DeğiĢik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 

bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli 

kuruluĢlar, birlikler (meslekî kuruluĢ Ģeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst 

kuruluĢları hariç), tüzel kiĢiler. 

b)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluĢları ile iktisadi devlet 

teĢekküllerinden oluĢan kamu iktisadi teĢebbüsleri. 

c)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal güvenlik kuruluĢları, fonlar, özel 

kanunlarla kurulmuĢ ve kendilerine kamu görevi verilmiĢ tüzel kiĢiliğe sahip 

kuruluĢlar (meslekî kuruluĢlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız 

bütçeli kuruluĢlar. 

d)  (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin 

doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip bulundukları her çeĢit kuruluĢ, müessese, birlik, iĢletme ve 

Ģirketler. 

e)  4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/1 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu 

bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım 

ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaĢtırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet 

gösteren teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler bu Kanun kapsamı dıĢındadır. 

Ġstisnalar 

Madde 3- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/2 md.)  

a)  Kanun kapsamına giren kuruluĢlarca, kuruluĢ amacı veya mevzuatı gereği iĢlemek, 

değerlendirmek, iyileĢtirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya 

ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı 
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Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve 

köylülerden yapılacak hizmet alımları, 

b)  (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile 

iliĢkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından 

karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleĢmenin yürütülmesi sırasında özel 

güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine iliĢkin temel 

menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile 

yapım iĢleri, 

c)  Uluslararası anlaĢmalar gereğince sağlanan dıĢ finansman ile yaptırılacak olan ve 

finansman anlaĢmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal 

veya hizmet alımları ile yapım iĢleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak 

borçlanmalara iliĢkin her türlü danıĢmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı 

ile ilgili mal veya hizmet alımları,(Ek Ġbareler:27/4/2004 – 5148/ 2 md.) 

özelleĢtirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yapılacak her türlü danıĢmanlık hizmet alımları; hava taĢımacılığı yapan teĢebbüs, 

iĢletme ve Ģirketlerin ticari faaliyetlerine iliĢkin mal ve hizmet alımları, 

d)  Ġdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluĢlarının mal veya hizmet alımları ile yapım 

iĢleri; yurt dıĢında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal 

veya hizmet alımları, 

e)  Bu Kanun kapsamına giren kuruluĢların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz 

kurumları, tutukevleri iĢ yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiĢtirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım  ve  Köy iĢleri  Bakanlığına  bağlı  enstitü 

ve üretme istasyonları ile BaĢbakanlık Basımevi ĠĢletmesi tarafından bizzat üretilen 

mal ve hizmetler için anılan kuruluĢlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde 

yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, 

yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi 

Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taĢıt için Tasfiye ĠĢleri Döner Sermaye 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek Ġbare: 20/11/2008-

5812/1 md.) ile araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik AraĢtırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danıĢmanlık hizmet 

alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray 

üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek 

takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 

yapacakları alımlar,  

f)  (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/1 md.) Ulusal araĢtırma-geliĢtirme kurumlarının 

yürüttüğü ve desteklediği araĢtırma-geliĢtirme projeleri için gerekli olan mal ve 

hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından 

karĢılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin 

yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araĢtırma ve geliĢtirme hizmeti 

alımları, 
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g)  2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluĢların, ticarî 

ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana 

faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya 

doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler 

dıĢındaki yaklaĢık maliyeti ve sözleĢme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını 

(beĢmilyon yetmiĢikibin seksen Türk Lirasını)* aĢmayan mal veya hizmet alımları,  

 (* Kamu Ġhale Kurumu’nun 2009/1 sayılı Tebliği ile 30/1/2009 tarihli ve 27126 

sayılı Resmi   Gazete’de yayımlanmıĢ olup 01.02.2009-31.01.2010 dönemini 

kapsamaktadır.) 

h)  Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine 

sağlayacakları teĢhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca 

üstlenilen kiĢilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî 

malzemelerin kiĢilerce alımları, (Ek Ġbare: 20/11/2008-5812/1 md.) sağlık hizmeti 

sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teĢhis ve tedaviye yönelik olarak 

birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları, 

i)  (Ek: 14/7/2004-5226/21 md.) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, 

restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaĢtırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların 

uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil iĢleri ve kazı çalıĢmalarına iliĢkin 

mal ve hizmet alımları, 

j)  (Ek: 3/3/2005-5312/25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 

Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay 

meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için 

acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, 

k)  (Ek: 20/2/2008-5737/79 md.) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve 

restorasyonları ile çevre düzenlemesine iliĢkin mal veya hizmet alımları, 

k)  (Ek: 22/2/2007-5583/9 md.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor 

federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine iliĢkin mal ve hizmet alımları, 

l) (Ek: 27/12/2007-5726/24 md.) Tanıkların korunmasına iliĢkin mevzuat 

hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal 

ve hizmet alımları, 

m)  (Ek: 9/7/2008-5784/28 md.) Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) 

tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz (LNG) alımları, 

n)  (Ek: 20/11/2008-5812/1 md.) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal 

amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil 

ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler 

alınmasına olanak sağlayan anlaĢmalar veya sözleĢmeler yapmak suretiyle mal ve 

hizmet alımları, 

o) (Ek: 25/6/2009-5917/31 md.) Elektrik üretimi,iletimi,ticareti ve dağıtımı alanında 

faaliyet gösteren kamu iktisadi teĢebbüslerinin,bu faaliyetlerinin yürütülmesine 
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yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından yapacakları enerji ve yakıt 

alımları, 

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.    

Tanımlar 

Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında; 

Mal :Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taĢınır ve taĢınmaz mal ve 

hakları, 

Hizmet :(DeğiĢik:30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taĢıma, 

haberleĢme, sigorta, araĢtırma ve geliĢtirme, muhasebe, piyasa 

araĢtırması ve anket, danıĢmanlık, 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, taĢınır 

ve taĢınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

Yapım :Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, 

köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, 

haberleĢme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, 

sulama tesisi, toprak ıslahı, taĢkın koruma ve dekapaj gibi her türlü 

inĢaat iĢleri ve bu iĢlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, 

yıkma, güçlendirme ve montaj iĢleri ile benzeri yapım iĢlerini,  

Tedarikçi :Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların 

oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

Hizmet sunucusu  :Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya 

bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

DanıĢman :DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, 

danıĢmanlığını yaptığı iĢin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde 

bulunmayan, idareden danıĢmanlık hizmeti karĢılığı dıĢında hiçbir 

kazanç sağlamayan ve danıĢmanlık hizmetlerini veren hizmet 

sunucularını, 

Yapım müteahhidi  :Yapım iĢi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların 

oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

Aday :Ön yeterlik için baĢvuran gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların 

oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 
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Ortak giriĢim  :(DeğiĢik:30/7/2003-4964/3 md.) Ġhaleye katılmak üzere birden fazla 

gerçek veya tüzel kiĢinin aralarında yaptıkları anlaĢma ile oluĢturulan 

iĢ ortaklığı veya konsorsiyumları, 

Ġstekli :Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesine teklif veren 

tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 

Ġstekli olabilecek :(Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Ġhale konusu alanda faaliyet gösteren 

ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almıĢ gerçek veya tüzel kiĢiyi 

ya da bunların oluĢturdukları ortak giriĢimi, 

Yerli istekli :(DeğiĢik:30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı 

gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel 

kiĢilikleri, 

Yüklenici  :Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan istekliyi, 

Ġdare :Ġhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢları, 

Ġhale yetkilisi :(DeğiĢik:30/7/2003-4964/3 md.) Ġdarenin, ihale ve harcama yapma 

yetki ve sorumluluğuna sahip kiĢi veya kurulları ile usulüne uygun 

olarak yetki devri yapılmıĢ görevlilerini, 

BaĢvuru belgesi :Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday 

tarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, 

Ġhale dokümanı :Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde; isteklilere 

talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iĢin projesini de 

kapsayan teknik Ģartnameler, sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer belge 

ve bilgileri, 

Ön proje :Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin 

araĢtırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, 

çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen 

verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüĢ ve profillerin 

belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, 

Kesin proje :Belli bir yapının onaylanmıĢ ön projesine göre; mümkün olan arazi ve 

zemin araĢtırmaları yapılmıĢ olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip 

boyutlandırıldığı, inĢaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  

belirtildiği projeyi, 

Uygulama projesi :Belli bir yapının onaylanmıĢ kesin projesine göre yapının her türlü 

ayrıntısının belirtildiği projeyi, 

Ġhale :Bu Kanunda yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım 

iĢlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını 
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gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleĢmenin 

imzalanması ile tamamlanan iĢlemleri, 

Teklif :Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat 

teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 

Açık ihale usulü :Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, 

Belli istekliler 

Arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet 

edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 

Pazarlık usulü :Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki 

aĢamalı olarak gerçekleĢtirildiği ve idarenin ihale konusu iĢin teknik 

detayları ile gerçekleĢtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı 

isteklilerle görüĢtüğü usulü, 

Doğrudan temin :Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet 

edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüĢülerek doğrudan 

temin edilebildiği usulü,  

SözleĢme :Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde idare ile yüklenici 

arasında yapılan yazılı  anlaĢmayı, 

Kurum :Kamu Ġhale Kurumunu, 

Kurul :Kamu Ġhale Kurulunu, 

Ön ilan :(Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmıĢ 

iĢlere iliĢkin olarak, mali yılın baĢlangıcını izleyen mümkün olan en kısa 

sürede yapılan duyuruyu, 

Elektronik Kamu  

Alımları Platformu :(Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Ġdareler ile kamu alımları sürecine taraf 

olanların bu sürece iliĢkin iĢlemleri internet üzerinden 

gerçekleĢtirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik 

ortamı, 

Dinamik alım  

sistemi  :(Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Ġhale dokümanına uygun ön teklif veren 

ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan 

bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak 

bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilen alım sürecini, 

Elektronik eksiltme:(Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından 

elektronik ortamda eksiltme Ģeklinde sunulan yeni fiyatların veya 
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belirli teklif unsurlarına iliĢkin yeni değerlerin bir elektronik araç 

marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden 

değerlendirilmesi ve sıralandırılması Ģeklinde tekrar eden iĢlemleri, 

Çerçeve anlaĢma  :(Ek:20/11/2008-5812/2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya 

birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında 

gerçekleĢtirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde 

öngörülen miktarlarının tespitine iliĢkin Ģartları belirleyen anlaĢmayı, 

ifade eder. 

Temel ilkeler 

Madde 5- Ġdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, 

rekabeti, eĢit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 

uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamakla sorumludur. 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 

hizmet alımı ve yapım iĢleri bir arada ihale edilemez.  

EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım 

iĢleri kısımlara bölünemez. 

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler 

arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel 

hallerde kullanılabilir.  

Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamaz.  

(DeğiĢik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) Ġlgili mevzuatı gereğince 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan iĢlerde ihaleye çıkılabilmesi 

için ÇED olumlu belgesinin alınmıĢ olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı 

olarak acilen ihale edilecek yapım iĢlerinde ÇED raporu aranmaz. 

Ġhale Komisyonu 

Madde 6- Ġhale yetkilisi, biri baĢkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu iĢin 

uzmanı olması Ģartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kiĢinin ve muhasebe 

veya malî iĢlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beĢ ve tek 

sayıda kiĢiden oluĢan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere 

görevlendirir. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) Ġhaleyi yapan idarede yeterli 

sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki 

idarelerden komisyona üye alınabilir. 
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Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale iĢlem dosyasının 

birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine 

verilir. 

Ġhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla 

alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon baĢkanı ve üyeleri oy ve 

kararlarından sorumludur. KarĢı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini 

komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 

Ġhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon 

baĢkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

Ġhale iĢlem dosyası 

Madde 7- Ġhalesi yapılacak her iĢ için bir iĢlem dosyası düzenlenir. Bu 

dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaĢık maliyete iliĢkin 

hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından 

sunulan baĢvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve 

kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġhaleye Katılım Kuralları 

EĢik değerler 

Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında 

yaklaĢık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eĢik değerler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

a)  (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 

idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. (altıyüzaltıbin 

üçyüzkırküç Türk Lirası) * 

b)  (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve 

hizmet alımlarında beĢyüzmilyar Türk Lirası. (birmilyon onbin beĢyüzyetmiĢiki Türk 

Lirası) * 

c)  (DeğiĢik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım iĢlerinde 

onbirtrilyon Türk Lirası. (yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası) 

* 

(*Kamu Ġhale Kurumu’nun 2009/1 sayılı Tebliği ile 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanmıĢ olup 01/02/2009-31/01/2010 dönemini kapsamaktadır.) 

(Mülga son fıkra: 12/6/2002-4761/12 md.) 

YaklaĢık maliyet 

Madde 9- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/6 md.)  
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Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, 

her türlü fiyat araĢtırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere 

yaklaĢık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. 

YaklaĢık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale 

süreci ile resmî iliĢkisi olmayan diğer kiĢilere açıklanmaz. 

Ġhaleye katılımda yeterlik kuralları 

Madde 10 - Ġhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile 

mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine iliĢkin olarak aĢağıda belirtilen bilgi 

ve belgeler istenebilir: 

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; 

1)  Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,  

2)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/7 md.) Ġsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca 

yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen 

bölümleri, yoksa bunlara eĢdeğer belgeleri, 

3)  Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iĢ ile ilgili 

taahhüdü altındaki ve bitirdiği iĢ miktarını gösteren belgeler.    

b)  Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 

1)  Ġsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve 

teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 

2)  (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/3 md.) Ġstekli tarafından kamu veya özel sektöre 

bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak; 

a)  Son on beĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım iĢleri ile kabul iĢlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet iĢleriyle ilgili deneyimi gösteren 

belgeler, 

b)  Son on beĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım iĢleri ile kabul iĢlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet iĢlerinde sözleĢme bedelinin en az % 

80'i oranında denetlenen ya da yönetilen iĢlerle ilgili deneyimi gösteren 

belgeler, 

c)  Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet iĢlerinde; ilk sözleĢme 

bedelinin tamamlanması Ģartıyla, son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı 

toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢan ve kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen iĢlerle ilgili deneyimi gösteren 

belgeler, 

d)  Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına 

iliĢkin deneyimi gösteren belgeler, 

e)  Devredilen iĢlerde sözleĢme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması 

Ģartıyla, son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım iĢleri ile kabul 

iĢlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet iĢleri ve son beĢ yıl içinde 
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kabul iĢlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi 

gösteren belgeler. 

3)  Ġsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araĢtırma-geliĢtirme 

faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,    

4)  Ġsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu iĢi yerine getirmek için yeterli 

sayıda ve nitelikte personel çalıĢtırdığına veya çalıĢtıracağına iliĢkin bilgi 

ve/veya belgeler, 

5)  Ġhale konusu hizmet veya yapım iĢlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile iĢi 

yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,  

6)  Ġhale konusu iĢin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, 

teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler,    

7)  Ġstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan 

ilgili teknik personel veya teknik kuruluĢlara iliĢkin belgeler,  

8)  Ġhale konusu iĢin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu 

gösteren, uluslar arası kurallara uygun Ģekilde akredite edilmiĢ kalite kontrol 

kuruluĢları tarafından verilen sertifikalar,     

9)  Ġdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların 

numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.   

Ġhale konusu iĢin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden 

hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale 

veya ön yeterliğe iliĢkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. 

(Ek fıkra: 12/6/2002-4761/13 md.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı 

alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet iĢlerinde, 

denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kiĢinin mühendis 

veya mimar olma Ģartı  aranır. ĠĢ bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde 

edilecek belgeler, belge sahibi kiĢi veya kuruluĢların dıĢındaki istekliler tarafından 

kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge 

sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin ihaleye 

girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın 

muhafaza edilmesi zorunludur. (DeğiĢik son cümle: 20/11/2008-5812/3 md.) 

Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk beĢ yıl en fazla beĢte bir 

oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kiĢiler ile tüzel kiĢilerin en az beĢ yıldır 

yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iĢ denetleme 

nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak 

belgeler en fazla beĢte bir oranında dikkate alınır.  
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AĢağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dıĢı bırakılır: 

a)  Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iĢleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato 

ilân eden, iĢlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre 

benzer bir durumda olan 

b)  Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı borçlarından 

dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat 

hükümlerine göre benzer bir durumda olan  

c)  Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal 

güvenlik prim borcu olan 

d)  Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi 

borcu olan  

e)  Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyen 

f)  Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı iĢler sırasında iĢ 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat 

edilen  

g)  Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki 

faaliyetten men edilmiĢ olan 

h)  Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte 

belge verdiği tespit edilen 

i)  11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan 

j)  17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilen. 

(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile 

ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığının uygun görüĢünü alarak sosyal 

güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığının uygun görüĢünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür 

ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir. 

(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Bu madde kapsamında istenen 

belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından 

belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden 

belgelerin sözleĢme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar 

ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ġhaleye katılamayacak olanlar 

Madde 11- AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici 

olarak, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar: 

a) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler 

gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ 
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olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 

giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir 

ülkede kamu görevlilerine rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar  

b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler 

c) Ġhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli 

kiĢiler  

d) Ġhaleyi yapan idarenin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 

ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip 

olmadıkları anonim Ģirketler hariç). 

Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine 

katılamazlar. Aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin danıĢmanlık 

hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi 

olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 

Ģirketleri için de geçerlidir. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) Ġhaleyi yapan idare 

bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları 

Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici 

teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi 

aĢamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢsa, 

teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.   

ġartnameler 

Madde 12- Ġhale mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin her türlü 

özelliğini belirten idari ve teknik Ģartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. 

Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin özelliği nedeniyle idarelerce 

hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması 

kaydıyla, teknik Ģartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.  

Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin teknik kriterlerine 

ihale dokümanının bir parçası olan teknik Ģartnamelerde yer verilir. Belirlenecek 

teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti 

engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eĢitliği sağlayacaktır. 
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Teknik Ģartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara 

uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu Ģartnamelerde teknik 

özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menĢei, 

kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve 

tanımlamalara yer verilmeyecektir. 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya 

teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" 

ifadesine yer verilmek Ģartıyla marka veya model belirtilebilir. 

Ġhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan 

Madde 13- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/9 md.) 

Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak 

suretiyle; 

a)  YaklaĢık maliyeti 8 inci maddede yer alan eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri 

aĢan ihalelerden  

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün 

önce 

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, 

son baĢvuru tarihinden en az ondört gün önce  

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeĢ 

gün önce, 

Kamu Ġhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.  

YaklaĢık maliyeti eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri aĢan belli istekliler 

arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği 

belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu 

gönderilmesi zorunludur. 

b) YaklaĢık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eĢik değerlerin altında kalan 

ihalelerden; 

1) YaklaĢık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına (altmıĢaltıbin yüzellidört Türk 

Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmıĢmilyar Türk Lirasına 

(yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirasına)* kadar olan yapım iĢlerinin ihalesi, 

ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve iĢin yapılacağı yerde çıkan 

gazetelerin en az ikisinde,  

2) YaklaĢık maliyeti otuzmilyar (altmıĢaltıbin yüzellidört Türk Lirası)* ile 

altmıĢmilyar Türk Lirası (yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası)*arasında olan 

mal veya hizmet alımları ile altmıĢmilyar (yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk 

Lirası)*ile beĢyüzmilyar Türk Lirası(birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk 

Lirası)*arasında olan yapım iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün 

önce Kamu Ġhale Bülteninde ve iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,  
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3) YaklaĢık maliyeti altmıĢmilyar Türk Lirasının(yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk 

Lirasının)* üzerinde ve eĢik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 

beĢyüzmilyar Türk Lirasının(birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirasının)* 

üzerinde ve eĢik değerin altında olan yapım iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en 

az yirmibir gün önce Kamu Ġhale Bülteninde ve iĢin yapılacağı yerde çıkan 

gazetelerin birinde , 

(*Kamu Ġhale Kurumu’nun 2009/1 sayılı Tebliği ile 30/1/2009 tarihli ve 27126 

sayılı Resmi   Gazete’de yayımlanmıĢ olup 01.02.2009-31.01.2010 dönemini 

kapsamaktadır.) 

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. 

YaklaĢık maliyeti 8 inci maddede yer alan eĢik değerlerin altında kalan belli 

istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son baĢvuru 

tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre 

yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara 

ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi 

zorunludur. 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ġlanların, elektronik araçlar ile 

hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt 

bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. Ġlan ile ihale ve ön yeterlik 

dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan eriĢimin 

temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki 

ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği 

belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beĢ gün kısaltılabilir. 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ġdareler, yaklaĢık maliyeti 8 inci maddede 

belirtilen eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri aĢan ihaleler için Kamu Ġhale 

Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan 

yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir. 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanda aĢağıdaki hususların 

belirtilmesi zorunludur: 

a)  Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 

b)  Ġhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini 

miktarlar, yapım iĢlerinde ise iĢin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına 

göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı. 

c)  Çerçeve anlaĢma yapılıp yapılmayacağı. 

d)  Ġhalenin yapılacağı yer. 

e)  Ġhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. 
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(Ek fıkra:20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada 

belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden 

itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmıĢ olması 

idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez. 

(Ek fıkra:20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale 

veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleĢtirilmesi 

zorunludur. 

(Ek fıkra:20/11/2008-5812/5 md.) Ön ilanlar Kamu Ġhale Bülteninde ücretsiz 

yayımlanır. 

Ġlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın Ġlân Kurumu aracılığıyla 

Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye 

Kurum yetkilidir  

Ġhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde 

ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve 

belediye yayın araçları ile yapılır. Bu iĢlemler bir tutanakla belgelenir  

Ġdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dıĢında iĢin önem ve özelliğine 

göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan baĢka gazeteler veya yayın 

araçları, bilgi iĢlem ağı veya elektronik haberleĢme (internet) yolu ile de ayrıca 

ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî 

ilân sürelerine oniki gün eklenir. 

Ortak giriĢimler 

Madde 14- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/10 md.) 

Ortak giriĢimler birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi tarafından iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum olarak iki türlü oluĢturulabilir. ĠĢ ortaklığı üyeleri, hak ve 

sorumluluklarıyla iĢin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak 

ve sorumluluklarını ayırarak iĢin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak 

üzere ortaklık yaparlar. ĠĢ ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, 

iĢin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif 

verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. Ġhale aĢamasında ortak 

giriĢimden kendi aralarında bir iĢ ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair 

anlaĢma istenir. ĠĢ ortaklığı anlaĢmalarında pilot ortak, konsorsiyum 

anlaĢmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. Ġhalenin iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleĢme imzalanmadan önce noter 

tasdikli iĢ ortaklığı veya konsorsiyum sözleĢmesinin verilmesi gerekir. ĠĢ ortaklığı 

anlaĢma ve sözleĢmesinde, iĢ ortaklığını oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin 

taahhüdün yerine getirilmesinde müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, 

konsorsiyum anlaĢma ve sözleĢmesinde ise, konsorsiyumu oluĢturan gerçek veya 
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tüzel kiĢilerin, iĢin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine 

getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu 

sağlayacakları belirtilir. 

Alt yükleniciler 

Madde 15 - Ġhale konusu iĢin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, 

ihale aĢamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢleri 

belirtmeleri, sözleĢme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin 

onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları 

iĢlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 

Madde 16- Ġdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan 

belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan 

hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal 

edilebilir. 

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere 

hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aĢamaya kadar teklif vermiĢ olanlara ihalenin 

iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiĢ olan bütün 

teklifler reddedilmiĢ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 

Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz. 

Ġhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden 

ihaleye çıkılabilir. 

Yasak fiil veya davranıĢlar  

Madde 17- Ġhalelerde aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak 

yasaktır: 

a)  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle 

veya baĢka yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs 

etmek 

b)  Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaĢma teklifinde 

bulunmak veya teĢvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda 

bulunmak 

c)  Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs 

etmek  

d)  Alternatif teklif verebilme halleri dıĢında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi 

veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten 

birden fazla teklif vermek 
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e)  11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Bu yasak fiil veya davranıĢlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü 

Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 

 

ĠKĠNCĠ KISIM 

Ġhale Süreci 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Ġhale Usulleri ve Uygulaması 

Uygulanacak ihale usulleri 

Madde 18- Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin 

ihalelerinde aĢağıdaki usullerden biri uygulanır: 

a) Açık ihale usulü. 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü. 

c) Pazarlık usulü. 

d) (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.) 

Açık ihale usulü 

Madde 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

Belli istekliler arasında ihale usulü  

Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği 

usuldür. (DeğiĢik son cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Yapım iĢleri, hizmet 

ve mal alım ihalelerinden iĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji 

gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı iĢlerin ihalesi ile 

yaklaĢık maliyeti eĢik değerin yarısını aĢan yapım iĢi ihaleleri bu usule göre 

yaptırılabilir. 

(Mülga ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/13 md.) 

10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön 

yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik 

değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koĢullarını sağlayamayanlar 

yeterli kabul edilmez. (Mülga son cümle: 30/7/2003-4964/13 md.) (Ek cümle: 

20/11/2008-5812/6 md.) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek 

kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere 
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göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin 

tamamı teklif vermeye davet edilebilir. 

(DeğiĢik ilk cümle: 20/11/2008-5812/6 md.) Teklif vermeye davet 

edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. ĠĢin niteliğine 

göre rekabeti engellemeyecek Ģekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve 

ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre 

tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ġhaleye davet 

edilebilecek aday sayısının beĢten az olması veya teklif veren istekli sayısının 

üçten az olması halinde ihale iptal edilir.  

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi 

durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler 

giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet 

edilerek  ihale sonuçlandırılabilir. 

Pazarlık usulü 

Madde 21- AĢağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 

a)  Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda 

teklif çıkmaması  

b)  Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 

beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 

çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması  

c)  Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi 

olarak yapılmasının zorunlu olması  

d)  Ġhalenin, araĢtırma ve geliĢtirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 

olmayan nitelikte olması  

e)  Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin özgün nitelikte ve 

karmaĢık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte 

belirlenememesi  

f)  (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) Ġdarelerin yaklaĢık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına 

(yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya 

hizmet alımları 

 (*Kamu Ġhale Kurumu’nun 2009/1 sayılı Tebliği ile 30/1/2009 tarihli ve 27126 

sayılı Resmi   Gazete’de yayımlanmıĢ olup 01.02.2009-31.01.2010 dönemini 

kapsamaktadır.) 

 (DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde 

belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ġlan yapılmayan hallerde en az 

üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri 

istenir.  
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(Mülga üçüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)  

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine 

göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine 

göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu iĢin teknik detayları ve 

gerçekleĢtirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. 

Ġdarenin ihtiyaçlarını en uygun Ģekilde karĢılayacak yöntem ve çözümler üzerinde 

ihale komisyonu her bir istekli ile görüĢür. Teknik görüĢmeler sonucunda Ģartların 

netleĢmesi üzerine bu Ģartları karĢılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek 

Ģartları netleĢtirilmiĢ teknik Ģartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek 

Ģekilde tekliflerini vermeleri istenir. 

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde kapsamında 

yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aĢmamak üzere isteklilerden ihale kararına 

esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 

(Mülga altıncı fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) 

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 md.; DeğiĢik yedinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 

md.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleĢme 

yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, 

sözleĢme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. 

Doğrudan temin 

Madde 22- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/15 md.)  

AĢağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat 

alınmaksızın doğrudan temini usulüne baĢvurulabilir: 

a)  Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğinin tespit 

edilmesi 

b)  Sadece gerçek veya tüzel tek kiĢinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

c)  Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun 

sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleĢmeye dayalı olarak 

düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleĢmelerle ilk alım yapılan 

gerçek veya tüzel kiĢiden alınması. 

d)  BüyükĢehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeĢ milyar (otuzüçbin 

yetmiĢaltı Türk Lirası)*, diğer idarelerin beĢmilyar Türk Lirasını (onbirbin yirmibir 

Türk Lirasını)* aĢmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında 

yapılacak konaklama, seyahat ve iaĢeye iliĢkin alımlar. 

 (*Kamu Ġhale Kurumu’nun 2009/1 sayılı Tebliği ile 30/1/2009 tarihli ve 27126 

sayılı Resmi   Gazete’de yayımlanmıĢ olup 01.02.2009-31.01.2010 dönemini 

kapsamaktadır.) 

e)  Ġdarelerin ihtiyacına uygun taĢınmaz mal alımı veya kiralanması. 
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f)  (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma 

zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda 

kullanılacak olan ilaç, aĢı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez 

gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf 

malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. 

g)  Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuĢmazlıklarla ilgili davalarda, 

Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı 

uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları  

h)  (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli 

ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu 

avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve 

uluslararası kuruluĢlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleĢtirilen hizmet 

alımları 

ı)  (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye ĠĢ Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine iliĢkin  

hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun 48 

inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine iliĢkin hizmet alımları, 

i)  (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin 

yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değiĢikliğinin halkoyuna 

sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak 

filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım 

hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise Ġl Seçim Kurulu baĢkanlıkları tarafından 

alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı  

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu 

maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale 

yetkilisince görevlendirilecek kiĢi veya kiĢiler tarafından piyasada fiyat araĢtırması 

yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 

Tasarım yarıĢmaları  

Madde 23- Ġdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, 

mühendislik, kentsel tasarım projeleri, Ģehir ve bölge plânlama ve güzel sanat 

eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili 

mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak Ģekilde ilân 

yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya 

ödülsüz yarıĢma yaptırabilir. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġhalenin ve Ön Yeterliğin Ġlânı, Ġhale Dokümanının Verilmesi 

Ġhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar  
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Madde 24- Ġhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer 

verilemez. Ġhale ilânlarında aĢağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 

a)  Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası  

b)  Ġhalenin adı, niteliği, türü, miktarı  

c)  Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise iĢin 

yapılacağı yer  

d)  Ġhale konusu iĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihi  

e)  Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler 

olduğu  

f)  Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler  

g)  Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı 

h)  Ġhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı 

i)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/16 md.) Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte 

yapılacağı  

j)  Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği 

k)  Teklif ve sözleĢme türü 

l)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/16 md.) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak 

üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. 

m)  Tekliflerin geçerlilik süresi  

n)  (Ek: 30/7/2003-4964/16 md.) Ġhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 

Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar  

Madde 25- Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer 

verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aĢağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur  

a)  Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası 

b)  Ġhalenin adı, niteliği, türü, miktarı 

c)  Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise iĢin 

yapılacağı yer  

d)  Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi 

e)  Ön yeterliğe katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. 

f)  Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 

g)  Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı 

h)  Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı 

i)  Ön yeterlik baĢvurusunun sunulacağı yer ile son baĢvuru tarih ve saati 
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j)  (Ek: 30/7/2003-4964/17 md.) Ġhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 

 

 

 

Ġlânın uygun olmaması 

Madde 26- 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan 

ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir Ģekilde 

yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/9 md.) Ancak, 13 üncü 

maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri 

hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar 

bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeĢ ve kırk günlük ilan süresi 

bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeĢ gün diğer ihalelerde 

ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya 

ön yeterlik gerçekleĢtirilebilir. 

Ġhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari Ģartnamede yer 

alması zorunlu hususlar  

Madde 27- Ġhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari 

Ģartnameler ile yaptırılacak iĢin projesini de kapsayan teknik Ģartnameler, 

sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik 

dokümanında ise adaylarda aranılan Ģartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli 

diğer belge ve bilgilere yer verilir. 

Ġdari Ģartnamede ihale konusuna göre asgari aĢağıdaki hususların belirtilmesi 

zorunludur: 

a)  ĠĢin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iĢ tanımı. 

b)  Ġdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 

c)  Ġhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. 

d)  Ġsteklilere talimatlar. 

e) Ġsteklilerde aranılan Ģartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. 

f)  Ġhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. 

g)  Tekliflerin geçerlilik süresi  

h)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/18 md.) Ġhaleye konsorsiyumların teklif verip 

veremeyeceği, ihale konusu iĢin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin 

mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip 

verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği  
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i)  UlaĢım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil 

olacağı 

j)  Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu 

Kanunda belirtilen usul ve esaslar  

k)  Ġhale kararının alınmasından sözleĢmenin imzalanmasına kadar uygulanması 

gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar 

l)  Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı 

m)  Teklif ve sözleĢme türü  

n)  Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait Ģartlar  

o)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/18 md.) Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde 

idarenin serbest olduğu  

p)  Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu  

r)  Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim Ģartları ve gecikme 

halinde alınacak cezalar 

s)  Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve 

miktarı ile sözleĢme konusu iĢler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne Ģekilde 

ödeneceği. 

t)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/18 md.) Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları ile 

sözleĢme kapsamında yaptırılabilecek iĢ artıĢları ile iĢ eksiliĢi durumunda karĢılıklı 

yükümlülükler  

u)  Vergi, resim ve harçlar ile sözleĢme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği  

v)  Yapım iĢlerinde iĢ ve iĢyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna 

iliĢkin Ģartlar  

y)  Denetim, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar. 

z)  AnlaĢmazlıkların çözümü. 

Ġhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi 

Madde 28- Ġhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. 

Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın 

almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aĢmayacak ve rekabeti 

engellemeyecek Ģekilde idarelerce tespit edilir. 

Ġhale dokümanında değiĢiklik veya açıklama yapılması 

Madde 29- Ġlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiĢiklik yapılmaması 

esastır. DeğiĢiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve 

zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iĢ 

yeniden aynı Ģekilde ilân olunur. 
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Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya iĢin 

gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin 

idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale 

dokümanında değiĢiklikler yapılabilir. Yapılan bu değiĢikliklere iliĢkin ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en 

az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde ihale dokümanı 

alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değiĢiklikler nedeniyle 

tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir 

defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. 

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiĢ olan 

isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.   

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına 

ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün 

öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun 

görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün 

isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını 

temin edecek Ģekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı 

olarak gönderilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tekliflerin ve BaĢvuruların Sunulması 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 

Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi 

iĢe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri 

istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale 

dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin 

rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, 

düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı 

yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ olması zorunludur.  Mal alımı 

ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm 

bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı Ģekilde hazırlanarak sunulur. 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı 

alındılar karĢılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez 

ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye 
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ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz ve değiĢtirilemez.  

 

BaĢvuru belgelerinin sunulması 

Madde 31- Ön yeterliğe katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler 30 

uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun 

olarak idareye sunulur.  

Tekliflerin geçerlilik süresi 

Madde 32- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Ġdarece 

ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleĢme koĢulları değiĢtirilmemek ve 

isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik 

süresi kadar uzatılabilir.  

Geçici teminat  

Madde 33- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/20 md.) 

Ġhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli 

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Ġhale dokümanında belirtilmesi 

Ģartıyla, danıĢmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 

Madde 34- Teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda gösterilmiĢtir: 

a)   Tedavüldeki Türk Parası. 

b)  (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/21 md.) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından 

verilen teminat mektupları. 

c)  Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. 

Ġlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı 

bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dıĢında faaliyette 

bulunan banka veya benzeri kredi kuruluĢlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de 

faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri 

teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden 

nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satıĢ 

değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 
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Teminat mektupları dıĢındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim 

alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması 

zorunludur.  

Ġhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi 

istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe 

müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. 

Ġhale üzerinde kalan istekli ile sözleĢme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en 

avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleĢme imzalandıktan hemen sonra 

iade edilir. 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir. 

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Teminat mektupları  

Madde 35- Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam 

ve Ģeklini tespite Kamu Ġhale Kurumu yetkilidir.  

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz 

gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif 

geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı 

süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu iĢin bitiĢ tarihi 

dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.  

Ġlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiĢ teminat mektupları kabul edilmez.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Tekliflerin alınması ve açılması 

Madde 36- (DeğiĢik birinci cümle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihale 

dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. Ġhale komisyonunca 

ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiĢ olduğu bir tutanakla tespit 

edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baĢlanır. Ġhale komisyonu 

teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına 

uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre açılır. 

Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici 

teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya 

teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit 
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edilir. Ġstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaĢık maliyet tutarı açıklanır. Bu iĢlemlere 

iliĢkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aĢamada; hiçbir 

teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluĢturan belgeler 

düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen 

değerlendirilmek üzere oturum kapatılır 

Tekliflerin değerlendirilmesi  

Madde 37- Ġhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, 

karĢılaĢtırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan 

hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak 

bu açıklama, hiçbir Ģekilde teklif fiyatında değiĢiklik yapılması veya ihale 

dokümanında yer alan Ģartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi 

amacıyla istenilmez ve yapılmaz.  

(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.) Tekliflerin 

değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit 

edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir. Ancak, 

teklifin esasını değiĢtirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği 

bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin 

tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan 

istekliler değerlendirme dıĢı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk 

değerlendirme ve iĢlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici 

teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine 

geçilir. Bu aĢamada, isteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini belirleyen 

yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup 

olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  

bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat 

teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dıĢı bırakılır. 

(Mülga son fıkra: 20/11/2008-5812/11 md.) 

AĢırı düĢük teklifler  

Madde 38- Ġhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre 

değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaĢık 

maliyete göre teklif fiyatı aĢırı düĢük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden 

önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit 

ettiği bileĢenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.  

Ġhale komisyonu;  

a)  Ġmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması  
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b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım 

iĢinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koĢullar 

c)  Teklif edilen mal, hizmet veya yapım iĢinin özgünlüğü,  

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, 

aĢırı düĢük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları 

yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri 

reddedilir.  

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) Ġhale komisyonu, aĢırı düĢük tekliflerin 

tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. 

Kurum bu maddenin uygulanmasında; aĢırı düĢük tekliflerin tespiti, 

değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla 

sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 

Madde 39- Ġhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiĢ olan bütün 

teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde 

bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ġdare bütün tekliflerin reddedilmesi 

nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (DeğiĢik son cümle: 30/7/2003-

4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal 

edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 

Ġhalenin karara bağlanması ve onaylanması  

Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda 

ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ekonomik açıdan en avantajlı 

teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte iĢletme ve bakım maliyeti, 

maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dıĢındaki unsurlar da 

dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dıĢındaki 

unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu 

unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da 

uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale 

sonuçlandırılır.  

En düĢük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği 

ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaĢıldığı takdirde, ikinci fıkrada 
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belirtilen fiyat dıĢındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  

Ġhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına 

sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, 

ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale 

yapılmamıĢ ise nedenleri belirtilir. 

Ġhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beĢ iĢ günü içinde ihale kararını 

onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  

Ġhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise 

hükümsüz sayılır. 

(DeğiĢik son fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ġhale kararları ihale yetkilisince 

onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik 

açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup 

olmadığını teyit ettirerek buna iliĢkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. 

Ġki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 

KesinleĢen ihale kararlarının bildirilmesi  

Madde 41- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/14 md.) 

Ġhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü 

izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye 

teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Ġhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin 

değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. 

Ġhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da 

isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

Ġhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin 

(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beĢ gün, diğer hallerde ise on gün 

geçmedikçe sözleĢme imzalanamaz. 

SözleĢmeye davet  

Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci 

maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde 

ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale 

üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı 

vermek suretiyle sözleĢmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu 

süreye oniki gün ilave edilir. SözleĢmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç 

bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere 

katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 
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43 üncü madde hükmü gereğince sözleĢmeden önce kesin teminat 

alınmayan danıĢmanlık hizmet ihalelerinde sözleĢmeye davet ise, kesin teminat 

istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. 

Kesin teminat  

Madde 43- Taahhüdün sözleĢme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun 

olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleĢmenin yapılmasından önce 

ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 

oranında kesin teminat alınır.  

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/16 md.) Yapım iĢlerinde, 38 inci maddeye göre 

gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca 

hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması 

halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır. 

Ancak, danıĢmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi 

kaydıyla, kesin teminat sözleĢme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, 

düzenlenecek her hakediĢten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak 

alıkonulur. 

SözleĢme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu  

Madde 44- Ġhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin 

teminatı vererek sözleĢmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan 

hemen sonra geçici teminat iade edilir.  

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 

gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu 

durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince 

uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve 

usullere göre sözleĢme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 

teklif sahibi istekli ile sözleĢme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on 

günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 

teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen Ģekilde tebligat yapılır.  

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleĢmeyi 

imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir 

kaydedilerek ihale iptal edilir.  

SözleĢme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu 

Madde 45- Ġdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleĢme 

yapılması hususunda kendisine düĢen görevleri yapmakla yükümlüdür. Ġdarenin 

bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen 

günden itibaren en geç beĢ gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile 
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bildirmek Ģartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri 

verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiĢ giderleri istemeye hak 

kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı 

madde hükümleri uygulanır. 

 

 

Ġhalenin sözleĢmeye bağlanması 

Madde 46- (DeğiĢik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/28 md.)Yapılan bütün 

ihaleler bir sözleĢmeye bağlanır. SözleĢmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile 

yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde, 

sözleĢmeler ortak giriĢimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Ġhale 

dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleĢmelerin notere tescili ve onaylattırılması 

zorunlu değildir  

Ġhale dokümanında belirtilen Ģartlara aykırı sözleĢme düzenlenemez. 

Sonuç bildirimi 

Madde 47-  (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/17 md.) 

Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım iĢleri ile mal ve hizmet 

alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeĢ gün 

içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere iliĢkin 

olanlar Kurum tarafından Kamu Ġhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde 

yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan 

idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerine 

iliĢkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüĢü alınarak 

Kurum tarafından belirlenir. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

DanıĢmanlık Hizmet Ġhaleleri ile Ġlgili Özel Hükümler 

DanıĢmanlık hizmetleri 

Madde 48- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/18 md.) 

Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar 

planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliĢtirme, tasarım, 

teknik Ģartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki 

veya benzeri alanlardaki hizmetler, danıĢmanlık hizmet sunucularından alınır. 

DanıĢmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece 

belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaĢık maliyeti 13 üncü 

maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen 
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üst limit tutarının altında kalan danıĢmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle 

gerçekleĢtirilebilir.  

Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi  

Madde 49 - Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar 

dahilinde yapılır. 

Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların genel 

uygunluklarını, malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere 

belirlenen ön yeterlik kriterlerine iliĢkin bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilânda, kısa 

listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı 

aralığı belirtilir. 

Ön yeterlik ilânı sonucunda baĢvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı 

ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, 

yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa 

liste oluĢturulur.  

Ġhaleye davet  

Madde 50- 49 uncu maddeye göre oluĢturulan listede yer alan adaylara, 

teknik ve malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 13 üncü maddedeki süreler 

verilerek, ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen 

adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. Ġhaleye davet edilebilecek aday sayısının 

üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz. 

Ġstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine 

kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Ġdarece açıklama yapılması halinde 

yapılan açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 

en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde yazılı olarak 

gönderilir. 

Davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya iĢin 

gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin 

idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale 

dokümanında değiĢiklikler yapılabilir. Yapılan bu değiĢikliklere iliĢkin ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün 

isteklilere, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi 

olmalarını temin edecek Ģekilde  gönderilir. Zeyilname ile yapılan değiĢiklikler 

nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, 

ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. 
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Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiĢ olan 

isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi  

Madde 51- Ġhale konusu danıĢmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer 

aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluĢturur. Bu teklif, 

üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 

30 uncu maddede belirtilen Ģartlara uygun olması zorunludur. 

Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik 

teklifini oluĢturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir 

zarfa konulur.  

Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata 

esas açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıĢtırılan yerleri 

istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine 

konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 

adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak 

suretiyle sunulur. 

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması  

Madde 52- Ġhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiĢ 

olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye 

baĢlanır. Ġhale komisyonu teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler. 30 uncu 

maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek 

değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır 

bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak 

verilmiĢ olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî 

teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale 

komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına 

alınır. Bu aĢamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi 

oluĢturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca 

hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.  

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri 

alınamaz ve değiĢtirilemez.  

DanıĢmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve malî 

değerlendirme olmak üzere iki aĢamada yapılır. Ġlk aĢamada teknik teklif, ikinci 

aĢamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aĢama için ayrı puanlama yapılır. 

Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan 
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hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve malî puan ağırlık 

katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve 

özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.  

Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri, 10 uncu Maddede belirtilen 

kriterlere uygun olarak belirlenir. Ġhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen 

bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleĢmeleri yerine 

getirme deneyimi, iĢ için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu 

ile iĢi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır. 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye 

esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen Ģartlara uygun olarak 

düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen Ģartlara 

uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılır. 

(DeğiĢik üçüncü ve dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/19 md.) Ancak, teklifin 

esasını değiĢtirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması 

halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması 

yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler 

değerlendirme dıĢı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ġhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik 

değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin 

teknik puanlarını belirler. Ġhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın 

altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dıĢı bırakılır.  

Belgeleri eksik olan veya istenilen Ģartlara uygun olmadığı tespit edilen veya 

asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dıĢı bırakıldığı ve 

malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine 

veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari 

teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve 

saat yazılı olarak bildirilir. 

Ġhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme 

sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Ġhale komisyonunca 

toplu halde muhafaza altına alınmıĢ olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. 

Teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın 

kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan 

çıkarılır. (DeğiĢik dördüncü cümle: 20/11/2008-5812/19 md.) Bu iĢlemlerden 

sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır 

ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaĢık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. 

Ġade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen 

sonra posta ile gönderilir. 
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Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya 

usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dıĢı bırakılarak tutanakla tespit 

edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar 

belirlenir. 

Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık 

katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan 

istekli iĢ tanımı, sözleĢme Ģartları, personel ve malî teklif ile ilgili görüĢme yapmak 

üzere davet edilir. Ancak bu görüĢme, ihale dokümanında yer alan Ģartları önemli 

ölçüde değiĢtirecek nitelikte olmamalıdır. GörüĢme sonucunda Ģartların 

netleĢtirilerek anlaĢmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.  

Ġhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. 

Yapılan görüĢmede anlaĢma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin 

sözleĢme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici 

teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun 

görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüĢme 

yapmak suretiyle sözleĢme imzalanır.  Ġkinci isteklinin sözleĢme imzalama 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelir 

kaydedilir.  

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme 

sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kamu Ġhale Kurumu, ġikâyetlerin Ġncelenmesi ve  

AnlaĢmazlıkların Çözümü 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Kamu Ġhale Kurumu 

Kamu Ġhale Kurumu 

Madde 53- 

a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kiĢiliğini haiz, idari ve malî 

özerkliğe sahip Kamu Ġhale Kurumu kurulmuĢtur. Kamu Ġhale Kurumu, bu 

Kanunda belirtilen esas, usul ve iĢlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda 

görevli ve yetkilidir.  

Kurumun iliĢkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi 

Ankara'dadır.  

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kiĢi 

Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Kamu Ġhale Kurumu; Kamu Ġhale Kurulu, BaĢkanlık ve  hizmet birimlerinden 

oluĢur. 

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri 

aĢağıda sayılmıĢtır: 

1) Ġhalenin baĢlangıcından sözleĢmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde 

idarece yapılan iĢlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

olmadığına iliĢkin Ģikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. 

2) Bu Kanuna ve Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa iliĢkin bütün mevzuatı, 

standart ihale dokümanlarını ve tip sözleĢmeleri hazırlamak, geliĢtirmek ve 

uygulamayı yönlendirmek  

3) Ġhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu 

sağlamak  

4)  Yapılan ihaleler ve sözleĢmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen Ģekilde bilgi 

toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluĢturmak ve 

yayımlamak  

5)  Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak  

6)  AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde bulunmak 

7)  Ġhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik 

ortamda Kamu Ġhale Bültenini yayımlamak  

8)  Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel 

olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin 
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isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının 

önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin 

yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak 

9)  Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalıĢma raporlarını 

hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve 

giderlerin yapılmasını sağlamak  

(Mülga paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) 

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün  kurum, kuruluĢ 

ve kiĢilerden belge, bilgi ve görüĢ isteyebilir. Belge, bilgi ve görüĢlerin 

istenilen süre içinde verilmesi zorunludur  

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 

uygulanmasına iliĢkin standart ihale dokümanı, tip sözleĢme, yönetmelik ve 

tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici iĢlemler 

tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale 

dokümanları, tip sözleĢmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

c) Kurumun karar organı biri baĢkan, biri ikinci baĢkan olmak üzere on üyeden oluĢan 

Kamu Ġhale Kuruludur. Kamu Ġhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek 

iki kiĢi, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca önerilecek üç kiĢi, Hazine MüsteĢarlığının 

bağlı olduğu Bakanlık ile DanıĢtay ve SayıĢtay BaĢkanlıklarınca önerilecek birer kiĢi, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu 

tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kiĢi olmak 

üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini BaĢkan 

olarak görevlendirir. Kurul BaĢkanı, Kurumun da baĢkanıdır. Üyelerden biri Kurul 

tarafından ikinci baĢkan olarak seçilir.  

Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, 

iĢletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara 

denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdıĢındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine önerilecek kiĢilerin; kamu 

kurum ve kuruluĢlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması (konunun uzmanı 

olması dıĢında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye ĠĢveren Sendikaları 

Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluĢta çalıĢma Ģartı aranmaz), 

kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya 

danıĢma konularında fiilen en az dört yıl çalıĢarak ulusal veya uluslararası ihale 

mevzuatı açısından kanıtlanmıĢ niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmiĢte ve 

halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma iliĢkilerinin 

bulunmaması gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye ĠĢveren 

Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) 

numaralı alt bentlerinde belirtilen Ģartları taĢıması zorunludur. 

(DeğiĢik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul üyelerinin görev süresi beĢ yıldır. 

Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan 

görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle 

iĢ görememeleri veya atamaya iliĢkin Ģartları kaybetmeleri halinde atandıkları 

usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan 

veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise BaĢbakan onayıyla 

görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir 

sebeple boĢalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara 

göre yeniden atama yapılır. (Mülga son cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) 

Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi 

baĢkana aittir. BaĢkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dıĢı görevlendirme ve 

görevden alınma hallerinde ikinci baĢkan baĢkana vekalet eder. 

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Dava açma, icra takibi yapma ve 

mahkemelerce verilen kararlara karĢı üst mercilere baĢvurmaktan vazgeçme 

yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karĢı karar düzeltme yoluna 

gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir. 

d) Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı 

süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun 

hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve 

ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan baĢvuru Yargıtay’ca acele 

iĢlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve baĢlayamazlar. 

e) (DeğiĢik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul BaĢkan ve üyeleri, asli 

görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karĢılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, 

ücret karĢılığı ders verebilir, bunun dıĢında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi 

veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde 

yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraĢamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. 

Kurul üyeleri, göreve baĢlamadan önce sahip oldukları Hazine MüsteĢarlığı 

tarafından çıkarılan borçlanmaya iliĢkin menkul kıymetler dıĢındaki, piyasada 

faaliyet gösteren tüzel kiĢilere veya bunların iĢtiraklerine ait her türlü hisselerini ya 

da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın 

hısımlar ve evlatlıkları dıĢındakilere, görev sürelerinin baĢlamasını izleyen otuz gün 

içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme 

uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiĢ sayılır.  

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul kararları yerindelik 

denetimine tabi tutulamaz. 

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul BaĢkan ve üyeleri ile Kurum 

personeli hakemlik ve bilirkiĢilik yapamazlar. 
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Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında 

ilgililere ve üçüncü kiĢilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, 

bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden baĢkasına açıklayamazlar, 

kendilerinin veya üçüncü Ģahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük 

görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (DeğiĢik üçüncü ve dördüncü 

cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri 

nedeniyle iĢledikleri ve kendilerine karĢı iĢlenen suçlar bakımından Devlet memuru 

sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna 

iliĢkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü 

maddesi hükümleri uygulanır. 

f) Kurul üyeleri göreve baĢlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde 

ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır  

g) Kurul, baĢkanın veya baĢkanın bulunmadığı durumda ikinci baĢkanın çağrısı 

üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eĢit olması 

halinde BaĢkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser 

oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Ġzin, rapor, 

görevlendirme veya boĢalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az 

yedi üye ile toplanılabilir  

Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve 

oylamaya katılamaz  

Bu maddede belirtilen haller dıĢında bir nedenle bir takvim yılında beĢ 

toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiĢ sayılır. 

h) (DeğiĢik birinci cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) BaĢkana görevlerinde yardımcı 

olmak üzere BaĢkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile üç baĢkan yardımcısı 

atanabilir. BaĢkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere 

sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal 

bilgiler, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile 

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dıĢındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri 

Kurumda meslek personeli olarak çalıĢmakta bulunanlar arasından atanır  

Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda 

daire baĢkanlıkları Ģeklinde teĢkilatlanmıĢ ana hizmet birimleri, danıĢma birimleri 

ve yardımcı hizmet birimlerinden oluĢur. (Ek cümle: 20/11/2008-5812/20 md.) 

Daire baĢkanlarının ataması baĢkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile diğer 

personelin ataması ise BaĢkan tarafından yapılır. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman 

ve uzman yardımcılarından oluĢan meslek personeli ve diğer personel eliyle 

yürütülür. Bunlar, sözleĢmeli olarak istihdam edilir. 
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Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen 

yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren 

hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve 

mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt 

dıĢındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen 

özel yarıĢma sınavında baĢarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 

gününde otuz yaĢını doldurmamıĢ olmaları gerekir. Bu Ģekilde kamu ihale uzman 

yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen çalıĢan, her yıl olumlu sicil alan ve 

katılmıĢ olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle 

belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini baĢarılı bir 

Ģekilde yürütebileceği anlaĢılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye 

hak kazanır. Yeterlik sınavında baĢarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar, 

kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda 

baĢarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun baĢka bir göreve atamaları 

yapılır. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriĢ ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki 

ve sorumluluklarına, çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin hususlar Kurul kararıyla 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin 

atanma ve çalıĢma usul ve esasları ile çalıĢtırılacak sözleĢmeli personelin unvanı, 

sayısı, nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüĢü üzerine Bakanlar 

Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir  

Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 

i)  Kurul baĢkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulunca belirlenir  

Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, Kurulun önerisi 

ve Maliye Bakanlığının görüĢü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, 

usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. Emeklilik açısından Kurul 

BaĢkanına Bakanlık MüsteĢarı, Kurul üyelerine Bakanlık MüsteĢar Yardımcısı, 

Kurum BaĢkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire BaĢkanlarına 

Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil 

tazminatları ile diğer malî hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler 

makam tazminatı  ve yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde 

geçmiĢ sayılır. 

Kurul BaĢkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla 

kurulmuĢ diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bu 
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kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler 

uygulanmaz. 

(DeğiĢik: 12/6/2002-4761/15 md.) Kurul BaĢkan ve üyeliklerine atananların 

Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan iliĢikleri kesilir. Ancak kamu 

görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriĢ Ģartlarını kaybetme dıĢındaki 

herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde 

bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski 

kurumlarına baĢvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar 

tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken 

Kurul BaĢkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim 

sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya baĢladıktan sonra atananlar 

için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiĢ olarak 

değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları 

halinde, durumları daha önce tâbi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde 

değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca 

atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına iliĢkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. 

(Ek paragraf: 20/11/2008-5812/20 md.) Mükteseplerine uygun bir kadroya 

atamaları gerçekleĢinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Kurul 

BaĢkan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların 

Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara 

atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından ödemede 

bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalıĢmayanlardan Kurul BaĢkan ve 

üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve 

veya iĢe baĢlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları 

aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam 

olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez. 

(Ek: 12/6/2002-4761/15 md.) Kamu ihale uzmanlığı hariç  olmak üzere 

Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma 

bütçeli idareler ve kamu iktisadi teĢebbüslerinde çalıĢanlar kurumlarının, hâkimler 

ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, 

kurumlarından maaĢsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları 

ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak 

sözleĢmede belirlenir. Ġzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları 

devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri 

baĢkaca bir iĢleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim 

elemanları uzmanlıklarına uyan iĢler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu 

Ģekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10’unu aĢamaz.  
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j) Kurumun gelirleri aĢağıda belirtilmiĢtir: 

1) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/32 md.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere 

iliĢkin düzenlenecek sözleĢmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını 

(ikiyüzyirmibin beĢyüzyirmi Türk Lirasını)* aĢanlar için yükleniciden tahsil 

edilecek sözleĢme bedelinin onbinde beĢi (Ġdareler ve noterler bu tutarın 

yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleĢmelerin imzalanması 

aĢamasında aramak zorundadır.)  

 (*Kamu Ġhale Kurumu’nun 2009/1 sayılı Tebliği ile 30/1/2009 tarihli ve 27126  

sayılı ResmiGazete’de yayımlanmıĢ olup 01.02.2009-31.01.2010 dönemini 

kapsamaktadır.) 

2) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/20 md.) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaĢık 

maliyeti beĢyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası, 

beĢyüz bin ile bir milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda iki bin Yeni Türk 

Lirası, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, 

yapım iĢi ihalelerinde yaklaĢık maliyeti bir milyon Yeni Türk Lirasına kadar 

olanlarda bin Yeni Türk Lirası, bir milyon ile on milyon Yeni Türk Lirasına 

kadar olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası, on milyon ile yirmi milyon Yeni Türk 

Lirası arasında olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yirmi milyon Yeni Türk Lirası 

ve üzerinde olanlarda dört bin Yeni Türk Lirası tutarındaki itirazen Ģikayet 

baĢvuru bedeli.  

3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 

4) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/20 md.) Her türlü basılı evrak, form, ilan, 

doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun iĢletilmesinden 

elde edilecek gelirler. 

5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

6) Diğer gelirler. 

Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya Türk bankalarından birisi nezdinde 

açılacak bir hesapta toplanır. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. 

Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay 

içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır.  

k) Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. 

Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının baĢlamasından önceki otuz 

gün içinde hazırlanır.  

Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin 

hesabı Bakanlar Kurulu Kararı ile ibra edilir.  

Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına iliĢkin  iĢ ve iĢlemleri,  SayıĢtay 

denetimine tâbidir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġhalelere Yönelik BaĢvurular ve Ġnceleme 

Ġhalelere yönelik baĢvurular 

Madde 54 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/21 md.) 

Ġhale sürecindeki hukuka aykırı iĢlem veya eylemler nedeniyle bir hak 

kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia 

eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen Ģekil ve usul 

kurallarına uygun olmak Ģartıyla Ģikayet ve itirazen Ģikayet baĢvurusunda 

bulunabilirler. 

ġikayet ve itirazen Ģikayet baĢvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi 

zorunlu idari baĢvuru yollarıdır. 

ġikayet baĢvuruları idareye, itirazen Ģikayet baĢvuruları Kuruma hitaben 

yazılmıĢ imzalı dilekçelerle yapılır. 

Dilekçelerde aĢağıdaki hususlara yer verilir: 

a) BaĢvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve 

adresi. 

b) Ġhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası. 

c) BaĢvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih. 

d) BaĢvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller. 

e) Ġtirazen Ģikayet baĢvurularında idareye yapılan Ģikayetin ve varsa Ģikayete iliĢkin 

idare kararının bildirim tarihi. 

ġikayet dilekçelerine, baĢvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler 

ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi 

zorunludur. Aday veya isteklinin baĢvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu 

belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz. 

Ġtirazen Ģikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt 

bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar baĢvuru teminatı alınmasına 

Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. BaĢvuru teminatları Kurum hesaplarına 

yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile iliĢkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda 

tutulur. 

Ġtirazen Ģikayet dilekçelerine, baĢvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair 

belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa 

Ģikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile baĢvuru bedeli ve teminatının 

Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur. 
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Aynı kiĢi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kiĢi tarafından ise aynı 

ihaleye tek dilekçe ile baĢvuruda bulunulamaz. 

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz baĢvuru süresi dolmamıĢ olan 

baĢvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu 

bulunmaksızın, baĢvuru süresinin sonuna kadar baĢvuru sahibi tarafından 

giderilebilir. 

BaĢvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli 

olarak; 

a) Ġhale sürecinin devam etmesine engel oluĢturacak ve düzeltici iĢlemle 

giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 

b) Ġdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin 

kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici iĢlem 

belirlenmesine, 

c) BaĢvurunun süre, usul ve Ģekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak 

sözleĢme imzalanmıĢ olması veya Ģikayete konu iĢlemlerde hukuka aykırılığın tespit 

edilememesi veya itirazen Ģikayet baĢvurusuna konu hususun Kurumun görev 

alanında bulunmaması hallerinde baĢvurunun reddine, karar verilir. Kurumun 

görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen Ģikayet baĢvurusunun 

reddedilmesi durumunda, baĢvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir 

kaydedilmesine de karar verilir. 

Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaĢmalara iliĢkin 

baĢvuru esas ve usulleri Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle 

belirlenir. 

 

Ġdareye Ģikayet baĢvurusu 

Madde 55 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/22 md.) 

ġikayet baĢvurusu, ihale sürecindeki iĢlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı 

iddiasıyla  bu  iĢlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmıĢ 

olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) 

bentlerine göre yapılan ihalelerde beĢ gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve 

sözleĢmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. Ġlanda yer alan 

hususlara yönelik baĢvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale 

dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik baĢvuruların süresi ise 

dokümanın satın alındığı tarihte baĢlar. 

Ġlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına iliĢkin Ģikayetler birinci fıkradaki 

süreleri aĢmamak üzere en geç ihale veya son baĢvuru tarihinden üç iĢ günü 

öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki baĢvuruların idarelerce ihale veya son 
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baĢvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. ġikayet üzerine yapılan 

incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya iĢin gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek 

maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale 

dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme 

yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son baĢvuru veya ihale tarihi bir 

defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik 

hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre 

iĢlem tesis edilir. 

Ġdare, Ģikayet baĢvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde 

gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, Ģikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile 

istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. Ġlan ile ihale veya 

ön yeterlik dokümanına yönelik baĢvurular dıĢında istekli olabileceklere bildirim 

yapılmaz. 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda baĢvuru sahibi 

tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun 

bulunmaması durumunda ise baĢvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli 

olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde 

Kuruma itirazen Ģikayet baĢvurusunda bulunulabilir. 

Ġdareye Ģikayet baĢvurusunda bulunulması halinde, baĢvuru üzerine alınan 

kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu 

sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen Ģikayet 

baĢvurusunda bulunulmadığı hususuna iliĢkin sorgulama yapılmadan veya itirazen 

Ģikayet baĢvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar 

verilmeden sözleĢme imzalanamaz. 

Kuruma itirazen Ģikayet baĢvurusu 

Madde 56 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/23 md.) 

Ġdareye Ģikayet baĢvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun 

bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin 

dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleĢme imzalanmadan önce 

itirazen Ģikayet baĢvurusunda bulunulabilir. Ġhalenin iptaline iliĢkin iĢlem ve 

kararlardan, sadece Ģikayet ve itirazen Ģikayet üzerine alınanlar itirazen Ģikayete 

konu edilebilir ve bu kararlara karĢı beĢ gün içinde doğrudan Kuruma baĢvuruda 

bulunulabilir. 

Kurum itirazen Ģikayet baĢvurularını baĢvuru sahibinin iddiaları ile idarenin 

Ģikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen iĢlemler 

bakımından eĢit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. Ġdare 

tarafından Ģikayet veya itirazen Ģikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi 
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iĢlemine karĢı yapılacak itirazen Ģikayet baĢvuruları ise idarenin iptal 

gerekçeleriyle sınırlı incelenir. 

Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleĢme imzalanmıĢ olması 

veya itirazen Ģikayet baĢvurusundan feragat edilmesi itirazen Ģikayet 

baĢvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin 

alınmasına engel teĢkil etmez. 

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine 

karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer 

dinlenir. 

Kurum, itirazen Ģikayete iliĢkin nihai kararını, incelenen ihaleye iliĢkin gerekli 

bilgi ve belgeler ile ihale iĢlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün 

içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre 

yapılan ihaleler ile Ģikayet ve itirazen Ģikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi 

iĢlemine karĢı yapılacak itirazen Ģikayet baĢvurularında  on iĢ günü olarak 

uygulanır. 

Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla 

ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kiĢileri ile gerçek kiĢilerin 

görüĢüne baĢvurabilir. GörüĢüne baĢvurulan özel hukuk tüzel kiĢileri ile gerçek 

kiĢilere (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen 

miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüĢüne baĢvurulması  halinde ise 

personele  diğer mevzuatta yer  alan kısıtlamalara bağlı  olmaksızın (5000) 

gösterge rakamı esas alınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. 

Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 

kesintiye tabi tutulmaz. 

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beĢ iĢ günü 

içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beĢ gün 

içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara eriĢim ücrete tabi 

tutulamaz. 

Ġdareler hukuki durumda değiĢiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği 

iĢlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. 

Yargısal inceleme 

Madde 57- ġikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar 

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar 

öncelikle görülür. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu 

Ġhalelere katılmaktan yasaklama 

Madde 58- (DeğiĢik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede 

belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya 

davranıĢlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine 

ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıĢında usulüne göre sözleĢme 

yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 

üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan 

bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili 

veya bağlı kuruluĢu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel 

idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve iĢletmelerde ise 

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından verilir.  

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kiĢilerin Ģahıs Ģirketi olması halinde 

Ģirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye Ģirketi olması halinde ise 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kiĢi ortaklar 

hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında 

yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre; ayrıca 

bir Ģahıs Ģirketinde ortak olmaları halinde bu Ģahıs Ģirketi hakkında da, sermaye 

Ģirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

olmaları kaydıyla bu sermaye Ģirketi hakkında da aynı Ģekilde yasaklama kararı 

verilir. 

Ġhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit 

edilenler, idarelerce o ihaleye iĢtirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de 

iĢtirak ettirilmezler. 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranıĢın tespit edildiği 

tarihi izleyen en geç kırkbeĢ gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede 

yayımlanmak üzere en geç onbeĢ gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu Ġhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklı olanlara iliĢkin siciller tutulur. 

Ġhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir 

durumla karĢılaĢtıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya 

bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 
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Ġsteklilerin ceza sorumluluğu 

Madde 59- Taahhüt tamamlandıktan ve kabul iĢlemi yapıldıktan sonra 

tespit edilmiĢ olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranıĢlardan Türk 

Ceza Kanununa göre suç teĢkil eden fiil veya davranıĢlarda bulunan gerçek veya 

tüzel kiĢiler ile o iĢteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre ceza kovuĢturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına 

suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci 

maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiĢ tarihini izleyen günden itibaren 

uygulanmak Ģartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun 

kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan 

mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte 

yasaklanırlar.  

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra 

gereğince ceza kovuĢturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 

58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun 

kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılamaz. 

Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca 

sicillerine iĢlenmek üzere Kamu Ġhale Kurumuna bildirilir. 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranıĢları nedeniyle haklarında 

mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kiĢilerin sermayesinin yarısında fazlasına 

sahip olduğu sermaye Ģirketleri veya bu kiĢilerin ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri, 

mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.  

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza 

hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine iĢlenmek üzere Kamu Ġhale 

Kurumuna, meslek sicillerine iĢlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlara iliĢkin 

mahkeme kararları, Kamu Ġhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeĢ gün içinde 

Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

Görevlilerin ceza sorumluluğu 

Madde 60- Ġhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının baĢkan ve üyeleri ile ihale 

iĢlemlerinden sözleĢme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aĢamada görev 

alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranıĢlarda 

bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla 

yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 

hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince 
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disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında 

ceza kovuĢturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların 

uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. 

(DeğiĢik son cümle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya 

davranıĢlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren 

iĢlerde görevlendirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren iĢlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir 

ceza verilmiĢ olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve 

yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 

(DeğiĢik üçüncü fıkra:30/7/2003-4964/36 md.) 5 inci maddede belirtilen 

ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin 

verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır. 

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 

Madde 61- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/37 md.)  

Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danıĢmanlık hizmeti sunanlar; 

ihale süreci ile ilgili bütün iĢlemlere, isteklilerin iĢ ve iĢlemleri ile tekliflerin teknik 

ve malî yönlerine iliĢkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle iĢin yaklaĢık 

maliyetini ifĢa edemezler, kendilerinin veya üçüncü Ģahısların yararına 

kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı 

maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır. 
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BEġĠNCĠ KISIM 

ÇeĢitli Hükümler 

Ġdarelerce uyulması gereken diğer kurallar 

Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım 

iĢleri için ihaleye çıkılmadan önce aĢağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi 

amacıyla, birden fazla yılı kapsayan iĢlerde ihaleye çıkılabilmesi için, iĢin süresine 

uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere 

programlamanın yapılmıĢ olması zorunludur. Ġlk yıl için öngörülen ödenek proje 

maliyetinin % 10’undan az olamaz ve baĢlangıçta daha sonraki yıllar için 

programlanmıĢ olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. 

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, 

idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım 

niteliği olan iĢlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk 

dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 

md.) Ancak ertesi malî yılda gerçekleĢtirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet 

alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. 

c) (DeğiĢik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım iĢlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, 

kamulaĢtırma ve gerekli hallerde imar iĢlemleri tamamlanmadan ve uygulama 

projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Ġhale konusu yapım iĢinin özgün nitelikte 

ve karmaĢık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte 

belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. 

Uygulama projesi bulunan yapım iĢlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif 

alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle 

uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım iĢlerinde ön veya 

kesin proje üzerinden, her türlü onarım iĢleri ile iĢin yapımı sırasında belli 

aĢamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh 

değiĢikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi 

yapılamayan, bina iĢleri hariç, yapım iĢlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye 

çıkılabilir. Bu iĢlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi 

götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iĢ için 

birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve 

kamulaĢtırma iĢlemlerinin tamamlanması Ģartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu 

isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, Ģalt tesisleri, kaptajlar, su 

depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı 

projelerinde aranmaz.  

d) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/38 md.) Ġdarelerce bütçesinin programlanmasında, 

ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karĢılaĢtırılmasında kullanılmak üzere tespit 

edilen yaklaĢık maliyet isteklilere duyurulmaz.  

e) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/24 md.) Ġdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu 

Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danıĢmanlık hizmet alım 
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ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması Ģartı 

aranmaz. 

f) Ġhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. Ġlân sürelerinin hesaplanmasında 

ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son baĢvuru günü dikkate 

alınmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân 

yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli 

süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur 

g) Ġhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamıĢsa ihale, tekrar ilâna gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk iĢ gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate 

kadar verilen teklifler kabul edilir. Ġhale saati çalıĢma saati dikkate alınarak tespit 

edilir. Ġlândan sonra çalıĢma saati değiĢse de ihale ilân edilen saatte yapılır  

h) (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/24 md.) ĠĢ deneyimi bulunmayan mühendis veya 

mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım iĢi ihalelerine baĢvurularında, 

toplam süresi onbeĢ yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her 

yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu 

madde kapsamındaki benzer iĢ deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iĢ deneyimi 

bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen 

deneyim mühendis ve mimarın beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya 

her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından 

da kullanılabilir.  

ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal 

limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu 

amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu Ġhale Kurulunun uygun görüĢü 

olmadıkça aĢamaz. 

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler  

Madde 63- YaklaĢık maliyeti eĢik değerlerin altında kalan ihalelere sadece 

yerli isteklilerin katılması, yaklaĢık maliyeti eĢik değerlerin üzerindeki ihalelerde; 

hizmet alımları ve yapım iĢlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınarak 

Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler 

lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale 

dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak giriĢim 

yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. 

Sürelerin hesabı 

Madde 64- Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm 

bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bildirim ve tebligat esasları 

Madde 65 (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/25 md.) 
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Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve 

tebligatlarda aĢağıdaki hususlara uyulması zorunludur: 

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aĢağıdaki yöntemler kullanılarak 

yapılabilir: 

1) Ġmza karĢılığı elden. 

2) Ġadeli taahhütlü mektupla. 

3) Elektronik ortamda. 

4) Faksla. 

Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip 

eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ 

tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaĢması halinde ise fiili tebliğ 

tarihi esas alınır. 

b) Ġdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar 

ile çerçeve anlaĢmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan 

fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks 

ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. 

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, 

elektronik imza kullanılarak yapılan iĢlemlerde ve Ģikayet baĢvurularına iliĢkin 

iĢlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale 

sürecine iliĢkin iĢlemlerde teyit aranmaz. 

c) Elektronik haberleĢmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın 

olarak kullanılan haberleĢme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay 

eriĢilebilir olmalı ve eĢit muamele ilkesini sağlamalıdır. 

d) Her türlü bilgi alıĢveriĢi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin 

ve baĢvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

DeğiĢiklik yapılması 

Madde 66- Bu Kanun hükümlerine iliĢkin değiĢiklikler, ancak bu Kanuna 

hüküm eklenmek veya bu Kanunda değiĢiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

EĢik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi  

Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eĢik değerler ve parasal limitler bir önceki 

yılın Toptan EĢya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

güncellenir ve her yıl 1 ġubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar 

Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki 

tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eĢik değerler ve parasal limitler, 

olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dıĢında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu Kararı ile güncellenebilir. 
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ALTINCI KISIM 

Son Hükümler 

Uygulanmayacak hükümler  

Madde 68- 

a) Bu Kanun kapsamında yer alan iĢlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunundan muafiyet 

tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. 

c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu 

konut projelerinde, 5 inci maddenin beĢinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) 

ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaĢtırma, mülkiyet, arsa temini, imar 

iĢlemleri ve uygulama projesine iliĢkin Ģartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. 

Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleĢme imzalanmadan önce bu 

raporun alınması zorunludur. 

Elektronik Kamu Alımları Platformu 

EK MADDE 1- (Ek: 30/7/2003-4964/41 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/26 md.) 

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi 

hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, 

katılım ve yeterliğe iliĢkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması 

ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleĢen ihale 

kararlarının bildirilmesi ve sözleĢmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili 

aĢamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından 

oluĢturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleĢtirilebilir. 

Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve iĢletilmesi ile ihale 

sürecinde elektronik araçların kullanımına iliĢkin esas ve usuller Kurum tarafından 

belirlenir 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda 

Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.  

Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine 

iliĢkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. 

Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluĢların 

yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında 

Kurum yetkilidir. 

Çerçeve anlaĢmalar 

EK MADDE 2 - (Ek: 1/6/2007-5680/2 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/27 

md.) Ġdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerine iliĢkin 
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olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla 

çerçeve anlaĢmalar yapabilir. Çerçeve anlaĢmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı 

veya bozucu Ģekilde kullanılamaz. 

Çerçeve anlaĢma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım 

iĢleri Kanunun 13 üncü maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaĢma kapsamında 

karĢılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir. 

Teminat alınmasına iliĢkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleĢmeye 

bağlanması hakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi 

kırksekiz ayı geçmemek üzere çerçeve anlaĢma imzalanır ve sonuçlar Kamu Ġhale 

Bülteninde ilan edilir. 

Çerçeve anlaĢmalar, koĢulların tamamının baĢtan belirlendiği hallerde, bir 

istekli ile de yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaĢmalarda 

istenilen Ģartları karĢılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve 

anlaĢmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında 

belirtilir. Çerçeve anlaĢmaların bir istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan 

değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan 

en avantajlı tekliften baĢlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve 

anlaĢmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve 

anlaĢmanın sona erdiği taraflara bildirilir. 

KoĢulların tamamının baĢtan belirlendiği çerçeve anlaĢma kapsamında 

yapılacak alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aĢmamak kaydıyla yeniden teklif 

alınabilir. KoĢulların tamamının baĢtan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaĢma 

koĢullarında esaslı değiĢiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif 

alınır. 

Ġsteklilere ihale konusu iĢin karmaĢıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate 

alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. 

Ġstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği 

devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif 

vermeyen isteklilerin çerçeve anlaĢmaları feshedilir. 

Münferit sözleĢmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre 

içerisinde sözleĢme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaĢma feshedilir ve 

istekli hakkında 58 inci madde hükümleri uygulanır. 

Münferit sözleĢme aĢamasına iliĢkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen 

hususlar dahil çerçeve anlaĢma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile 

nitelik ve kapsamını belirlemeye, ve sınırlar koymaya, sözleĢme düzenlenmesine 
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gerek görülen durumlarda sözleĢmelerin Ģeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum 

yetkilidir. 

Çerçeve anlaĢma yapılmıĢ olması, idareye alım yapma yükümlülüğü 

getirmez. Ġdare, çerçeve anlaĢma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan 

diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir. 

EK MADDE 3- (Ek: 15/5/2008-5763/36 md.) 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendi 

kapsamındaki iĢler ile aynı kapsamda olup 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

dıĢında, ihalesi ilgili mevzuat hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar yapılmıĢ olanlar ile bu tarihten sonra yapılacak olan ve bedeli yabancı 

para cinsinden sabit fiyatlarla sözleĢmeye bağlanan yapım ve yapımla ilgili hizmet 

iĢlerine uygulanmak üzere; fiyat farkı esasları belirlemeye, sözleĢmelerin tadil 

veya tasfiye edilmesine imkân veren kararnameler çıkarmaya Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

Dinamik alım sistemi 

EK MADDE 4- (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.) 

Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik 

ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. 

Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu Ģekilde 

iĢletilemez. 

Sistemin tesis edileceği hususu Kamu Ġhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle 

duyurulur. Ġhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı 

sıra satın alma sistemine, bu sistemin iĢletilmesinde kullanılacak elektronik 

ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, 

sistemin iĢleyiĢini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara iliĢkin bilgilere yer 

verilir. 

Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan Ģartlara uygun 

ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir. Ön teklifler ihale 

dokümanında yer alan Ģartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliĢtirilebilir. 

Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeĢ gün içinde 

tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamıĢ olması halinde 

değerlendirme süresi onbeĢ güne kadar bir defa uzatılabilir. 

Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından 

vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere 

karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir. 
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Her bir alım için sisteme kabul edilmiĢ istekliler teklif vermeye davet edilir. 

Yapılacak alımlar bu davetten en az onbeĢ gün önce basitleĢtirilmiĢ ilan yoluyla 

duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli 

süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir. 

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek 

suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleĢmeye bağlanır. 

Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz. 

Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları 

Platformu kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine iliĢkin 

olarak herhangi bir ücret talep edilmez. 

Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara iliĢkin sözleĢme 

düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleĢmelerin Ģeklini ve kapsamını belirlemeye 

Kurum yetkilidir. 

Elektronik eksiltme 

EK MADDE 5- (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.) 

Ġlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler 

arasında ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan 

pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasının tamamlanmasından 

sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaĢma 

kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde 

uyarınca yapılan danıĢmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme 

uygulanmaz. 

Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net 

olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir. 

Elektronik eksiltmeye baĢlamadan önce ihale dokümanında belirlenen 

Ģartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır. 

Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı 

anda davet edilir. Davette, eksiltmenin baĢlama tarihi ve saati ile kullanılmakta 

olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer 

verilir. Elektronik eksiltmenin her aĢamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile 

birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aĢamada elektronik eksiltme yapılabilir. 

Davetin gönderildiği tarihten iki iĢ günü geçmeden eksiltmeye baĢlanamaz. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dıĢı unsurlar da dikkate alınarak 

belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni 

tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği Ģekilde ekonomik açıdan 

en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını 

da içerir. 

Elektronik eksiltmenin her aĢamasında, o andaki sıralamalarını 

öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaĢtırılır. Ġhale dokümanında 

belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin 

herhangi bir aĢamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme 

süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz. 

Elektronik eksiltme aĢağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleĢmesi 

halinde sona erdirilir: 

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih 

ve saatin dolması. 

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine iliĢkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde 

asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması. 

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması. 

Finansal kiralama  

EK MADDE 6- (Ek: 20/11/2008-5812/28 md.) 

Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal 

alımlarında uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir. 

Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler 

GEÇĠCĠ MADDE 1- Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak 

standart ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri 

alınarak Kamu Ġhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 

hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik 

hükümlerini uygulamaya devam eder. 

BaĢlanmıĢ olan ihaleler 

GEÇĠCĠ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale 

edileceği yazılı olarak duyurulmuĢ veya ilân edilmiĢ olan iĢler ilgili olduğu kanun 

ve usullere göre sonuçlandırılır.  

Güncelleme  
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GEÇĠCĠ MADDE 3- Bu Kanunda yer alan eĢik değerler ve parasal limitler, 

Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında 

geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen Ģekilde güncellenir. 
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Ġstisnalara iliĢkin esas ve usuller 

GEÇĠCĠ MADDE 4 

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine iliĢkin esas ve usuller ilgili kurumlar 

tarafından, 

b) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine iliĢkin esas ve usuller, Kamu Ġhale 

Kurumunun uygun görüĢü üzerine, DıĢiĢleri, Millî Savunma, Maliye ve Bayındırlık 

ve Ġskân Bakanlıkları tarafından, 

c) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet 

alımlarına iliĢkin esas ve usuller, Kamu Ġhale Kurumunun uygun görüĢü üzerine, 

ilgili kurumlar tarafından, 

ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe 

gireceği tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince (Ek ibare: 12/6/2002-

4761/18 md.) yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından, 

Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlara iliĢkin esas ve usuller ise gerekli 

görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenebilir.  

(Ek: 12/6/2002-4761/18 md.; DeğiĢik: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 

3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluĢların 

talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir. 

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (h) 

bendine iliĢkin esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı ve Kurumun görüĢleri alınarak 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/40 md.) Enerji, su, ulaĢtırma ve telekomünikasyon 

sektöründe faaliyet gösteren teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler, özel kanunları 

yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu 

bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde ise 

Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/13 md.) Bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığının Türkiye karasuları ile uluslararası sular dahilinde petrol ve 

doğalgaz arama, sondaj, üretim ve taĢıma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her 

türlü mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde uygulanmaz. 

(Ek fıkra: 14/7/2004-5226/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) 

bendine iliĢkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, Kamu Ġhale Kurumu ve Bakanlık 

tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 3/3/2005-5312/26 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (j) 

bendine iliĢkin esas ve usûller, Maliye Bakanlığı, Kamu Ġhale Kurumu ve Denizcilik 
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MüsteĢarlığının görüĢleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

bir yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 27/12/2007-5726/24 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (l) 

bendine iliĢkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kamu Ġhale Kurumunun 

görüĢleri alınarak Adalet ve ĠçiĢleri bakanlıklarınca müĢtereken çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 20/2/2008-5737/79 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) 

bendine iliĢkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Kamu Ġhale Kurumunun görüĢleri 

alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/29 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) 

bendi gereğince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu tarafından 

uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüĢleri alınarak 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu tarafından; (n) bendine iliĢkin 

esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüĢleri alınarak ilgili bakanlıklar 

tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Kamu Ġhale Kurumunun kurulması 

GEÇĠCĠ MADDE 5- Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu Ġhale 

Kurulu, Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde 

atanır. Kamu Ġhale Kurulu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda, Maliye Bakanlığı ile 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek üyelerden 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. 

Kurul, Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi 

izleyen altmıĢ gün içinde Kurum teĢkilatını oluĢturarak bu tarihe kadar Kurumun 

faaliyete geçmesini sağlar.  

Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili 

esas ve usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada 

belirtilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkarılır. 

Kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile karĢılanacak aĢamaya gelinceye 

kadar, genel bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse edilir. 

GEÇĠCĠ MADDE 6- (Ek: 12/6/2002-4761/19 md.) Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;  

a) Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli personelden, 53 üncü maddenin (h) 

fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarıĢma sınavı 

ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı 

sonunda atanmıĢ olanlar ile hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar 
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b) Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini 

tamamlamıĢ üniversite öğretim elemanları, 

c) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmıĢ olanlardan en az 

beĢ yıl, lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü 

eğitim yapmıĢ olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kurum ve kuruluĢlarında 

kendi görev alanıyla ilgili konularda çalıĢmıĢ olanlar  

Kırk yaĢından gün almamıĢ olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu 

ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danıĢma 

konularında çalıĢmıĢ olmaları koĢuluyla kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, 

Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler. 

31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı 

dıĢındaki kadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu 

iktisadi teĢebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuĢ ve 

kendilerine kamu görevi verilmiĢ tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar ile bağımsız bütçeli 

kuruluĢlarda çalıĢan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile 

atanabilirler. 

GEÇĠCĠ MADDE 7- (Ek: 10/11/2004-5255/15 md.) 

2005 yılında Ġzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları 

ile ilgili olarak Ġcra Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerine diğer kamu kurum ve 

kuruluĢlarınca yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri, ceza ve 

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerinden müstesnadır. 

BaĢlanmıĢ olan ihaleler 

GEÇĠCĠ MADDE 8- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiĢ veya yazılı olarak 

duyurulmuĢ ihaleler hakkında, bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte 

bulunan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayılanların yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar yapılmıĢ olan Ģikayet baĢvuruları ile bu Kanun ve ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırılık iddiaları içeren baĢvurular, baĢvurunun yapıldığı tarihte 

yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Mevcut görevlendirmeler 

GEÇĠCĠ MADDE 9- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) 

31/5/2008 tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafına 

göre Kurumda kamu ihale uzmanı olarak görevlendirilenlerden fiilen görev 

yapanların görevlendirmeleri Kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebilir. 
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Kurul baĢkan ve üyelerinin görev süreleri 

GEÇĠCĠ MADDE 10- (Ek: 20/11/2008-5812/30 md.) 

Kurulun mevcut baĢkan ve üyelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce baĢka bir üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmıĢ 

olanların görev süreleri atandıkları tarihten itibaren beĢ yıl olarak uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 69- Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci 

maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 70- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

4/1/2002 TARĠHLĠ VE 4734 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN  

HÜKÜMLER 

1) 12/6/2002 tarihli ve 4761 sayılı Kanunun hükmüdür: 

Madde 20 – Özel kanunlarla kamu tüzel kiĢiliğini ve idarî ve malî özerkliği 

haiz olarak kurulmuĢ veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, 

kurum ve kuruluĢların BaĢkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve 

yardımları,  bu kurul, üst kurul, kurum ve kuruluĢların fonksiyonları, ücret adaleti 

ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması 

dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar Kurulu 

gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine ödenmekte 

olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlarını üç katına kadar 

artırmaya ve artırılan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibarıyla 

düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar, Kamu Ġhale Kurulu 

BaĢkanına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu BaĢkanına aylık olarak ödenen net 

ücret ve diğer ödemeler toplamı kadar, Kamu Ġhale Kurulu üyelerine ise Kurul 

BaĢkanına yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net 

ödeme yapılır. 

2) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun hükmüdür: 

Geçici Madde 1- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan 

değiĢikliklerden dolayı yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, 

Tip SözleĢme ve yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmıĢ 

gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı 
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Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değiĢiklikler ve yeni eklenen 

parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 

4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde Kurum tarafından 

güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut 

usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla 

yapılan değiĢikliklerden dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas 

ve usuller, bu Kanunun   yayımlandığı  tarihten  itibaren  otuz   gün   içinde  

hazırlanır  ve  yürürlüğe   konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar 

idareler, 4734 sayılı Kanunun bu Kanunla değiĢtirilmeden önce yürürlükte bulunan 

3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri gereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve 

usulleri uygulamaya devam ederler. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden 

yararlanan kuruluĢların sözleĢme altında yüklenici oldukları yapım iĢi alımları da 

on yıl süreyle aynı bentte öngörülen istisna hükümlerine tâbidir. 

3) 3/7/2005 tarihli ve 5398  sayılı Kanunun hükmüdür: 

Geçici Madde 2 – Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası  Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu, Kamu Ġhale Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurumunca elde edilen her türlü gelirin 30.6.2005 tarihine kadar 

birikmiĢ tutarlarından Maliye Bakanının teklifi ve BaĢbakanın onayı ile kurum ve 

kuruluĢlar itibarıyla belirlenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı; bütçenin (B) 

iĢaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafından belirlenecek 

süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Ayrıca, anılan kurum ve kuruluĢların 

31.12.2005 tarihine kadar kasalarında oluĢacak nakit fazlaları da bunların görüĢü 

alınmak suretiyle bu fıkrada belirlenen esaslara göre kesilerek ilgili hesaba 

aktarılır. 

Söz konusu kurum ve kuruluĢlar 30.6.2005 tarihine kadar birikmiĢ gelir 

tutarları ile kasa ve banka mevcutlarını 15.7.2005 tarihine kadar; her ayın gelir ve 

giderleriyle kasa ve banka mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın 

yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirirler. Bu maddede belirtilen 

tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme 

zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 
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4734 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN  
MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTEREN LĠSTE 

Kanun no Farklı tarihte yürürlüğe giren 
maddeler 

Yürürlüğe giriĢ  
tarihi 

4761 Madde 10-18 1/1/2003 

Madde 19-20 22/6/2002 

4964 Madde 41 1/1/2004 

Diğer maddeleri 15/8/2003 

5020 - 26/12/2003 

5148 3 7/5/2004 

5226 3,4,62 ve Geçici Madde 4 27/7/2004 

5255 Geçici madde 7 13/11/2004 

5312 3 ve Geçici Madde 4 13/11/2004 

11/3/2005 tarihinden 
itibaren 3 ay sonra 

5398 ĠĢlenmeyen hüküm 21/7/2005 

5436 6 ve Geçici Madde 4 24/12/2005 
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DeğiĢtiren 
Kanun  

4734 Sayılı Kanunun 
değiĢtirilen maddeleri 

Yürürlüğe giriĢ  
tarihleri 

5583 3 28/2/2007 

5615 10 4/4/2007 

5625 62 26/4/2007 

5680 2, ek madde 2 7/6/2007 

5726 3, geçici madde 4 5/1/2008 tarihinden altı ay 
sonra 

5737 3, geçici madde 4 27/2/2008 

5763 22, ek madde 3 26/5/2008 

5784 3 26/7/2008 

5812 3,4,22,36,53, ek madde 1, ek 
madde 4 ila 6  

Geçici madde 4, geçici madde 
8,9,10, 

5/12/2008 

41,53,54,55 5/1/2009 

10,11,13,20,21,26,37,38,40,42,43,
47,48,52,62,65, 

ek madde 2 

5/3/2009 

5917       3 10/7/2009 

 



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ KANUNU 

Kanun No: 4735 

Resmî Gazete Tarih: 22.01.2002  Sayı: 24648 
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BĠRĠNCĠ KISIM 

Genel Hükümler 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Ġlkeler 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelere 

iliĢkin sözleĢmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri 

belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, Kamu Ġhale Kanununa tabi kurum ve kuruluĢlar 

tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda 

düzenlenen sözleĢmeleri kapsar. 

Tanımlar  

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında Kamu Ġhale Kanununda yer alan 

tanımlar geçerlidir. 

Ġlkeler 

Madde 4- Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleĢmelerde, ihale dokümanında 

yer alan Ģartlara aykırı hükümlere yer verilemez.  

Bu Kanunda belirtilen haller dıĢında sözleĢme hükümlerinde değiĢiklik 

yapılamaz ve ek sözleĢme düzenlenemez.  

Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleĢmelerinin tarafları, sözleĢme 

hükümlerinin uygulanmasında eĢit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Ġhale dokümanı 

ve sözleĢme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez.Kanunun 

yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SözleĢmelerin Düzenlenmesi 

Tip sözleĢmeler  

Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere 

mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerine iliĢkin Tip SözleĢmeler Resmi Gazetede 

yayımlanır.  

(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/31 md.) Ġdarelerce yapılacak 

sözleĢmeler Tip SözleĢme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet 
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alımlarında, Kurumun uygun görüĢü alınmak kaydıyla istekliler tarafından 

hazırlanması mutat olan sözleĢmeler kullanılabilir. 

SözleĢme türleri 

Madde 6- Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;  

a) Yapım iĢlerinde; uygulama projeleri ve bunlara iliĢkin mahal listelerine dayalı 

olarak, iĢin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar 

teslimi götürü bedel sözleĢme,  

b) Mal veya hizmet alımı iĢlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen iĢin 

tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme, 

c) Yapım iĢlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara iliĢkin mahal listeleri ile birim 

fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı iĢlerinde ise iĢin ayrıntılı özelliklerine dayalı 

olarak; idarece hazırlanmıĢ cetvelde yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme, 

d)  (Ek: 1/6/2007-5680/3 md.; DeğiĢik: 20/11/2008-5812/32 md.) Yapım iĢlerinde; 

niteliği itibarıyla iĢ kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı 

için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleĢtirilen 

ihaleler sonucunda karma sözleĢme, 

e) (Ek: 20/11/2008-5812/32 md.) Çerçeve anlaĢmaya dayalı olarak idare ile yüklenici 

arasında imzalanan münferit sözleĢme, 

düzenlenir. 

(Ek Fıkra: 1/6/2007-5680/3 md.) Çerçeve anlaĢma ve münferit sözleĢmede 

belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye Kurum yetkilidir. 

SözleĢmede yer alması zorunlu hususlar 

Madde 7- Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleĢmelerde aĢağıdaki 

hususların belirtilmesi zorunludur: 

a) ĠĢin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iĢ tanımı. 

b) Ġdarenin adı ve adresi. 

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. 

d) Varsa alt yüklenicilere iliĢkin bilgiler ve sorumlulukları. 

e) SözleĢmenin bedeli, türü ve süresi. 

f) Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve 

miktarı. 

g) SözleĢme konusu iĢler için ödenecekse fiyat farkının ne Ģekilde ödeneceği. 

h) UlaĢım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleĢme bedeline 

dahil olacağı. 
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i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleĢmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından 

ödeneceği. 

j) Montaj, iĢletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek 

hizmetlerine ait Ģartlar. 

k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait Ģartlar. 

l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye iliĢkin Ģartlar. 

m) ĠĢin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma Ģekil ve Ģartları. 

n) Gecikme halinde alınacak cezalar. 

o) (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme 

Ģartları, sözleĢme kapsamında yaptırılacak iĢ artıĢları ile iĢ eksiliĢi durumunda 

karĢılıklı yükümlülükler. 

p) Denetim, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar. 

r) Yapım iĢlerinde iĢ ve iĢyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna 

iliĢkin Ģartlar. 

s) SözleĢmede değiĢiklik yapılma Ģartları. 

t) SözleĢmenin feshine iliĢkin Ģartlar. 

u) Yüklenicinin sözleĢme konusu iĢ ile ilgili çalıĢtıracağı personele iliĢkin 

sorumlulukları. 

v) Ġhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleĢmenin eki olduğu. 

y) AnlaĢmazlıkların çözümü. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 

SözleĢmenin Uygulanması 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve  

Kabul ĠĢlemleri 

Fiyat farkı verilebilmesi 

Madde 8- SözleĢme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine iliĢkin esas ve 

usulleri tespite Kamu Ġhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

SözleĢmelerde yer alan fiyat farkına iliĢkin esas ve usullerde sözleĢme 

imzalandıktan sonra değiĢiklik yapılamaz. 

ĠĢ ve iĢyerinin sigortalanması 

Madde 9- (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/33 md.)  

Yapım iĢlerinde yüklenici; iĢyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ 

ve hizmet makineleri, taĢıtlar, tesisler ile sözleĢme konusu iĢ için, iĢin özellik ve 

niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen Ģekilde, iĢe baĢlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluĢabilecek deprem, su baskını, toprak 

kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karĢı, 

geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye iliĢkin ise 

kapsamı ihale dokümanında belirtilen geniĢletilmiĢ bakım devresi teminatını içeren 

sigorta yaptırmak zorundadır. 

Mücbir sebepler 

Madde 10- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aĢağıda 

belirtilmiĢtir: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

Süre uzatımı verilmesi, sözleĢmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, 

idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi 

için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiĢ olması, taahhüdün 

yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan 

kaldırmaya gücünün yetmemiĢ bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi 
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izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve 

yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Denetim, muayene ve kabul iĢlemleri 

Madde 11- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan iĢin muayene ve 

kabul iĢlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kiĢilik muayene ve kabul 

komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iĢ yüklenici tarafından idareye 

teslim edilmedikçe muayene ve kabul iĢlemleri yapılamaz. 

Ancak sözleĢmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci 

gerektiren iĢler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu 

kaldırmaması Ģartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre 

yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından  belirli aĢamalarda ve 

aralıklarla denetlenebilir  

Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elveriĢli bölümleri için kısmî 

kabul yapılabilir. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kesin Teminata ĠliĢkin Hükümler 

Ek kesin teminat  

Madde 12- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/44 md.)  

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen iĢlerde fiyat farkı olarak 

ödenecek bedelin, sözleĢme bedelinde artıĢ meydana gelmesi halinde bu artıĢ 

tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin 

teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin 

teminat hakediĢlerden kesinti yapılmak suretiyle de karĢılanabilir. 

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi  

Madde 13- Taahhüdün, sözleĢme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun 

olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu iĢten dolayı idareye herhangi bir 

borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmıĢ olan kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminatların; 

a) Yapım iĢlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan iliĢiksiz belgesi 

getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, 

b) Yapım iĢleri dıĢındaki iĢlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan iliĢiksiz belgesinin 

getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iĢ için bir garanti süresi 

öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi 

öngörülmeyen hallerde ise tamamı, 
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yükleniciye iade edilir. 

Yüklenicinin bu iĢ nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan 

borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin 

yapım iĢlerinde kesin kabul tarihine, diğer iĢlerde kabul tarihine veya varsa 

garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve 

hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına 

karĢılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.  

ĠĢin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, 

Sosyal Sigortalar Kurumundan iliĢiksiz belgesi getirilmesi Ģartı aranmaz. 

Ġade edilemeyen teminatlar 

Madde 14- 13 üncü maddeye göre mahsup iĢlemi yapılmasına gerek 

bulunmayan hallerde; yapım iĢlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının 

onaylanmasından, diğer iĢlerde ise iĢin kabul tarihinden veya varsa garanti 

süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen 

talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz 

kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dıĢındaki teminatlar sürenin 

bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SözleĢmede DeğiĢiklik, SözleĢmenin Devri ve Feshi 

SözleĢmede değiĢiklik yapılması 

Madde 15- SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢme bedelinin aĢılmaması 

ve idare ile yüklenicinin karĢılıklı olarak anlaĢması kaydıyla, aĢağıda belirtilen 

hususlarda sözleĢme hükümlerinde değiĢiklik yapılabilir: 

a) ĠĢin yapılma veya teslim yeri. 

b) ĠĢin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla iĢin süresi ve bu 

süreye uygun olarak ödeme Ģartları.  

SözleĢmenin devri 

Madde 16- SözleĢme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile 

baĢkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki Ģartların aranması 

zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değiĢikliği gereği yapılan devirler hariç olmak 

üzere, bir sözleĢmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici 

tarafından baĢka bir sözleĢme devredilemez veya devir alınamaz. Ġzinsiz 

devredilen veya devir alınan veya bir sözleĢmenin devredildiği tarihi takibeden üç 

yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleĢmeler feshedilerek, devreden ve devir 

alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. 
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Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 

mahkumiyeti  

Madde 17- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya  mahkumiyeti hallerinde aĢağıdaki hükümler 

uygulanır: 

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleĢme feshedilmek suretiyle hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları 

varislerine verilir. Ancak, aynı Ģartları taĢıyan ve talepte bulunan varislere idarenin 

uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar 

dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri Ģartıyla sözleĢme 

devredilebilir. 

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleĢme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 

20 ve 22 nci maddeye göre iĢlem yapılır. 

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni 

ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluĢunu 

izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği 

birinin vekil tayin edilmesi koĢuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin 

kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine 

ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi 

istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleĢme feshedilerek 

yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre iĢlem yapılır. 

Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, 

tutukluluk veya mahkumiyet 

Madde 18- Ortak giriĢimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak giriĢimi 

oluĢturan kiĢilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü 

kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleĢmenin devamına engel 

olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiĢ 

ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kiĢi olmasına göre iflas, ağır 

hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma 

hallerinde, sözleĢme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci 

maddeye göre iĢlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise 

sözleĢme feshedilmek suretiyle yapılmıĢ olan iĢler tasfiye edilerek kesin teminat 

iade edilir. Bu durumların oluĢunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi 

ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iĢ için pilot veya 

koordinatör ortağın yüklenmiĢ olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla 

sözleĢme yenilenerek iĢe devam edilebilir. 

Pilot veya koordinatör ortak dıĢındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır 

hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya 



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil iĢin o ortağa yüklediği 

sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.  

Yüklenicinin sözleĢmeyi feshetmesi  

Madde 19- SözleĢme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dıĢında 

yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine 

getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 

gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir.  

Ġdarenin sözleĢmeyi feshetmesi 

Madde 20- AĢağıda belirtilen hallerde idare sözleĢmeyi fesheder: 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi veya iĢi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında 

belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli 

ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  

b) SözleĢmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil 

veya davranıĢlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve 

varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. 

SözleĢmeden önceki yasak fiil veya davranıĢlar nedeniyle fesih 

Madde 21- Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu Ġhale Kanununa göre yasak 

fiil veya davranıĢlarda bulunduğunun sözleĢme yapıldıktan sonra tespit edilmesi 

halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmıĢ olması ve taahhüdün 

tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 

a) Ġvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli 

sürenin bulunmaması, 

b) Taahhüdün baĢka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranıĢının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek 

nitelikte olmaması,  

hallerinde, idare sözleĢmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü 

tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak 

zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre 
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iĢlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı 

kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakediĢlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil 

edilebilir. 
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SözleĢmenin feshine iliĢkin düzenlemeler  

Madde 22- 19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye 

intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci 

maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleĢme 

feshedilmiĢ sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı 

alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beĢ gün içinde yükleniciye bildirilir.  

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleĢmenin feshedilmesi halinde, kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe 

kadar Devlet Ġstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eĢya fiyat endeksine 

göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

HakediĢlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan 

tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleĢmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan 

iĢ miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre 

güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin  borcuna mahsup edilemez. 

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleĢmenin feshedilmesi halinde, 

yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre iĢlem yapılır. Ayrıca, 

sözleĢmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin 

ettirilir. 

 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleĢmenin feshi  

Madde 23- Mücbir sebeplerden dolayı sözleĢmenin feshedilmesi halinde, 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar iade edilir.  

SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin 

tasfiyesi  

Madde 24- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/46 md.) 

Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleĢmelerinde, öngörülemeyen durumlar 

nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olması halinde, artıĢa konu olan iĢ; 

a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması, 

b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması, 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

Ģartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım iĢlerinde sözleĢme 

bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet 

alımlarıyla yapım iĢleri sözleĢmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre 

hariç sözleĢme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye 

yaptırılabilir. 

Birim fiyat sözleĢme ile yürütülen yapım iĢlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı 

sözleĢme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir. 

ĠĢin bu Ģartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaĢılması durumunda ise 

artıĢ yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, 

iĢin tamamının ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesi zorunludur. 

SözleĢme bedelinin % 80'inden daha düĢük bedelle tamamlanacağı anlaĢılan 

iĢlerde, yüklenici iĢi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmıĢ olduğu 

gerçek giderleri ve yüklenici kârına karĢılık olarak, sözleĢme bedelinin % 80'i ile 

sözleĢme fiyatlarıyla yaptığı iĢin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul 

tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yasaklar ve Sorumluluklar 

Yasak fiil ve davranıĢlar 

Madde 25- SözleĢmenin uygulanması sırasında aĢağıda belirtilen fiil veya 

davranıĢlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle 

veya baĢka yollarla sözleĢmeye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna 

teĢebbüs etmek.  

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek. 

c) SözleĢme konusu iĢin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya 

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat 

yapmak.  

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.  

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine 

aykırı hareket etmek. 

f) Mücbir sebepler dıĢında, ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak 

taahhüdünü yerine getirmemek  

g) SözleĢmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir 

alınması. 

Ġhalelere katılmaktan yasaklama 

Madde 26- (DeğiĢik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/47 md.) 25 inci maddede 

belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya 

davranıĢlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 

sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu 

kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma 

yasakları, sözleĢmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, 

herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluĢu sayılmayan idarelerde bu 

idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, 

müessese ve iĢletmelerde ise ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından verilir. 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kiĢilerin Ģahıs Ģirketi olması halinde 

Ģirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye Ģirketi olması halinde ise 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kiĢi ortaklar 

hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında 

yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre; ayrıca 

bir Ģahıs Ģirketinde ortak olmaları halinde bu Ģahıs Ģirketi hakkında da, sermaye 

Ģirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

olmaları kaydıyla bu sermaye Ģirketi hakkında da aynı Ģekilde yasaklama kararı 

verilir. 
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Bu fiil veya davranıĢlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iĢtirak 

ettirilmezler. 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranıĢın tespit edildiği 

tarihi izleyen en geç kırkbeĢ gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede 

yayımlanmak üzere en geç onbeĢ gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu Ġhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklı olanlara iliĢkin siciller tutulur.  

Ġdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla 

karĢılaĢtıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı 

bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

Yüklenicilerin ceza sorumluluğu 

Madde 27- ĠĢ tamamlandıktan ve kabul iĢlemi yapıldıktan sonra tespit 

edilmiĢ olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranıĢlardan Türk Ceza 

Kanununa göre suç teĢkil eden fiil veya davranıĢlarda bulunan gerçek veya tüzel 

kiĢiler ile o iĢteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine 

göre ceza kovuĢturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye 

göre verilen  yasaklama kararının bitiĢ tarihinden itibaren uygulanmak Ģartıyla bir 

yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün 

kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı 

maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.  

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranıĢları nedeniyle haklarında 

mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kiĢilerin sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip olduğu sermaye Ģirketleri veya bu kiĢilerin ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri, 

mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.  

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza 

hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine iĢlenmek üzere Kamu Ġhale 

Kurumuna, meslek sicillerine iĢlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. 

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlara iliĢkin 

mahkeme kararları, Kamu Ġhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeĢ gün içinde 

Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

Görevlilerin ceza sorumluluğu 

Madde 28- Muayene ve kabul komisyonlarının baĢkan ve üyeleri, yapı 

denetim görevlileri ve ihtiyacın karĢılanma sürecindeki her aĢamada görev alan 

diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla 
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yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 

hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince 

disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında 

ceza kovuĢturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların 

uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. 

(DeğiĢik son cümle: 30/7/2003-4964/48 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya 

davranıĢlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren 

iĢlerde görevlendirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren iĢlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir 

ceza verilmiĢ olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve 

yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı  

Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danıĢmanlık hizmeti 

sunanlar; yüklenicilerin iĢ ve iĢlemlerine, teknik ve mali yapılarına iliĢkin olarak 

gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifĢa edemezler, kendilerinin veya üçüncü 

Ģahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 

26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. 

Yapım iĢlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu 

Madde 30- Yapım iĢlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri 

nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul 

onay tarihinden itibaren de onbeĢ yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar 

ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin 

ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. 

Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu 

Madde 31- Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği 

nedeniyle iĢin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya 

çıkan zarar ve ziyandan onbeĢ yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen 

sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanır. 

DanıĢmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu  

Madde 32- DanıĢmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlıĢlığı, 

denetim eksikliği, hatalı yaklaĢık maliyet tespiti, iĢlerin yürürlükteki mevzuata 

uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve 

deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen 
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zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu 

durumda ise yapım iĢini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeĢ yıl 

süre ile müteselsilen sorumludur. 

Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin 

ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. 

Tedarikçilerin sorumluluğu 

Madde 33- Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara 

uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması,  taahhüdün sözleĢme ve 

Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle 

ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci 

madde hükümleri uygulanır. 

Hizmet sunucularının sorumluluğu 

Madde 34- Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya 

standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, 

tasarım hatası, uygulama yanlıĢlığı,  denetim eksikliği, taahhüdün sözleĢme ve 

Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle 

ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 

hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 

nci madde hükümleri uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÇeĢitli Hükümler 

Teminat 

Madde 35- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Ġhale 

Kanununun teminatlara iliĢkin hükümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan haller  

Madde 36- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Tebligat 

Madde 37- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler 

hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

DeğiĢiklik yapılması 

Madde 38- Bu Kanun hükümlerine iliĢkin değiĢiklikler, ancak bu Kanuna 

hüküm eklenmek veya bu Kanunda değiĢiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 
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BEġĠNCĠ KISIM 

Son Hükümler 

Uygulanmayacak hükümler 

Madde 39- 

a) Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelere iliĢkin düzenlenen sözleĢmeler 

açısından 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri 

uygulanmaz.  

b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunundan muafiyet 

tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.  

c) (Ek: 30/7/2003-4964/49 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında 

yapılacak sözleĢmelerde, cezaî yaptırımlar ve katılma yasakları bu Kanuna tâbi 

olmak kaydıyla, özel sözleĢme usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

Tip sözleĢmelerin hazırlanması  

GEÇĠCĠ MADDE 1- Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak 

tip sözleĢmeler, ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınarak Kamu Ġhale Kurumu 

tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede 

yayımlanır. 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut sözleĢme esas ve 

hükümlerini uygulamaya devam ederler. 

Yapım iĢlerinde fiyat farkı 

GEÇĠCĠ MADDE 2 – (Ek: 30/7/2008 – 5794/1 md.) 

31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre ihalesi 

yapılmıĢ yapım iĢlerinde, iĢ kalemleri veya iĢ gruplarının imalatında kullanılan 

malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artıĢlar meydana gelmesi nedeniyle ihale 

dokümanında fiyat farkı verilmesine iliĢkin hüküm bulunup bulunmadığına veya 

ihalenin yabancı para üzerinden sözleĢmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın 

1/1/2008 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan imalatlar için fiyat farkı 

verilebilmesine iliĢkin esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 40- Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 41- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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5/1/2002 TARĠHLĠ VE 4735 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN  

HÜKÜMLER 

1) 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun hükmüdür: 

Geçici Madde 1- 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda bu Kanunla yapılan 

değiĢikliklerden dolayı yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, 

Tip SözleĢme ve yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmıĢ 

gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı 

Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değiĢiklikler ve yeni eklenen 

parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 

4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde Kurum tarafından 

güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut 

usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde bu Kanunla 

yapılan değiĢikliklerden dolayı hazırlanması ve yürürlüğe konulması gereken esas 

ve usuller, bu Kanunun yayımlandığı tarihten  itibaren otuz gün içinde hazırlanır 

ve yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerin yayımlanmasına kadar idareler, 4734 

sayılı Kanunun bu Kanunla değiĢtirilmeden önce yürürlükte bulunan 3 üncü ve 

geçici 4 üncü maddeleri gereği hazırlanan ve yürürlüğe konulan esas ve usulleri 

uygulamaya devam ederler. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmünden 

yararlanan kuruluĢların sözleĢme altında yüklenici oldukları yapım iĢi alımları da 

on yıl süreyle aynı bentte öngörülen istisna hükümlerine tâbidir. 

 

4735 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

DeğiĢtiren Kanun 

4735 sayılı Kanunun 

DeğiĢtirilen maddeleri 
Yürürlüğe giriĢ 

Tarihi 

4964 - 15/8/2003 

5680 6 7/6/2007 

5794 Geçici madde 2 6/8/2008 

5812 5,6,9,20 5/3/2009 
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KAMU MALÎ YÖNETĠMĠ VE KONTROL  
KANUNU 

Kanun: 5018 

Resmî Gazete Tarih:  24.12.2003  Sayı :25326 
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BĠRĠNCĠ KISIM 
Genel Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan 

politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, kamu bütçelerinin 

hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesini, 

raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal 

güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluĢan genel yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar.  

Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dıĢından kamu idarelerine sağlanan 

kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaĢmaların hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir.  

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 

18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78 ıncı 

maddelerine tâbidir.  

Tanımlar  

Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;  

a)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre 

belirlenmiĢ olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahallî  idareleri, 

b)  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) 

sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,  

c)  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 

kurumları,  

d)  Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu 

kurumlarını,  

e)  Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal 

faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları 

veya üye oldukları birlik ve idareleri, 
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f)  Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına 

iliĢkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, 

g)  Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil  kamuya ait 

gelirler, taĢınır ve taĢınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her 

türlü değerleri, 

h)  Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iĢ, alınan mal ve hizmet bedelleri, 

sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dıĢ borç faizleri, borçlanma genel giderleri, 

borçlanma araçlarının iskontolu satıĢından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal 

transferler, verilen bağıĢ ve yardımlar ile diğer giderleri,  

i)  Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay 

veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taĢınır ve taĢınmazlardan elde 

edilen her türlü gelirler ile hizmet karĢılığı elde edilen gelirler, borçlanma 

araçlarının primli satıĢı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi 

kesintileri, alınan bağıĢ ve yardımlar ile diğer gelirleri,  

j)  Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dıĢında 

ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve 

hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri,  

k)  Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisi 

bulunan birimi,  

l)  Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmıĢ standartlara uygun olarak 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve 

süreçleri,  

m)  Malî kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiĢ amaçlar doğrultusunda, ilgili 

mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak için oluĢturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem 

ve süreçleri,  

n)  Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için 

izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, 

o)  Malî yıl: Takvim yılını,  

ifade eder.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
Kamu Maliyesi 

Kamu maliyesi  

Madde 4- Kamu maliyesi; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, 

açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin 

yönetimini kapsar.  

Kamu maliyesi, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. 

Kamu idarelerinin görevleri, ilgili kanunlarında açık olarak belirlenir ve kaynakların 

dağıtımında esas alınır.  
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Kamu maliyesinin temel ilkeleri  

Madde 5- Kamu maliyesinin temel ilkeleri Ģunlardır:  

a)  Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluĢturulur ve yürütülür.  

b)  Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak Ģekilde 

uygulanır.  

c)  Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir Ģekilde 

oluĢturulur ve yürütülür.  

d)  Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun Ģekilde 

yürütülür.  

e)  Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.  

f)  Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak Ģekilde 

kamusal tercihlerin oluĢması için gerekli ortamı yaratır.  

g)  Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karĢılanmasında, 

ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya 

maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması 

esastır.  

Ġlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin 

uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.  

Hazine birliği  

Madde 6- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, 

tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak 

Ģekilde yürütülür.  

Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri 

Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne 

açamaz.  

Her türlü iç ve dıĢ borçlanma, yurt dıĢından hibe alınması, borç ve hibe 

verilmesi ve bunlara iliĢkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, 

nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı, 

28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.  

(Ek fıkra:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde 

yer alan kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince 

gerçekleĢtirilen tahsilât ve ödeme iĢlemleri, güvenli elektronik imza kullanılarak 

veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek güvenlik kriterlerine 

uygun olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde bu Banka 

aracılığıyla gerçekleĢtirilebilir. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini 

uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye 
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Hazine MüsteĢarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüĢünü almak 

suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları 

Malî saydamlık  

Madde 7- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 

denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; 

a)  Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,  

b)  Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile 

bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüĢülmesi, uygulanması ve uygulama 

sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaĢılabilir olması, 

c)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teĢvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna 

açıklanması,  

d)  Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüĢ 

muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluĢturulması, 

zorunludur.  

Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 

önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye 

Bakanlığınca izlenir.  

Hesap verme sorumluluğu  

Madde 8- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 

görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden, 

raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından 

sorumludur ve yetkili kılınmıĢ mercilere hesap vermek zorundadır.  

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını 

oluĢturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme 

ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlarlar.  

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; 
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stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine 

dayandırmak zorundadırlar.  

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik 

planlama sürecine iliĢkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve 

programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. 

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve 

projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 

performans programı hazırlar. 

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 

hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen 

performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri 

faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliĢkin diğer hususları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi 

tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluĢların 

bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde 

gerçekleĢtirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 

Bakanlar  

Madde 10- Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının 

ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢların stratejik planları ile bütçelerinin 

kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve 

uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iĢbirliğini 

sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve 

yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına, mahallî idareler için ĠçiĢleri 

Bakanına aittir.  

(DeğiĢik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/31 md.) Bakanlar, kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda BaĢbakana ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı sorumludurlar. 

Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 

yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın ilk ayı 

içinde kamuoyunu bilgilendirirler.  
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Üst yöneticiler  

Madde 11- Bakanlıklarda müsteĢar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, 

il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baĢkanı üst yöneticidir. Ancak, 

Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.  

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 Ģekilde elde edilmesi ve 

kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî 

yönetim ve kontrol sisteminin iĢleyiĢinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda 

belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî 

idarelerde ise meclislerine karĢı sorumludurlar.  

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî 

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 
Kamu Ġdare Bütçeleri 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Bütçe türleri ve kapsamı  

Madde 12- Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî 

yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri 

olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dıĢında herhangi bir ad 

altında bütçe oluĢturulamaz. 

Merkezî yönetim bütçesi, bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde 

yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluĢur. 

Genel bütçe, Devlet tüzel kiĢiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı 

cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.  

Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini 

yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi 

verilen, kuruluĢ ve çalıĢma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli 

(II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.  

Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya 

üst kurul Ģeklinde teĢkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her 

bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.  

Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, 

kanunla kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu 

idaresinin bütçesidir.  

Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçesidir.  

Bütçe ilkeleri  

Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aĢağıdaki 

ilkelere uyulur:  

a)  Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır. 

b)  Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev 

ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.  

c)  Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere 

uygun Ģekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-

maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.  
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d)  Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle 

birlikte görüĢülür ve değerlendirilir.  

e)  Bütçe, kamu malî iĢlemlerinin kapsamlı ve saydam bir Ģekilde görünmesini sağlar. 

f)  Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.  

g)  Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.  

h)  Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.  

i)  Bütçeler, ait olduğu yıl baĢlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili 

organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.  

j)  Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.  

k)  Bütçeler kurumsal, iĢlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak Ģekilde 

Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir 

sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.  

l)  Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, 

doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.   

m)  Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.  

n)  Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiĢ yöntem, 

ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleĢtirilir.  

o)  Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleĢtirmek üzere tahsis edilir.  

Gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarıları  

Madde 14- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin 

azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini 

yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli 

program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve 

tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi 

yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı 

ile ilgisine göre Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı veya Hazine MüsteĢarlığının 

görüĢleri eklenir.  

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 

Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı 

Madde 15- Merkezî yönetim bütçe kanunu, merkezî yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve 

yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.  

Merkezî yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider 

tahminleri, varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı 

veya fazlanın nasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri 
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uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garanti sınırları, 

bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malî yıl içinde gelir 

ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen 

uygulanmayacak hükümler yer alır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin her birinin gelir-gider tahminleri, merkezî yönetim bütçe kanununda 

ayrı bölüm veya cetvellerde gösterilebilir.(1) 

(1) Bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan ―… kısmen veya tamamen 

uygulanmayacak…‖ ibaresi; Anayasa Mahkemesi’nin 2/6/2009 tarihli ve E.: 2004/10, K.: 

2009/68 sayılı Kararı ile iptal edilmiĢ, yine Anayasa Mahkemesi’nin 2/6/2009 tarihli ve E.: 

2004/10, K.: 2009/7 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile, iptal Kararının Resmî Gazete’de 

yayımlanacağı tarihe kadar yürürlüğünün durdurulması hüküm altına alınmıĢtır. 

Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi  

Madde 16- Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının 

hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun 

sağlanmasından sorumludur.  

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs 

ayının sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel 

ekonomik koĢulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve 

gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak Ģekilde Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle 

baĢlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.     

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla iliĢkin toplam 

gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu 

idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından 

hazırlanan orta vadeli malî plan, Haziran ayının onbeĢine kadar Yüksek Planlama 

Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.  

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını 

hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama 

Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi ise Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca hazırlanarak Haziran ayının 

sonuna kadar Resmî Gazetede yayımlanır.  

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe 

tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken 

genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara 

iliĢkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.   

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması  

Madde 17- Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında;  
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a)  Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,  

b)  Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları 

çerçevesinde belirlenmiĢ ödenek tavanları,  

c)  Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayıĢı,  

d)  Ġdarenin performans hedefleri,  

dikkate alınır.  

Kamu idareleri, merkez ve merkez dıĢı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate 

alarak gider tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer 

bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır.  

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)  Gider ve gelir teklifleri, 

ekonomik ve malî analiz yapılmasına imkân verecek, hesap verilebilirliği ve 

saydamlığı sağlayacak Ģekilde, Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara 

uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır. 

Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan 

esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve 

yetkilileri tarafından imzalanmıĢ olarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye 

Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere 

aynı süre içinde Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına verilir.  

Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin 

yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüĢmeler yapılabilir.  

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayıĢı, 

stratejik planları ve performans hedefleri ile kurumsal, iĢlevsel ve ekonomik 

sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar.  

Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının sunulması  

Madde 18- Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç 

Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüĢülmesinden sonra, 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî 

bütçe tahmin raporu, malî yıl baĢından en az yetmiĢ beĢ gün önce Bakanlar 

Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.     

Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

görüĢülmesi sırasında dikkate alınmak üzere;  

a)  Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi,  

b)  Yıllık ekonomik rapor,  

c)  Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle 

vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,  
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d)  Kamu borç yönetimi raporu,  

e)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe 

gerçekleĢmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri,  

f)  Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri,  

g)  (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 

h)  Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan 

kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluĢların listesi,  

eklenir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve SayıĢtay ile Düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler.  

Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüĢülmesi 

Madde 19- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun 

tasarısının metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla 

görüĢür ve bölümler halinde oylar. Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl 

baĢından önce Resmî Gazetede yayımlanır.  

Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak 

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla 

Resmî Gazetede yayımlanır. 

Zorunlu nedenlerle merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 

konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir 

önceki yıl bütçe baĢlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. 

Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle 

geçici bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve 

giriĢilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.     

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin 

yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla, karĢılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçelerin Uygulama Esasları 

Ödeneklerin kullanılması  

Madde 20- Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında aĢağıda belirtilen esaslara 

uyulur: 
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a) (DeğiĢik: 22/12/200-5436/10 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 

ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına 

gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, 

nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve 

serbest bırakma oranlarına göre kullanılır. 

b) (DeğiĢik: 22/12/200-5436/10 md.)  Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik 

kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa 

uygun olarak yaparlar. 

c) (DeğiĢik: 22/12/200-5436/10 md.)  Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının 

hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair 

usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. 

Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde 

yaptırılan iĢ, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karĢılanmasında 

kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına 

alınamayan zamanaĢımına uğramamıĢ geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, 

ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.  

e) (DeğiĢik: 22/12/200-5436/10 md.) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda 

iptal edilir. 

f) Genel veya kısmi seferberlik, savaĢ ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu 

askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, 

bu idarelerin ödenek toplamları aĢılmamak Ģartıyla, birleĢtirilerek kullanılabilir. Bu 

durumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halinde toplam ödenek tutarının 

yüzde on beĢine kadar ek harcama yapılabilir. Yukarıda sayılan hallerde sevk ve 

intikalle ilgili giderler için, harcama yetkililerinin onayıyla görevlendirilecek 

mutemetlere gereken miktarda avans verilebilir ve gönderilecek ödeneğe istinaden 

bir ay içinde mahsup edilir.  

Ödenek aktarmaları  

Madde 21- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri 

arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.  

Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak 

tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde 

beĢine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu Ģekilde 

yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.  

Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmıĢ tertiplerden ve yedek 

ödenekten aktarma yapılmıĢ tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.  

(Mülga son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 
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Merkez dıĢı birimlere ödenek gönderme  

Madde 22- Kamu idarelerinin merkez teĢkilatı harcama yetkilileri, merkez 

dıĢı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi 

düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler.  

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine 

iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.  

Yedek ödenek  

Madde 23- Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları 

gerçekleĢtirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen 

hizmetler için, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı 

cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek 

olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine 

kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma 

yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler 

itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on beĢ gün içinde Maliye Bakanlığınca 

ilan edilir.  

Örtülü ödenek 

Madde 24- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, 

Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, 

sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için 

kullanılmak üzere BaĢbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen 

görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer   kamu idarelerinin 

bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dıĢında ve  

BaĢbakanın ve ailesinin kiĢisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda 

ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. Ġlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler 

toplamı, genel bütçe baĢlangıç ödenekleri toplamının binde beĢini geçemez.  

BaĢbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin 

kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve 

kapatılma yöntemi, gideri yapanın değiĢmesi halinde yeni yetkiliye hangi 

belgelerin aktarılacağı BaĢbakan tarafından belirlenir.  

Örtülü ödeneklere iliĢkin giderler BaĢbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan 

tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleĢtirilir ve ödenir.  
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Kamu yatırım projeleri  

Madde 25- Kamu yatırım projeleri 19.6.1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir.  

Devlet Planlama TeĢkilâtı MüsteĢarlığı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin yatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi 

sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından Maliye Bakanlığı ile iĢbirliği 

yapar. 

Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan idarelerin yatırım nitelikli 

projelerine, bilgi için yılı yatırım programında yer verilir. Ayrıca, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahallî idarelerin yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine iliĢkin 

usul ve esaslar Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca belirlenir.  

Kamu yatırım projelerinin gerçekleĢme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu 

idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde SayıĢtay 

BaĢkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına 

gönderilir.  

Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine 

Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan afetlerle ilgili 

olanlar hariç yeni kamu yatırım projesi tekliflerinden; fayda-maliyet veya maliyet-

etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek Ģekilde yapılabilirlik etüdü 

bulunmayan ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından incelenerek 

yapılabilirliği onaylanmamıĢ projeler yatırım programına alınamaz.  

Yüklenmeye giriĢilmesi  

Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ sözleĢme 

esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iĢ yaptırılması, mal veya hizmet 

alınması karĢılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. 

Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan iĢler için yüklenmeye giriĢilemez. Yüklenme 

süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde 

yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye giriĢilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; 

baĢka iĢ yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. 

Ertesi yıla geçen yüklenme  

Madde 27- Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği 

bulunan aĢağıdaki iĢ ve hizmetler için; her iĢ itibarıyla, bütçelerinde öngörülen 

ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme 

süresi on iki ayı aĢmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen 

yüklenmelere giriĢilebilir:  
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a)  Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje iĢleri, araĢtırma-geliĢtirme 

projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat 

alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat iĢleri.  

b)  Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.  

c)  Temini ve korunması güç olan ilaç, aĢı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.  

d)  Süreli yayın alımı, taĢıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.  

e)  (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/10 md.) TaĢıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt 

dıĢından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske 

karĢı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası. 

f)  (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/10 md.) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve 

haberleĢme sistemlerinin bakım iĢleri; her türlü onarım iĢleri ile elektronik bilgi 

eriĢim hizmetleri. 

g)  (Ek: 25/4/2007-5628/1 md.) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile 

silah, mühimmat ve teçhizat alımları. 

h)  (Ek: 24/7/2008-5793/32 md.) Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığının etüt ve proje 

iĢleri, araĢtırma-geliĢtirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem 

alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat iĢleri. 

(Ek ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Ancak (d) bendinde sayılan iĢler 

için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aĢılmayacağı hükmü Millî Eğitim 

Bakanlığı için aranmaz. 

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler  

Madde 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde 

tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın 

yüklenmeye giriĢebilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler için 2.7.1992 

tarihli ve 3833 sayılı Kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere 

giriĢmeye, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya ĠçiĢleri Bakanlığı yetkilidir.  

DıĢiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüĢünü almak kaydıyla, 

yabancı ülkelerde dıĢ temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması 

veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere giriĢebilir. 

(Ek dördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.; DeğiĢik: 25/4/2007-5628/2 

md.) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler 

için Maliye Bakanlığının uygun görüĢünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle 

edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taĢıtlar ile 

hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının 

kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve 

güvenlik ile personel taĢıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları 

hizmetleri ve okullara sağlanan internet eriĢim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt 

ve müĢavirlik hizmetleri, ulusal araĢtırma geliĢtirme kurumlarının süreli ve süresiz 

yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman iĢleri, kit karĢılığı cihaz, aĢı ve 

anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin 

edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara 

yaygın yüklenmeye giriĢilebilir.  

Bütçelerden yardım yapılması  

Madde 29- Gerçek veya tüzel kiĢilere kanuni dayanağı olmadan kamu 

kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, 

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüĢ olmak 

kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluĢ, sandık ve 

benzeri teĢekküllere yardım yapılabilir.  

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve 

kamuoyuna açıklanmasına iliĢkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi  

Madde 30- Maliye Bakanı, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulamasına 

iliĢkin olarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe 

politikası yürütmek için gelir ve giderlere iliĢkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

kararnamelerle belirlenmiĢ konularda uygulamaları düzenlemek üzere gerekli 

önlemleri almaya, standartları belirlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu istihdam 

politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama ve 

gerçekleĢmelerini izlemeye, ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belirli esaslara 

bağlamaya ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulması zorunlu düzenlemeleri 

yapmaya yetkilidir.  

Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin 

ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve 

merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kurum, kuruluĢ, vakıf ve dernekler ile 

benzeri teĢekküller; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan 

borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine iliĢkin her türlü bilgi ve belgeleri, 

istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorundadırlar. Bilgi, belge ve hesap 

durumlarını ibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayan kamu idareleri ve 

diğer kuruluĢlarla ilgili olarak gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı yetkilidir.  

(DeğiĢik son fıkra: 22/12/2005-5463/10 md.) Genel yönetim kapsamındaki 

idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim 

bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı 
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aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz 

ayı içinde kamuoyuna açıklar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcama Yapılması 

Harcama yetkisi ve yetkilisi  

Madde 31- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/1 md.)  

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi 

harcama yetkilisidir. 

Ancak, teĢkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama 

yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama 

birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst 

yöneticinin belirleyeceği kiĢiler tarafından; mahallî idarelerde ĠçiĢleri Bakanlığının, 

diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüĢü üzerine yürütülebilir. 

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon 

ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden 

doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez 

dıĢı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, 

harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleĢtirilmesine ve 

devredilmesine iliĢkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama 

yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme 

belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek 

tutarında harcama yapabilir. 

Harcama talimatı ve sorumluluk 

Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin 

harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet 

gerekçesi, yapılacak iĢin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, 

gerçekleĢtirme usulü ile gerçekleĢtirmeyle görevli olanlara iliĢkin bilgiler yer alır.  

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, 

tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları 

gereken diğer iĢlemlerden sorumludur.   
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Giderin gerçekleĢtirilmesi  

Madde 33- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iĢ, mal veya hizmetin 

belirlenmiĢ usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleĢtirildiğinin, 

görevlendirilmiĢ kiĢi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleĢtirme 

belgelerinin düzenlenmiĢ olması gerekir. (DeğiĢik son cümle: 22/12/2005-5436/10 

md.) Giderlerin gerçekleĢtirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli 

tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması 

ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.  

GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iĢin yaptırılması, mal 

veya hizmetin alınması, teslim almaya iliĢkin iĢlemlerin yapılması, belgelendirilmesi 

ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. 

(Ek üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Elektronik ortamda oluĢturulan 

ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriĢ 

iĢlemleri gerçekleĢtirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin esas ve 

usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

GerçekleĢtirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iĢ ve 

iĢlemlerden sorumludurlar. 

(Ek son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderin çeĢidine göre aranacak 

gerçekleĢtirme belgelerinin Ģekil ve türleri; kamu borç yönetimine iliĢkin olanlarda 

Hazine MüsteĢarlığının uygun görüĢünün alınması kaydıyla, merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, mahallî idareler için ĠçiĢleri 

Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları 

bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüĢü alınmak suretiyle 

çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.  

Ödenemeyen giderler ve bütçeleĢtirilmiĢ borçlar 

Madde 34- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/2 md.)  

Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider 

yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya 

hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beĢinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen 

emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, 

mahkeme kararı üzerine ödenir. 

Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karĢılayamaması halinde 

giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla 

kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, 

prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı 
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borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek 

borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.  

Ġlgili olduğu malî yılın sonundan baĢlayarak beĢ yıl içinde alacaklıları 

tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya 

belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaĢımına uğrayarak 

kamu idareleri lehine düĢer. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama 

talimatına dayanmayan giderlere iliĢkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüĢ olmakla birlikte, 

oluĢtuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluĢturan 

harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usûlüne göre gerçekleĢtirilerek ilgili 

hesaplara alınır ve ödeneğinin gelmesini müteakip ödenir. Bu tutarlara iliĢkin 

ödenek gönderme belgeleri, en geç malî yılın sonuna kadar muhasebe birimine 

gönderilerek muhasebeleĢtirme iĢlemleri tamamlanır. Bu fıkranın uygulanmasına 

iliĢkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Ön ödeme  

Madde 35- (DeğiĢik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Harcama 

yetkilisinin uygun görmesi ve karĢılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili 

kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleĢtirme iĢlemlerinin tamamlanması 

beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak 

suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim 

bütçe kanununda gösterilir. 

SözleĢmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek 

üzere, yüklenicilere, teminat karĢılığında bütçe dıĢı avans ödenebilir. Ġlgili 

kanunların bütçe dıĢı avans ödenmesine iliĢkin hükümleri saklıdır.  

AçılmıĢ akreditiflere iliĢkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte 

ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karĢılığı, genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst 

yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.  

SözleĢmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiĢ 

veya zorunlu nedenlerle sözleĢmenin uygulanmasına baĢlanılamamıĢ ancak, ilgili 

idarece ek süre verilmiĢ ve bu süre ertesi malî yıla  taĢmıĢ  ise; yıl sonunda 

yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara iliĢkin ödenekler hakkında akreditiflerle 

ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karĢılığı hizmet ek süre içinde 

yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl 

bütçesine gider kaydıyla ödenir.  
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Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara iliĢkin kanıtlayıcı belgeleri, 

ilgili kanunlarında belirtilmemiĢ olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay 

içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. 

Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 

sayılı Kanun hükümleri uygulanır.  

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme Ģekilleri, devir 

ve mahsup iĢlemleri, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla 

miktarı ve oranlarının belirlenmesi, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön 

ödemenin tutarı ve mahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer 

iĢlemlere iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Diğer kamu idarelerinde ön 

ödemeye iliĢkin usul ve esaslar bu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle ilgili 

mevzuatlarında düzenlenir. 

2.7.1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun avans ve kredi iĢlemlerine iliĢkin 

hükümleri saklıdır. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Gelirlerin Toplanması 

Gelir politikası ve ilkeleri  

Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aĢağıdaki ilkelere uyulur:  

a)  Maliye Bakanlığı, gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkelerini, amaçlarını, 

stratejilerini ve taahhütlerini  her malî yıl baĢında kamuoyuna duyurur. 

b)  Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerini 

kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır.  

c) Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teĢvik edilir.  

d)  Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için 

ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır.  

Gelirlerin dayanakları  

Madde 37- Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla 

konulur, değiĢtirilir veya  kaldırılır.  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni 

dayanakları bütçelerinde gösterilir. Bütçelerde yer alan gelirler, ilgili kanunlarında 

belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Genel bütçe gelirlerinin tarh, 

tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre 

yetkili idareler tarafından yapılır.  
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Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve 

benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluĢlara verilecek paylar, geliri 

toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden karĢılanır. 

Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili kanun hükümleri uyarınca 

tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak pay miktarını geçemez. 

Hesaplanan pay tutarının, bu amaçla tahsis edilen ödenek tutarını aĢması halinde, 

aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek eklemesi yapmaya genel bütçe 

kapsamındaki idarelerde Maliye Bakanı, diğer idarelerde üst yöneticiler yetkilidir.  

Tahsili zamanaĢımına uğrayan gelirlerin silinmesine iliĢkin usul ve esaslar, 

ilgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

Gelirlerin toplanması sorumluluğu  

Madde 38- Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli 

olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil iĢlemlerinin 

zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.  

Özel gelirler  

Madde 39- Özel gelirler karĢılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek 

miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir. Malî yıl içinde kullanılabilecek özel 

ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarını geçemez. Tahsil edilen özel 

gelirlerin ödenek tutarını aĢması halinde, ödenek eklenemez.  

Özel gelirlere iliĢkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal 

ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının 

görüĢü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir.  

Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline iliĢkin yetki ve 

iĢlemler merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. 

BağıĢ ve yardımlar  

Madde 40- Herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢi tarafından, kamu hizmetinin 

karĢılığı olarak veya kamu hizmetleriyle iliĢkilendirilerek bağıĢ veya yardım 

toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.  

Kamu idarelerine yapılan her türlü bağıĢ ve yardımlar gelir kaydedilir. Nakdi 

olmayan bağıĢ ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak 

kayıtlara alınır. 

Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan Ģartlı bağıĢ ve 

yardımlar, dıĢ finansman kaynağından sağlananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 

sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmeti yapacak idarenin üst 

yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve 
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Ģart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bu 

ödenekten amaç dıĢında baĢka bir tertibe aktarma yapılamaz. 

Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamıĢ olan tutarlar, bağıĢ ve 

yardımın amacı gerçekleĢinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek 

kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleĢtirilmiĢ olanlardan kalan 

tutarlar, tahsis amacının gerçekleĢtirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı 

bütçesinde belirlenen tutarı aĢmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan 

ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye 

Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici yetkilidir.  

BağıĢ ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dıĢı kullanıldığı için geri 

istenildiği takdirde, bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir. ġartlı bağıĢ ve 

yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dıĢı 

kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap 

Faaliyet raporları 

Madde 41- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/3 md.)  

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap 

verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, 

harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, 

idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek 

kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal 

güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini SayıĢtaya ve Maliye 

Bakanlığına gönderir.  

Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği SayıĢtay 

ve ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir. ĠçiĢleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi 

değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve 

kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği SayıĢtaya ve Maliye Bakanlığına 

gönderilir.  

Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir 

malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak genel faaliyet 

raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına iliĢkin genel 

değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu 

kamuoyuna açıklar ve bir örneğini SayıĢtaya gönderir. 
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SayıĢtay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî 

idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dıĢ denetim 

sonuçlarını dikkate alarak görüĢlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve değerlendirmeler 

çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına iliĢkin olarak kamu 

idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüĢür. Bu görüĢmelere üst 

yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması 

zorunludur. 

Ġdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan 

kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve 

kuruluĢların faaliyetlerine iliĢkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan 

ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini 

içerecek Ģekilde düzenlenir. 

Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere 

verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu iĢlemlere iliĢkin süreler ile diğer usûl ve 

esaslar, ĠçiĢleri Bakanlığı ve SayıĢtayın görüĢü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kesin hesap kanunu  

Madde 42- Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun 

uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır.  

Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî 

yönetim bütçe kanununun Ģekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu 

tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karĢılaĢtırmalı olarak gösteren 

değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna 

kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği 

SayıĢtaya gönderilir.  

Kesin hesap kanun tasarısının ekinde;  

a) Genel mizan,  

b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,  

c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,  

d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,  

e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine iliĢkin cetveller,  

f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, 

g) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,  

h) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,  
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yer alır.  

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının 

düzenlenmesine iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

Ġdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dıĢ denetim genel 

değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasarısı ile merkezî yönetim bütçe 

kanunu tasarısı birlikte görüĢülür. Ancak, bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüĢülür.  

Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlik kurumları bütçelerinin uygulama 

sonuçlarının kesin hesaba bağlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır.  

Genel uygunluk bildirimi  

Madde 43- SayıĢtay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için 

düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının 

verilmesinden baĢlayarak en geç yetmiĢ beĢ gün içinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunar.  

Genel uygunluk bildirimi; dıĢ denetim raporları, idare faaliyet raporları ve 

genel faaliyet raporu dikkate alınarak hazırlanır.  

Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük 

Millet Meclisine verilmiĢ olması, ilgili yıla ait SayıĢtayca sonuçlandırılmamıĢ 

denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

TaĢınır ve TaĢınmazlar 

TaĢınır ve taĢınmaz iĢlemleri  

Madde 44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taĢınır ve 

taĢınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve 

takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 

yönetimi ve korunması, iĢgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında 

düzenlenir. (DeğiĢik ikinci cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile 

taĢınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim 

sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine iliĢkin usûl ve 

esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri 

(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî 

Ġstihbarat TeĢkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taĢınırlarının kayda alınması 

ile bunların yönetim ve iç denetimine iliĢkin usûl ve esaslar Millî Savunma, ĠçiĢleri 

ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 

konulacak yönetmelikle belirlenir. 

TaĢınır ve taĢınmaz edinme  

Madde 45- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin 

zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taĢınır ve taĢınmazları, 

yurt içinde veya yurt dıĢında, bedellerini peĢin veya taksitle ödeyerek veya 

finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taĢınmaz satın alma veya 

kamulaĢtırma iĢlemlerini yetki  devri yoluyla bir baĢka kamu idaresi eliyle 

yürütebilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taĢınmazlar 

Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taĢınmazlar ise tüzel kiĢilikleri adına tapu 

sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taĢınmazlar Maliye Bakanlığı 

tarafından yönetilir. Bu tescil iĢlemleri, adına tescil yapılan idarenin taĢınmazın 

bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir.  

Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde 

bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karĢılığı 

gelir kaydedilir.  

Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taĢınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu 

hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri 

alınacağına dair tapu kütüğüne Ģerh konulması kaydıyla taĢınmazlarını diğer kamu 

idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek taĢınır ve taĢınmazlar ile 

devir ve kayıt iĢlemlerine iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.  
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Kamu idareleri arasındaki taĢınmazların mülkiyetine iliĢkin uyuĢmazlıklar, 

görevli mahkemelerce çözümlenir. 

TaĢınır ve taĢınmaz satıĢı 

Madde 46- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taĢınır ve 

taĢınmazlarının satıĢına Maliye Bakanlığı yetkilidir. SatıĢ bedelleri genel bütçeye 

gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taĢınır ve taĢınmazların elden 

çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.  

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taĢınmazlarından değeri her 

yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar 

Kurulu kararıyla satılır.  

TaĢınmaz tahsisi 

Madde 47- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/4 md.)  

Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek 

için mülkiyetlerindeki taĢınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, 

birbirlerine ve köy tüzel kiĢiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen 

taĢınmaz, amaç dıĢı kullanılamaz. 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taĢınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini 

kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taĢınmazları tahsis etmeye ve tahsisini 

kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin 

esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kanunlardaki özel hükümler saklıdır. 

Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk  

Madde 48- Kamu idareleri, taĢınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve 

kullanımından sorumludurlar. TaĢınırların özelliğinden veya olağan kullanımından 

kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı 

sorumluluk aranmaz.  

Kullanılmak üzere taĢınır teslim edilen görevliler, taĢınırın korunmasından ve 

taĢınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların 

sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve 

elden çıkarma iĢlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin 

amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye 

aykırı eylem ve iĢlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya 

kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.  
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kamu Hesapları ve Malî Ġstatistikler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Kamu Hesapları 

Muhasebe sistemi  

Madde 49- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/5 md.)  

Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili 

çalıĢmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın 

çıkarılmasına temel olacak Ģekilde kurulur ve yürütülür.  

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç 

doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü 

iĢlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiĢ bir düzen içinde hesaplara 

kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin 

sağlanması amacıyla tutulur. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve 

raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı 

bünyesinde; SayıĢtay BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilâtı 

MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı ve diğer ilgili kuruluĢ temsilcilerinin katılımıyla 

oluĢturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir. Bu 

standartlar Resmî Gazetede yayımlanır. Kurulun yapısı, çalıĢma usûl ve esasları ile 

diğer hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kurulda görevlendirilenlerin aslî görevleri devam eder. BaĢkan ve üyelere, 

ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti 

ödenir.  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap 

planı ile düzenlenecek raporların Ģekil, süre ve türlerine iliĢkin hususlar, Kurul 

tarafından belirlenen muhasebe ve raporlama standartları çerçevesinde, ilgili 

idarelerin de görüĢü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar Kurulu 

kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Muhasebe iĢlemlerine, hesap planlarına ve iĢlemlerin 

muhasebeleĢtirilmesinde kullanılacak belgelerin Ģekil ve türlerine iliĢkin 

düzenleme, beĢinci fıkrada belirtilen yönetmeliğe uygun olarak, ilgili idarelerin 

görüĢü alınmak suretiyle merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye 

Bakanlığınca; sosyal güvenlik kurumları için ilgili idarelerce, mahallî idareler için 
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ise ĠçiĢleri Bakanlığınca Maliye Bakanlığının uygun görüĢü alınmak suretiyle 

hazırlanır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına 

iliĢkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Kayıt zamanı  

Madde 50- Bir ekonomik değer yaratıldığında, baĢka bir Ģekle 

dönüĢtürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiĢtirdiğinde veya yok 

olduğunda muhasebeleĢtirilir. Bütün malî iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi ve her 

muhasebe kaydının belgeye dayanması Ģarttır.  (Mülga ikinci ve üçüncü fıkra: 

22/12/2005-5436/10 md.) 

Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi  

Madde 51- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın 

hesaplarında gösterilir.  

Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda 

muhasebeleĢtirilir. 

Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. Malî yılın bitimine kadar fiilen 

yapılmıĢ olan ödemelerden mahsup edilememiĢ olanların, ödenekleri saklı 

tutulmak suretiyle, mahsup iĢlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde 

yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri 

için bir ay, diğer iĢlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Malî Ġstatistikler 

Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre  

Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

malî iĢlemlerini kapsar.  

Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, 

kullanıĢlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaĢılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli 

mesleki eğitimi almıĢ personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere 

dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.  

Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun 

kurumsal çevrenin oluĢturulması için gerekli önlemleri alır.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/33 md.) Bu Kanunda yer alan genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin 

derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama 

TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

Türkiye Ġstatistik Kurumunun da görüĢünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim 

sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali 

verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması  

Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî 

istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dıĢındaki kamu 

idareleri malî istatistiklerini belirlenmiĢ ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen 

süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.  

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye 

Bakanlığınca aylık olarak  yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait 

malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî 

istatistikler Maliye Bakanlığınca birleĢtirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. 

Malî istatistiklerin anlaĢılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaĢılabilir olması 

esastır.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/34 md.) 52 nci maddenin son fıkrasına göre 

belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde 

göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da 

verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu 

idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe 

yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net 

ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. Ġdari para cezası uygulanmıĢ 

olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ġdari para cezaları, bu 

Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. 

Malî istatistiklerin değerlendirilmesi  

Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; 

hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiĢ 

standartlara uygunluk bakımından SayıĢtay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla 

düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye 

Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere iliĢkin olarak Maliye 

Bakanı gerekli önlemleri alır.  
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BEġĠNCĠ KISIM 

Ġç Kontrol Sistemi 

Ġç kontrolün tanımı  

Madde 55- (DeğiĢik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Ġç kontrol; 

idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliĢkin 

standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime iliĢkin standartlar ve 

yöntemler ise Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliĢtirilir ve 

uyumlaĢtırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu 

idarelerine rehberlik hizmeti verir. 

Ġç kontrolün amacı  

Madde 56- Ġç kontrolün amacı;  

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yönetilmesini, 

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesini,  

c) Her türlü malî karar ve iĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,  

d) Karar oluĢturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,  

e) (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını 

önlemek ve kayıplara karĢı korunmasını, 

sağlamaktır.  

Kontrolün yapısı ve iĢleyiĢi  

Madde 57- (DeğiĢik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu 

idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve 

malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluĢur. 

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluĢturulabilmesi için; mesleki değerlere 

ve dürüst yönetim anlayıĢına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili 

ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiĢ standartlara uyulmasının 

sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim 
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anlayıĢı ile uygun bir çalıĢma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından 

ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve 

sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.  

(Mülga son fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)  

Ön malî kontrol 

Madde 58- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/6 md.) 

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi 

aĢamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan 

kontrolleri kapsar. 

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iĢlemlerin hazırlanması, yüklenmeye 

giriĢilmesi, iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluĢur. 

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

Harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında yapılacak 

asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak 

malî karar ve iĢlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole iliĢkin standart ve 

yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve 

yöntemlere aykırı olmamak Ģartıyla bu konuda düzenleme yapabilir. 

Malî kontrol yetkilisinin nitelikleri ve atanması  

Madde 59- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)  

Malî hizmetler birimi  

Madde 60- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/7 md.)  

Kamu idarelerinde aĢağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi 

tarafından yürütülür: 

a) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek 

ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.  

b) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin 

ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
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e) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek. 

f) Genel bütçe kapsamı dıĢında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

h) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin 

icmal cetvellerini düzenlemek. 

i) Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

j) Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak. 

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

m) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi 

konularında çalıĢmalar yapmak. 

n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî 
iĢlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, 
sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından 
gerçekleĢtirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak Ģartıyla, 
harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu iĢlemler destek 
hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. 

Malî hizmetler biriminin yapısı teĢkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler 

birimlerinin çalıĢma usûl ve esasları; idarelerin teĢkilat yapısı dikkate alınmak ve 

stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve 

raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından 

yürütülebilmesini sağlayacak Ģekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kiĢide birleĢemez. Malî 

hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî iĢlem sürecinde görev 

alamazlar. 

(DeğiĢik son fıkra: 25/4/2007-5628/3 md.) Ġdarelerin malî hizmetler 

birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı 

çalıĢtırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına 

atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

sayılan genel Ģartlara ilave olarak; 
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a)  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi 

ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 

edilen yurt içi veya yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b)  Yapılacak özel yarıĢma sınavında baĢarılı olmak, 

c)  Sınavın yapıldığı yılın baĢı itibarıyla 30 yaĢını doldurmamıĢ olmak,  

Ģartları aranır. 

Özel yarıĢma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve 

YerleĢtirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak 

sözlü sınavdan oluĢur. Özel yarıĢma sınavında baĢarılı olanlar, ÖSYM tarafından 

baĢarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirlenir ve bunlar idarelerde 

malî hizmetler uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro 

veya pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalıĢmak ve baĢarılı olmak Ģartıyla, 

açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Maliye Bakanlığınca yapılacak 

yeterlik sınavında baĢarılı olanlar malî hizmetler uzmanı kadro veya pozisyonlarına 

atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavında 

baĢarılı olamayanlar, istihdam Ģekline göre bulundukları kamu idarelerinde 

durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarıĢma sınavına 

katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleĢtirilmeleri, 

yetiĢtirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalıĢma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Malî hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan 

sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar, kendilerinin isteği ve 

idarelerinin muvafakati ile baĢka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarına 

atanabilirler. 

Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları  

Madde 61- (DeğiĢik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Muhasebe 

hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para 

ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere 

verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iĢlemlerin kayıtlarının yapılması ve 

raporlanması iĢlemleridir. Bu iĢlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet 

kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.  

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 

usulüne uygun, saydam ve eriĢilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. 

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel 

bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca 

yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak  kamu 

idarelerine verirler.  
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Muhasebe yetkilileri ödeme aĢamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 

üzerinde;  

a) Yetkililerin imzasını,  

b) Ödemeye iliĢkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,  

c)  Maddi hata bulunup bulunmadığını,  

d) Hak sahibinin kimliğine iliĢkin bilgileri,  

kontrol etmekle yükümlüdür.  

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiĢ belgeler dıĢında belge 

arayamaz. Yukarıda sayılan konulara iliĢkin hata veya eksiklik bulunması halinde 

ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek 

veya tamamlanmak üzere en geç bir iĢ günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama 

yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin 

giderilmesi halinde ödeme iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

Muhasebe yetkilileri iĢlemlerine iliĢkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza 

eder ve denetime hazır bulundurur.  

Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye iliĢkin 

hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye iliĢkin kontrol 

yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre 

yapacakları kontrollere iliĢkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken 

belgelerle sınırlıdır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.; DeğiĢik: 24/7/2008-

5793/35 md.) Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına 

devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden 

ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine iliĢkin düzenleme yapmaya 

ve sertifika sınavlarına girmeye hak kazanılması bakımından muhasebe yetkilisi 

yardımcısı eĢiti görevleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen 

değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe 

yetkilisi mutemedidir.  Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe 

yetkilisine karĢı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin 

görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer 

hususlara iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir.  
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Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması  

Madde 62 (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/8 md.)  

Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aĢağıdaki Ģartları 

taĢıması gerekir: 

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ olmak. 

b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalıĢmıĢ olmak koĢuluyla 

bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eĢiti görevlerde bulunmak. 

c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almıĢ olmak. 

d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamıĢ olmak. 

e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamıĢ olmak. 

f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli 

idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini  yürütmek üzere atanacakların, 

yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e)  ve (f) bentlerinde belirtilen Ģartları taĢımaları 

kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde 

en az dört yıl çalıĢmıĢ olmaları yeterlidir. 

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel 

bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, 

diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır.  

Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği 

dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi baĢarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir.  

(DeğiĢik son fıkra: 24/7/2008-5793/36 md.) Muhasebe yetkilisi sertifika 

programına baĢvuru Ģartları, adayların eğitimi, eğitim süresi, sertifika sınavı, 

sertifika verilmesi, bu iĢlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri 

itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalıĢma usul 

ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 

yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. 

Ġç denetim  

Madde 63- Ġç denetim, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve 

geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî iĢlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve 
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kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde sistematik, 

sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun 

olarak gerçekleĢtirilir. 

(Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Ġç denetim, iç denetçiler 

tarafından yapılır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı 

ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

uygun görüĢü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi 

baĢkanlıkları kurulabilir. 

Ġç denetçinin görevleri  

Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin 

önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici 

tarafından onaylanır. 

Ġç denetçi, aĢağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:  

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin  yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak.  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  

d) Ġdarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda 

önerilerde bulunmak. 

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde bulunmak.  

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.  

Ġç denetçi bu görevlerini, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen ve uluslararası kabul görmüĢ kontrol ve denetim standartlarına uygun 

Ģekilde yerine getirir.  

Ġç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dıĢında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz.  

Ġç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst 

yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî 

hizmetler birimine verilir. Ġç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan iĢlemler, 

üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna 

gönderilir.  



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

Ġç denetçinin nitelikleri ve atanması  

Madde 65- Ġç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekir: 

a) Ġlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ olmak. 

b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beĢ yıl veya Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalıĢmıĢ olmak.  

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.  

d) Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer Ģartları taĢımak.  

Kamu Ġdarelerinde iç denetçi olarak atanacaklar, Koordinasyon Kurulu 

koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. Eğitim 

programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu ihale 

mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki diğer 

konularda yeterli bilgi verilecek Ģekilde hazırlanır. Bu eğitimi baĢarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. Ġç denetçi adayları için uygulanacak eğitim 

programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak iĢlemler ile diğer 

hususlar Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(DeğiĢik ilk cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Ġç denetçiler, bakanlıklar ve 

bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst 

yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûlle görevden 

alınır.Ġç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalıĢma usul ve esasları ile 

diğer hususlar Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye 

Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu  

Madde 66- Maliye Bakanlığına bağlı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi 

üyeden oluĢur. Üyelerden biri BaĢbakanın, biri Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu 

Bakanın, biri ĠçiĢleri Bakanının, baĢkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine 

beĢ yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bunların 67 nci maddede 

belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sahip olması Ģarttır. Maliye Bakanı 

tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, iĢletme 

alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından olması 

Ģartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.  

Gerekli görülen hallerde Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkı olmamak 

kaydıyla teknik yardım almak ve danıĢmak amacıyla uzman kiĢileri de toplantılara 

davet edebilir. Kurulun çalıĢma usul ve esasları ile diğer hususlar Ġç Denetim 
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Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir.  

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam 

eder. BaĢkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü 

için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 

bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri  

Madde 67- Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin  iç denetim 

sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere 

aĢağıdaki görevleri yürütür:   

a) Ġç denetime iliĢkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim 

rehberlerini  hazırlamak ve geliĢtirmek.  

b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme 

yöntemlerini geliĢtirmek.  

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile iĢbirliğini sağlamak.  

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması 

konusunda önerilerde bulunmak.  

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dıĢı özel denetim yaptırılması için 

kamu idarelerine önerilerde bulunmak.  

f) Ġç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.  

g) Ġç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüĢ ayrılığı bulunması halinde 

anlaĢmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.  

h) Ġdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek 

suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.  

i) (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/10 md.) ĠĢlem hacimleri ve personel sayıları dikkate 

alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp 

atanmayacağına karar vermek.  

j) Ġç denetçilerin atanmasına iliĢkin diğer usulleri belirlemek.  

k) Ġç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek. 

l) (Ek: 22/12/2005-5436/10 md.) Kalite güvence ve geliĢtirme programını 

düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek. 
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ALTINCI KISIM 

DıĢ Denetim 

DıĢ denetim  

Madde 68- SayıĢtay tarafından yapılacak harcama sonrası dıĢ denetimin 

amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve iĢlemlerinin; kanunlara, kurumsal 

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.  

DıĢ denetim, genel kabul görmüĢ uluslararası denetim standartları dikkate 

alınarak;  

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara iliĢkin belgeler esas alınarak, malî tabloların 

güvenilirliği ve doğruluğuna iliĢkin malî denetimi ile  kamu idarelerinin gelir, gider 

ve mallarına iliĢkin malî iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygun olup olmadığının tespiti,  

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından 

değerlendirilmesi,  

suretiyle gerçekleĢtirilir.  

DıĢ denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen 

raporlar, talep edilmesi halinde SayıĢtay denetçilerinin bilgisine sunulur. 

Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği 

ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. SayıĢtay, 

denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dıĢ 

denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.  

SayıĢtay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili 

iĢlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına  karar verilmesidir.  

DıĢ denetim ve hesapların hükme bağlanmasına iliĢkin diğer hususlar ilgili 

kanununda düzenlenir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve SayıĢtayın denetlenmesi 

Madde 69- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve SayıĢtayın denetlenmesi, her yıl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlık Divanı 

tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim 

elemanlarından oluĢan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara iliĢkin 

belgeler esas alınarak yapılır. 
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YEDİNCİ KISIM 
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler 

Ödenek üstü harcama  

Madde 70- Kamu zararı oluĢturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama 

programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme 

belgelerindeki ödenek miktarını aĢan harcama talimatı veren harcama 

yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net 

ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.  

Kamu zararı  

Madde 71- (DeğiĢik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; 

kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı 

karar, iĢlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artıĢa engel veya 

eksilmeye neden olunmasıdır. 

Kamu zararının belirlenmesinde;  

a) ĠĢ, mal veya hizmet karĢılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,  

b) Mal alınmadan, iĢ veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,  

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,  

d) ĠĢ, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya 

yaptırılması,  

e) Ġdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iĢlemlerinin mevzuata uygun bir 

Ģekilde yapılmaması,  

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)  

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,  

esas alınır.  

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme, 

kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, 

zararın oluĢtuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle 

birlikte ilgililerden tahsil edilir. 

AlınmamıĢ para, mal ve değerleri alınmıĢ; sağlanmamıĢ hizmetleri sağlanmıĢ; 

yapılmamıĢ inĢaat, onarım ve üretimi yapılmıĢ veya bitmiĢ gibi gösteren gerçek 

dıĢı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artıĢa engel veya bir 

eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiĢ, 

imzalamıĢ veya onaylamıĢ bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer 

kanunların bu fiillere iliĢkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri iĢleyenlere her 
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türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı 

tutarına kadar para cezası verilir.  

(DeğiĢik son fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının, bu zarara neden 

olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kiĢilerden tahsiline iliĢkin usûl 

ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yetkisiz tahsil ve ödeme  

Madde 72- Kanunların öngördüğü Ģekilde yetkili kılınmamıĢ hiçbir gerçek 

veya tüzel kiĢi, kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz.  

Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu hizmeti karĢılığında veya kamu 

hizmetleriyle iliĢkilendirilerek bağıĢ veya yardım toplanması veya baĢka adlarla 

tahsilat veya ödeme yapılması hallerinde; söz konusu tutarlar, yetkisiz tahsilat 

veya ödeme yapılanlardan alınarak, ilgisine göre bütçeye gelir kaydedilir veya 

ilgililerine iade edilmek üzere emanet hesaplarına  kaydedilir. Ayrıca, bunlar 

hakkında ilgili kanunları uyarınca adli ve idari yönden gerekli iĢlemler yapılır.  

Para cezaları ve yetkili merciler 

Madde 73- Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst 

yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay baĢından 

baĢlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine 

yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte 

biri oranında kesilerek tahsil olunur.  

ZamanaĢımı  

Madde 74- Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para 

cezalarının verilmesini gerektiren fiilin iĢlendiği yılı izleyen malî yılın baĢından 

baĢlamak üzere zamanaĢımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak 

kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile 

para cezaları zamanaĢımına uğrar. 
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SEKĠZĠNCĠ KISIM 

Diğer Hükümler 

Maliye Bakanlığınca yürütülecek hizmetler  

Madde 75- (Mülga birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 

Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk 

veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; ilgili bakanın 

talep etmesi veya doğrudan BaĢbakanın onayı üzerine Maliye Bakanı, yetkili 

denetim elemanlarına, kamu idarelerinin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, 

malî karar ve iĢlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiĢ ettirir. Bu teftiĢler 

sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna, 

bir örneği de gerekli iĢlemlerin yapılması için ilgili bakana gönderilir. 

Kamu idarelerinin sorumluluğu  

Madde 76-Malî karar ve iĢlemlere iliĢkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, 

kamu idareleri tarafından düzenli olarak muhafaza edilir.  

Kamu idareleri ve görevlileri; malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin 

hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması 

iĢlemlerine ait bilgi ve belgeleri denetimle görevlendirilmiĢ olanlara ibraz etmek, 

görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve 

kolaylığı göstermek zorundadır.  

Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler  

Madde 77- Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare bütçelerinin 

hazırlanması ve uygulanması ile diğer malî iĢlemleri, bu Kanun hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile finansman 

programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüĢülür ve onaylanır. Ödenekler de 

bu usul ve esaslara göre kullanılır.  

Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk 

veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri 

için ilgili vali, belediyeler için ilgili belediye baĢkanının talep etmesi veya doğrudan 

BaĢbakanın onayı üzerine ĠçiĢleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, ilgili 

mahallî idarelerin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve 

iĢlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiĢ ettirir. Bu teftiĢler sonucunda 

düzenlenecek raporların bir örneği Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği 

de gerekli iĢlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye baĢkanına gönderilir. 
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Kurumlardan alınacak hasılat payı  

Madde 78- Kamu iktisadi teĢebbüsleri ve kamu Ģirketlerinin gayrisafi 

hasılatının yüzde onbeĢine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye 

gelir kaydedilir. Bu kapsamda bedel tahsil edilecek kurum ve kuruluĢlar ile hasılat 

payı oranları, ödeme yeri ve zamanı Bakanlar Kurulunca belirlenir. Zamanında 

ödenmeyen hasılat payları, Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda zam  

uygulanmak  suretiyle  21.7.1953  tarihli  ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. 

Hesaplanan zam, kurum ve kuruluĢun bu payları ödeme yetkisi verilmiĢ 

görevlilerinden alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiĢ ek süreler için zam 

uygulanmaz. 

(DeğiĢik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Düzenleyici ve denetleyici 

kurumların üçer aylık dönemler itibarıyla oluĢacak gelir fazlaları, her üç ayda bir 

izleyen ayın onbeĢine kadar genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü Ġstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası hakkında da uygulanır. Söz konusu tutarların süresi 

içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre gecikme 

zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

Kamu alacaklarının silinmesi  

Madde 79- Ġdare 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 yetkilidir. Bu tutarı aĢan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler 

merkezî yönetim bütçe kanununa ekli cetvelde gösterilir.  

Yetki  

Madde 80- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin gerekli 

düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.  
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DOKUZUNCU KISIM 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler,  

Geçici Maddeler ve Yürürlük 

Yürürlükten kaldırılan hükümler  

Madde 81- Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla;  

a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ek ve değiĢiklikleri,  

b) 832 sayılı SayıĢtay Kanununun 30, 32, 33, 36, 37 nci maddeleri ile diğer 

maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,  

c) Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine iliĢkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 211 

sayılı Kanunun  98 - 106 ncı maddeleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarla 1050 

sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı 

SayıĢtay Kanununa tâbi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümleri,  

d) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,  

e) 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi,  

f) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,  

yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Ek Madde 1- (Ek: 22/12/2005-5436/11 md.)  

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve SayıĢtayın muhasebe hizmetleri Türkiye 

Büyük Millet Meclisi BaĢkanı, CumhurbaĢkanlığı muhasebe hizmetleri ise 

CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri tarafından atanan muhasebe yetkilileri 

tarafından yerine getirilir. 

MüĢterek fon hesabı  

Ek Madde 2- (1/7/2006-5538/20 md.) 

ÇeĢitli mevzuatla kurulmuĢ fonların her türlü geliri Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası nezdinde Hazine MüsteĢarlığı adına açılan müĢterek fon hesabına 

yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası 

pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. 

Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra 

kalan tutarlar üzerinden genel bütçenin (B) iĢaretli cetveline gelir kaydedilir. Bu 

Fon, hizmetlerini bütçenin (A) iĢaretli cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir. 

Ancak, bu Fon gelirlerinden kredi ana para geri dönüĢleri, kredi faizleri, borçlanma 

ve satıĢ hasılatı, genel bütçenin (B) iĢaretli cetveline gelir kaydedilmeksizin 

doğrudan müĢterek fon hesabından ilgili Fonun gider hesabına aktarılır. 
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Kapsam dıĢında bırakılan fonların gelirleri ve harcamaları bütçe ile 

iliĢkilendirilmez. Ancak, bunların müĢterek fon hesabında toplanan gelirlerinden 

Maliye Bakanı ve Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi 

üzerine BaĢbakanın onayı ile belirlenecek oran ve tutarlarda kesinti yapılarak 

genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Fonlar, hizmet ve harcamalarını kendi mevzuatında yer alan esas ve usûllere 

göre yürütürler. Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleĢtirilmesi ve 

denetimine iliĢkin süre, esas ve usûller Maliye Bakanlığı ile Hazine MüsteĢarlığınca 

müĢtereken tespit edilir. 

Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç olmak üzere, 

hizmet alanı kalmayan fonlar Maliye Bakanı ve Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu 

Bakanın birlikte teklifi üzerine BaĢbakanın onayı ile tasfiye edilebilir. Bunların 

tasfiyesine iliĢkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı ile Hazine 

MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.Maliye Bakanı ile Hazine 

MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine BaĢbakanın onayı ile 

fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, kendisine 

aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müĢterek fon hesabına, buradan da 

tamamı gider hesabına aktarılır. 

Bütçe kapsamı dıĢındaki fonlardan kendi mevzuatına göre yapılan kesinti ile 

fonlar arası aktarmalardan sonra kalan tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce malî iĢlemleri 

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kamu idarelerinde, malî yönetim ve 

kontrol sistemi kuruluncaya kadar, bu Kanun uyarınca yapılması gereken görevler, 

Maliye Bakanlığının birimleri tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

kriterlerin yerine getirilmesi durumunda, bu kamu idarelerine yetki devri, Maliye 

Bakanlığının önerisi üzerine idareler itibarıyla gerçekleĢtirilir. 

Diğer kamu idarelerinde, bu Kanunun öngördüğü malî yönetim ve kontrol 

sürecine iliĢkin görevler, malî yönetim ve kontrol sistemi kuruluncaya kadar, görev 

ve yetki bakımından benzeri birim ve görevliler tarafından yürütülür. Bu kamu 

idarelerinde görev ve yetki bakımından benzeri birim ve görevliler, Maliye 

Bakanlığının uygun görüĢü üzerine ilgili üst yönetici tarafından belirlenir.  

Maliye Bakanlığı, rehberlik ve koordinasyon görevleri çerçevesinde, kamu 

idarelerinde malî yönetim ve kontrol sistemlerinin oluĢturulmasına yardımcı olur.  

GeçiĢ dönemi 31.12.2007 tarihini geçemez.  

Geçici Madde 2- Bu Kanunda öngörülen tüzük, yönetmelik ve diğer 

düzenlemeler en geç 31.12.2004 tarihine kadar yayımlanır.  
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Geçici Madde 3- Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki Kurul tarafından 

belirleme yapılıncaya kadar, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 

uygulanacak muhasebe standartları Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

Geçici Madde 4- Bu Kanunda öngörülen malî yönetim ve kontrol sistemine 

uyum sağlanması amacıyla, Kanun kapsamındaki idarelerle ilgili mevzuatta ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğünde gerekli değiĢiklikler, en geç 31.12.2007 

tarihine kadar yapılır.  

Genel bütçe kapsamındaki idarelerin, kamu görevi ve hizmeti dıĢında kalan 

ve ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetleri ile mal ve hizmet teslimlerinden 

fiyatlandırılabilir nitelikte bulunanlardan sağlayacakları gelirleri düzenleyen kanun, 

31.12.2007 tarihine kadar yürürlüğe konulur. 

Geçici Madde 5- (DeğiĢik: 22/12/2005-5436/9 md.)  

31.12.2005 tarihi itibarıyla; 

a) Maliye Bakanlığı kadrolarında Bütçe Dairesi BaĢkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir 

Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi 

Müdürü, Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni 

olarak görev yapanlar ile daha önce en az beĢ yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu 

idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile 

Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunların yardımcıları ile kadro unvanı 

sayman olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, 

b) Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe 

birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak çalıĢanlar ile daha önce bu görevi en 

az beĢ yıl yapmıĢ olanlarla bu idarelerde bütçe dairesi baĢkanı, gelir ve gider 

dairesi baĢkanı, muhasebe daire baĢkanı, gelir müdürü, bütçe müdürü ve 

muhasebe müdürü olanlar anılan idarelerde Muhasebe Yetkilisi,  

c) SayıĢtay Denetçisi, BaĢbakanlık MüfettiĢi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, 

Maliye MüfettiĢi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler 

Kontrolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye ĠĢleri ve Döner Sermaye ĠĢletmeleri 

Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında çalıĢmakta olanlar ile daha önce en az beĢ 

yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Ġç Denetçi,  

d) Bakanlık, MüsteĢarlık, BaĢkanlık ve Genel Müdürlüklerde MüfettiĢ veya Kontrolör 

olanlar ile daha önce en az beĢ yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, 

özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında Ġç 

Denetçi,  

e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az 

beĢ yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye MüfettiĢi ve 

Hesap ĠĢleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beĢ yıl bulunanlar, 

mahallî idarelerde Ġç Denetçi, olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.  



5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
 

31.12.2005 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci 

derece sorumlu olarak yürütmekte olanlar, bulundukları kamu idarelerinin 

muhasebe yetkililiği görevini 1.1.2006 tarihinden itibaren sertifikalı muhasebe 

yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler. Bu kiĢiler, sertifika alamamaları halinde 

kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 

idarelerde muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleri Maliye 

Bakanlığının belirleyeceği kiĢilerce yürütülür.  

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere 

atanacak olanların Maliye Bakanlığınca verilecek meslekî eğitimden geçmeleri ve 

yapılacak sınavda baĢarı göstererek sertifika almaları Ģarttır. Ancak, (a) ve (b) 

bentlerinde sayılanlardan sınavla bu kadrolara atanmıĢ olanların muhasebe 

yetkilisi olarak atanmalarında sınav Ģartı aranmaz. 

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananlar bu Kanunun 

öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulurlar. Atamalarda 

ilgilinin ve idaresinin muvafakati alınır. 

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/37 md.) Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi 

görevini yürütmek üzere üçüncü fıkraya göre sertifika almıĢ olanlar arasından 

muhasebe yetkilisi atanması esastır. Bu Ģekilde sertifika almıĢ olanlardan atama 

yapılamaması halinde, Maliye Bakanlığınca sertifika almıĢ muhasebe yetkilisi 

atama zorunluluğu getirilinceye kadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve 

esaslara göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı, diğer 

kamu idarelerinde üst yöneticiler tarafından belirlenen kiĢiler muhasebe 

hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilir. 

Geçici Madde 6- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 

Geçici Madde 7- (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) 

Geçici Madde 8- Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu baĢkan ve üyeleri, bu 

Kanunun yayımını izleyen iki ay içerisinde atanırlar.  

Geçici Madde 9- Diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununa yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmıĢ sayılır. 

Geçici Madde 10- Ġlk kez bu Kanunla SayıĢtay denetimine tâbi tutulan 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli idarelerin 31.12.2005 tarihine 

kadar olan iĢlemlerinin dıĢ denetimi ilgili kanunlarındaki hükümlere göre 

yapılmaya devam edilir.  

Geçici Madde 11- (Mülga birinci fıkra: 24/7/2008-5793/38 md.) 
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(DeğiĢik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu Kanun kapsamında kamu 

idarelerinde kurulmuĢ döner sermaye iĢletmeleri 31/12/2010 tarihine kadar 

yeniden yapılandırılır.  

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Döner sermaye iĢletmeleri 

yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, 

sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığınca 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Fonların muhasebesi de bu Kanunun 

öngördüğü muhasebe sistemine göre yürütülür. 

(Mülga dördüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) 

Geçici Madde 12- 45 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Hazine adına 

tescil edilmesi gereken taĢınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde 

bulunanlar, bu idarelerin tüzel kiĢiliğinin sona erdiği tarihi izleyen altı ay içinde 

herhangi bir iĢleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tescil edilir.  

Geçici Madde 13- Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra kurulacak kamu 

idarelerinin kuruluĢ kanunlarında belirlenmemesi durumunda kuruluĢ bütçesinin 

ekli cetvellerden hangisine dahil olacağı Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Geçici Madde 14- Bu Kanunla verilmiĢ olan görevlerin gerektirdiği 

hizmetlerin etkili ve verimli bir Ģekilde yerine getirilmesi amacıyla AraĢtırma 

Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü ve 

Maliye Yüksek Eğitim Merkezî BaĢkanlığında kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı 

listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

ekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiĢ, ekli (II) 

sayılı listede yer alan kadrolar ise iptal edilerek anılan Kararnameye ekli (I) sayılı 

cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümünden çıkarılmıĢtır. AraĢtırma, Planlama 

ve Koordinasyon Kurulunda görevlendirilecek baĢkan yardımcısı Bakan onayı ile 

atanır ve bakanlıktaki genel müdür yardımcıları için ilgili mevzuatında öngörülen 

tüm haklardan aynen yararlanır. 

Gelir ve ödenek kaydetme yetkisi 

Geçici Madde 15 – (Ek: 1/7/2006-5538/21 md.) 

2006 yılında, ilgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil 

edilen tutarlar ile 40 ıncı maddeye göre tahsil edilen bağıĢ ve yardımları, idare 

bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten 

kullandırmak üzere genel bütçenin (B) iĢaretli cetveline gelir kaydetmeye ve 

bütçelenen ödenekten gelir gerçekleĢmesine göre ilgili tertiplere aktarma 

yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2005 yılından devredenler de dahil) 

ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler 
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çerçevesinde yapılacak iĢlemlere iliĢkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı 

yetkilidir. 

Geçici Madde 16 – (Ek: 25/4/2007-5628/5 md.) 

Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen 

kadrolarda 31/12/2006 tarihi itibarıyla çalıĢmakta olanlar ile daha önce en az beĢ 

yıl bu görevde bulunanlar da anılan madde hükümlerine göre iç denetçi 

kadrolarına atanabilirler. 

Geçici Madde 17 – (Ek: 25/4/2007-5628/5 md.) 

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına 

göre ihdas edilerek kamu idarelerine tahsis edilen malî hizmetler uzmanı unvanlı 

boĢ bulunan kadrolara, ilgili kamu idarelerince talep edilecek sayıyı aĢmamak 

üzere, aĢağıda belirtilen Ģartları taĢıyan adaylar arasından 31/10/2007 tarihine 

kadar bir defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakanlığınca, Öğrenci Seçme ve 

YerleĢtirme Merkezine veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme 

Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve yerleĢtirme sonucuna göre atama yapılır.  

Yapılacak sınava girebilmek ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına 

atanabilmek için;  

a) 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre ihdas edilerek malî 

hizmetler uzmanı kadrosunun tahsis edildiği kamu idarelerinin;  

1) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, strateji 

geliĢtirme ve malî hizmetlere iliĢkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, 

Ġdarî ve Malî ĠĢler Dairesi BaĢkanlıkları, Ġdarî ve Malî ĠĢler Müdürlükleri ile 

döner sermayeli iĢletmeler hariç olmak üzere idarelerin muhasebe ve malî 

hizmetlerinin yerine getirildiği daire baĢkanlıkları veya müdürlüklerinde,  

2) Mülga AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlıkları, AraĢtırma 

Planlama ve Koordinasyon Dairesi BaĢkanlıkları ile AraĢtırma Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüklerinde,  

b) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel 

Müdürlüğünde, kadroları Maliye Bakanlığına ait olmak kaydıyla döner sermayeli 

iĢletmeler dahil olmak üzere muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı Muhasebat 

Genel Müdürlüğünce yürütülen kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde, 

malmüdürlüklerinin ise vezne ve muhasebe servislerinde,  

Genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda sınav tarihi itibarıyla toplam 

en az üç yıl hizmeti bulunmak ve malî hizmetler uzman yardımcılığı giriĢ sınavına 

katılabilmek için gerekli öğrenim Ģartını taĢımak gerekir. Hizmet süresinin 

hesabında sayılan birimler adına tahsis edilmiĢ kadrolarda fiilen görev yapılan 

süreler dikkate alınır. 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

Sınav komisyonunun oluĢturulması, sınava katılabilecekler, sınav konuları, 

sınav ve yerleĢtirme ile söz konusu kadrolara atama ve atananların eğitimine 

iliĢkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.  

5436 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve bu madde gereğince malî 

hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları 

idarelerde söz konusu kadrolarda görev yapanlar, kendilerinin isteği ve 

idarelerinin muvafakati ile baĢka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarına 

atanabilirler.  

Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri 

gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 18– (Ek: 24/7/2008-5793/39 md.) 

31/12/2012 tarihine kadar genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

mali tabloları, muhasebe ve raporlama standartları ile muhasebe tekniğine 

uygunluk açısından Maliye Bakanlığınca denetlenebilir. 

Geçici Madde 19 – (Ek: 24/7/2008-5793/39 md.) 

2008-2015 yılları arasında, orman yangınları ile havadan mücadele 

hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, acil 

sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından, gerçek ve 

tüzel kiĢilerden her nevi hava aracı kiralanmasında bu Kanunun 28 inci 

maddesinde yer alan üç yıllık süre yedi yıl olarak uygulanır. 

Yürürlük  

Madde 82- Bu Kanunun;  

a) 30, 66, 67 ve 80 inci maddeleri ile geçici 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ve 82 ile 

83 üncü maddeleri yayımı,  

b) 81 inci maddesinin (e) bendi ile geçici 6 ncı maddesi 1.1.2004,  

c) Diğer hükümleri 1.1.2005,  

tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 83- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

5018 SAYILI KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER 

1-24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun geçici maddeleri: 
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GEÇĠCĠ MADDE 1 – Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünce (DSĠ) tahakkuk 

ettirilen sulama ve kurutma tesisleri iĢletme ve bakım ücretlerinden vadesi 

1/1/2004 tarihinden önce olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 

edilememiĢ olanlar ile bunlara iliĢkin fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir ve bu alacaklar 

ilgili muhasebe birimleri tarafından terkin edilir. Bu alacaklardan, maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmıĢ olan tahsilât red ve iade edilmez. Bu 

maddenin uygulamasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

GEÇĠCĠ MADDE 2 – Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve hazine 

yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2007 ve 2008 yıllarına iliĢkin sosyal yardım 

zammı borçları ile Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ödeneklerinden ödeme yapılan 

Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin aynı döneme iliĢkin, Maliye Bakanlığınca uygun 

bulunan sosyal yardım zammı borçlarını ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten mahsup 

etmeye ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

 (I) SAYILI CETVEL 

(DeğiĢik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠ 

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

2) CumhurbaĢkanlığı 

3) BaĢbakanlık 

4) Anayasa Mahkemesi  

5) Yargıtay  

6) DanıĢtay 

7) SayıĢtay 

8) Adalet Bakanlığı 

9) Millî Savunma Bakanlığı 

10) ĠçiĢleri Bakanlığı 

11) DıĢiĢleri Bakanlığı 

12) Maliye Bakanlığı 

13) Millî Eğitim Bakanlığı 

14) Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı 

15) Sağlık Bakanlığı 

16) UlaĢtırma Bakanlığı 

17) Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 

18) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

21) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

22) Çevre ve Orman Bakanlığı 

23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

24) Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı 

25) Jandarma Genel Komutanlığı 

26) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

27) Emniyet Genel Müdürlüğü 

28) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

29) Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı  

30) Hazine MüsteĢarlığı 

31) DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı 

32) Gümrük MüsteĢarlığı 

33) Denizcilik MüsteĢarlığı 

34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

35) BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu  

36) Devlet Personel BaĢkanlığı 

37) Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı 

38) Türkiye Ġstatistik Kurumu 

39) Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı 

40) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı  

41) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

42) Karayolları Genel Müdürlüğü  

43) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

44) Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

45) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  

46) Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

47) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü  

48) Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel 
Müdürlüğü  

59) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü  

50) Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel 
Müdürlüğü  

51) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü  
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(II) SAYILI CETVEL 

(DeğiĢik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER 

A) YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU, ÜNĠVERSĠTELER VE YÜKSEK 

TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜLERĠ 
 

1) Yükseköğretim Kurulu 
2) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 
3) Ġstanbul Üniversitesi 

4) Ġstanbul Teknik Üniversitesi  
5) Ankara Üniversitesi 
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 

7) Ege Üniversitesi 
8) Atatürk Üniversitesi 
9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

10) Hacettepe Üniversitesi 
11) Boğaziçi Üniversitesi 

12) Dicle Üniversitesi 
13) Çukurova Üniversitesi 
14) Anadolu Üniversitesi 

15) Cumhuriyet Üniversitesi 
16) Ġnönü Üniversitesi 
17) Fırat Üniversitesi 

18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
19) Selçuk Üniversitesi  
20) Uludağ Üniversitesi 

21) Erciyes Üniversitesi 
22) Akdeniz Üniversitesi 
23) Dokuz Eylül Üniversitesi 

24) Gazi Üniversitesi 
25) Marmara Üniversitesi 
26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

27) Trakya Üniversitesi 
28) Yıldız Teknik Üniversitesi 

29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
30) Gaziantep Üniversitesi 
31) Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 

32) Adnan Menderes Üniversitesi 
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi 
34) Balıkesir Üniversitesi 

35) Celal Bayar Üniversitesi 
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
37) Dumlupınar Üniversitesi 

38) GaziosmanpaĢa Üniversitesi 
39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
40) Harran Üniversitesi 

41) Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
42) Kafkas Üniversitesi 
43) KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

44) Kırıkkale Üniversitesi 
45) Kocaeli Üniversitesi  
46) Mersin Üniversitesi 

47) Muğla Üniversitesi 
48) Mustafa Kemal Üniversitesi 

49) Niğde Üniversitesi 
50) Pamukkale Üniversitesi 
51) Sakarya Üniversitesi 

52) Süleyman Demirel Üniversitesi 
53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
54) EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 

55) Galatasaray Üniversitesi 

56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi Evran Üniversitesi 
57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Ün. 
58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Üniversitesi 

59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Mehmet Akif Ersoy Ün. 
60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) UĢak Üniversitesi 
61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Rize Üniversitesi 

62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Namık Kemal Ün.  
63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Erzincan Üniversitesi 
64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi 

65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi 
66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi 

67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Bozok Üniversitesi 
68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi 
69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi 

70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi 
71) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 

72) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı Dağı Ün. 
73) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Sinop Üniversitesi 
74) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Siirt Üniversitesi 

75) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) NevĢehir Üniversitesi 
76) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karabük Üniversitesi 
77) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kilis 7 Aralık Ün.  

78) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Çankırı Karatekin Ün. 
79) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Artvin Çoruh Ün. 
80) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bilecik Üniversitesi 

81) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bitlis Eren Ün. 
82) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kırklareli Üniversitesi 

83) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi 

84) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bingöl Üniversitesi 

85) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) MuĢ Alparslan Ün. 
86) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Mardin Artuklu Ün. 
87) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Batman Üniversitesi 

88) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Ardahan Üniversitesi 
89) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bartın Üniversitesi 
90) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bayburt Üniversitesi 

91) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) GümüĢhane Ün. 
92) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Hakkari Üniversitesi 
93) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Iğdır Üniversitesi 

94) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) ġırnak Üniversitesi 
95) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Tunceli Üniversitesi 
96) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Yalova Üniversitesi 





 

B) ÖZEL BÜTÇELĠ DĠĞER ĠDARELER 
1)  Savunma Sanayi MüsteĢarlığı 

2)  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  

3)   (Ek:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Atatürk AraĢtırma Merkezi 

4)   (Ek:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Atatürk Kültür Merkezi 

5)   (Ek:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Türk Dil Kurumu 

6)   (Ek:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Türk Tarih Kurumu 

7)  Türkiye ve Orta-Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü 

8)  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

9)  Türkiye Bilimler Akademisi 

10)  Türkiye Adalet Akademisi  

11)  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  

12)  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

13)  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

14)  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

15)  Orman Genel Müdürlüğü  

16)  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

17)  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

18)  Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

19)  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

20)  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

21)  Türk Akreditasyon Kurumu 

22)  Türk Standartları Enstitüsü 

23)  Millî Prodüktivite Merkezi 

24)  Türk Patent Enstitüsü 

25)  Ulusal Bor AraĢtırma Enstitüsü 

26)  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

27)  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 

28)  Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezi 

29)  Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı 

30)  Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı 

31)  GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi  

32)  ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

33)  (Ek: 28/9/2006-5548/36 md.) Kamu Denetçiliği Kurumu 

34)  Ceza ve Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri ĠĢ Yurtları Kurumu 

35)  (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterlilik Kurumu 

 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

(III) SAYILI CETVEL 

(DeğiĢik: 22/12/2005-5436/12 md.) 

DÜZENLEYĠCĠ VE DENETLEYĠCĠ KURUMLAR 

1)  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

2)  (Ek:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu 

3) Sermaye Piyasası Kurulu 

4)  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

5)  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

6)  Kamu Ġhale Kurumu 

7)  Rekabet Kurumu 

8)  (Ek:25/6/2009-5917/47 md. 15 fıkra) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

 

(IV) SAYILI CETVEL 
(DeğiĢik: 16/5/2006-5502/42 md.) 

 
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI 

 1) Sosyal Güvenlik Kurulu      
 2) Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü  



 

5018 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Değiştiren 
Kanun 

5018 sayılı Kanunun değiştirilen 
maddeleri 

Yürürlüğe giriş tarihleri 

5263 I sayılı Cetvel 9/12/2004 

5273 II sayılı Cetvel 15/12/2004 

5286 I sayılı Cetvel 16/3/2005 

5335 78 27/4/2005 

5345 I sayılı Cetvel 16/5/2005 

5429 I sayılı Cetvel 18/11/2005 

5431 II sayılı Cetvel 18/11/2005 

5436 

19, 20, Geçici Madde 4, 5 ve 11, (I), 
(II), (III) ve (IV) sayılı Cetvel 

24/12/2005 

İşlenemeyen hüküm Madde 16; 
Maliye Başkanı kadroları için 

1/3/2006 

Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe 
Dairesi Başkan Yardımcısı kadroları 

için 
31/12/2006 

2, 3, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 
27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 
44, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 

78 Ek Madde 1, İşlenemeyen 
Hüküm,  Geçici Madde 1, 2 ve 3 

24/12/2005 

5467 II sayılı Cetvel 17/3/2006 

5502 I ve IV sayılı Cetvel 20/05/2006 

5538 
Ek Madde 2, Geçici Madde15 12/7/2006 

I ve II sayılı Cetvel 
1/1/2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere 12/7/2006 

5544 II sayılı Cetvel 7/10/2006 

5548 II sayılı Cetvel 1/10/2006 

5628 
27, 28, 60, 71, Geçici Madde 16 ve 

17 
4/5/2007 

5662 II sayılı Cetvel 29/5/2007 

5765 II sayılı Cetvel 31/5/2008 

5793 
9, 10, 27, 28, 40, 44, 51, 52, 53, 61, 

62,Geçici  Madde 5,11,18,19 ve 
İşlenemeyen Hükümler 

6/8/2008 

5902 I sayılı Cetvel 17/6/2009 

5917 II,III sayılı Cetvel,6. md. 10/7/2009 
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BĠRĠNCĠ KISIM 

Genel Hükümler 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel 

hukuk tüzelkiĢilerinin mülkiyetinde bulunan taĢınmaz malların, Devlet ve kamu 

tüzelkiĢilerince kamulaĢtırılmasında yapılacak iĢlemleri, kamulaĢtırma bedelinin 

hesaplanmasını, taĢınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, 

kullanılmayan taĢınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taĢınmaz malların 

devir iĢlemlerini, karĢılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuĢmazlıkların 

çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. 

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkiĢileri adına 

yapılacak kamulaĢtırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Tanımlar 

Madde 2 – Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Ġdare: Yararına kamulaĢtırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzelkiĢilerini, kamu 
kurum ve kuruluĢlarını, gerçek ve özel hukuk tüzelkiĢilerini, 

b) TaĢınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer: TaĢınmaz malın tapuda kayıtlı 
olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçeyi, 

Ġfade eder.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KamulaĢtırmanın OluĢturulması 

KamulaĢtırma Ģartları  

Madde 3 – Ġdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu 

hizmetlerinin veya teĢebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taĢınmaz malları, 

kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peĢin olarak veya aĢağıda 

belirtilen hallerde eĢit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaĢtırma yapabilirler. 

Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan 

projelerinin gerçekleĢtirilmesi, yeni ormanların yetiĢtirilmesi, kıyıların korunması ve 

turizm amacıyla yapılacak kamulaĢtırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk 

tüzelkiĢisine ödenecek kamulaĢtırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda 

gösterilen miktarı, nakden ve peĢin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaĢtırma 

bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaĢtırma 
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bedelleri, peĢin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beĢ yıl içinde faiziyle 

birlikte ödenmek üzere eĢit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peĢin ödeme gününü 

takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi 

uygulanır. 

KamulaĢtırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya iĢleten küçük çiftçiye 

ait olanların bedeli, her halde peĢin ödenir.  

(Ek : 24/4/2001 - 4650/1 md.) Ġdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden 

kamulaĢtırma iĢlemlerine baĢlanılamaz. 

Ġrtifak hakkı kurulması  

Madde 4 – TaĢınmaz malın mülkiyetinin kamulaĢtırılması yerine, amaç için 

yeterli olduğu takdirde taĢınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya 

kaynak üzerinde kamulaĢtırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir. 

Kamu yararı kararı verecek merciler  

Madde 5 – Kamu yararı kararı verecek merciler Ģunlardır: 

a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkiĢileri; 

1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak 
kamulaĢtırmalarda ilgili bakanlık, 

2. Köy yararına kamulaĢtırmalarda köy ihtiyar kurulu,  

3. Belediye yararına kamulaĢtırmalarda belediye encümeni,  

4. Ġl özel idaresi yararına kamulaĢtırmalarda il daimi encümeni, 

5. Devlet yararına kamulaĢtırmalarda il idare kurulu,  

6. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaĢtırmalarda Yükseköğretim Kurulu, 

7. Üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu yararına kamulaĢtırmalarda yönetim kurulları,  

8. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaĢtırmalarda 
ilçe idare kurulu,  

9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına 
kamulaĢtırmalarda il idare kurulu,  

10. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkiĢileri yararına kamulaĢtırmalarda 
Bakanlar Kurulu, 

11. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaĢtırmalarda Bakanlar 
Kurulu. 

b) Kamu kurumları yararına kamulaĢtırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, 
bunların olmaması halinde yetkili idare organları, 

c) Gerçek kiĢiler yararına kamulaĢtırmalarda bu kiĢilerin, özel hukuk tüzelkiĢileri 
yararına kamulaĢtırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa 
yetkili yönetim organlarının baĢvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından 
denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık. 
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Onay mercii  

Madde 6 – Kamu yararı kararı;  

a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde 
kaymakamın, il merkezlerinde valinin, 

b) Ġlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları, 
valinin, 

c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 

d) Yükseköğretim Kurulu kararları, Kurul baĢkanının, 

e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün, 

f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, 
Yüksek Kurum BaĢkanının, 

g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare 
organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın, 

h) Gerçek kiĢiler veya özel hukuk tüzelkiĢileri yararına; köy, belediye veya 
özel idarece verilen kararlar, valinin, 

Onayı ile tamamlanır. 

Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının 

ayrıca onaylanması gerekmez. 

Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre 

yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına 

gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaĢtırma iĢlemine 

baĢlanıldığını gösteren bir karar alınır. 

KamulaĢtırmada önce yapılacak iĢlemler ve idari Ģerh 

Madde 7 – KamulaĢtırmayı yapacak idare, kamulaĢtırma veya kamulaĢtırma 

yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taĢınmaz malların veya kaynakların 

sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; 

kamulaĢtırılan taĢınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların 

adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen 

yaptıracağı araĢtırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir. 

Ġlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taĢınmaz mal ve kaynakların vergi 

beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek 

takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir. 

Ġdare kamulaĢtırma kararı verdikten sonra kamulaĢtırmanın tapu siciline Ģerh 

verilmesini kamulaĢtırmaya konu taĢınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine 

bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiĢtiği takdirde, mülkiyette veya 
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mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değiĢiklikleri tapu idaresi 

kamulaĢtırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (DeğiĢik cümle: 24/4/2001 - 

4650/2 md.) Ġdare tarafından, Ģerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu 

maddeye göre kamulaĢtırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde 

bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği 

takdirde, bu Ģerh tapu idaresince resen sicilden silinir. 

Satın alma usulü 

Madde 8 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/3 md.) 

Ġdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taĢınmaz mallar hakkında 

yapacağı kamulaĢtırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır. 

KamulaĢtırma kararının alınmasından sonra kamulaĢtırmayı yapacak idare, 

bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kiĢi, 

kurum veya kuruluĢlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret 

Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de 

faydalanarak taĢınmaz malın tahmini bedelini tepit etmek üzere kendi bünyesi 

içinden en az üç kiĢiden teĢekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir 

komisyonunu görevlendirir. 

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa 

iĢlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç 

kiĢiden teĢekkül eden bir veya birden fazla uzlaĢma komisyonunu görevlendirir. 

Ġdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli 

belirtmeksizin, kamulaĢtırılması kararlaĢtırılan taĢınmaz mal, kaynak veya bunların 

üzerindeki irtifak haklarının bedelinin peĢin 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 baĢka taĢınmaz malla 

trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla malike bildirir. 

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 

onbeĢ gün içinde, kamulaĢtırmaya konu taĢınmaz malı pazarlıkla ve anlaĢarak 

satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye baĢvurulması halinde; komisyonca 

tayin edilen tarihte pazarlık görüĢmeleri yapılır, tespit edilen tahmini değeri 

geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaĢmaya varılması halinde, yapılan bu 

anlaĢmaya iliĢkin bir tutanak düzenlenir ve anlaĢma konusu taĢınmaz malın tüm 

hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaĢtırma bedelini içeren tutanak malik veya yetkili 

temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. 

Ġdarece, anlaĢma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeĢ gün 

içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum 

malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare 
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adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare 

adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaĢtırma bedeli kendilerine ödenir. 

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taĢınmaz mal, kaynak 

veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaĢtırma yolu ile alınmıĢ sayılır ve bu Ģekilde 

yapılan kamulaĢtırmaya veya bedeline karĢı itiraz davaları açılamaz. 

AnlaĢma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanunun 10 uncu 

maddesine göre iĢlem yapılır. 

Kadastro görmemiĢ yerlerde tespit iĢlemi 

Madde 9 – Ġdare, tapulama veya kadastrosu yapılmamıĢ yerlerin 

durumunun tespiti için mahallin mülki amirine müracaatla, kamulaĢtırma yapılacak 

yerde iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört bilirkiĢinin seçilmesini ister. Mülki amir 

idarenin bu istemi üzerine sekiz gün içerisinde bilirkiĢilerin seçilmesini ve sulh 

hukuk mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaĢtırmayı yapacak 

idareye bildirilmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve iki bilirkiĢi 

birlikte görev yaparlar. 

Bu tespitte görev yapan muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile 

bilirkiĢilere çalıĢtıkları günler için 29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 
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ĠKĠNCĠ KISIM 

KamulaĢtırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, Ġdare Adına Tescil ve 

Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve BilirkiĢiler  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KamulaĢtırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Ġdare Adına Tescil, 

Bedelin Tespiti Esasları  

KamulaĢtırma bedelinin mahkemece tespiti ve taĢınmaz malın idare 

adına tescili  

Madde 10 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/5 md.) 

KamulaĢtırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci 

maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmıĢ olduğu 

bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek 

taĢınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve 

taĢınmaz malın kamulaĢtırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peĢin veya 

kamulaĢtırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmıĢ ise taksitle ödenmesi 

karĢılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister. 

Mahkeme, idarenin baĢvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için 

belirlediği duruĢma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin 

birer örneği de eklenerek taĢınmaz malın malikine meĢruhatlı davetiye ile veya 

idarece yapılan araĢtırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla 

tebligat suretiyle bildirerek duruĢmaya katılmaya çağırır. DuruĢma günü idareye 

de tebliğ olunur. 

Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meĢruhatlı davetiyede veya ilan 

yolu ile yapılacak tebligatta; 

a) KamulaĢtırılacak taĢınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, 
parsel numarası, vasfı, yüzölçümü. 

b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları, 

c) KamulaĢtırmayı yapan idarenin adı, 

d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 
kamulaĢtırma iĢlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karĢı 
düzeltim davası açabilecekleri, 

e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği, 

f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaĢtırma iĢlemine karĢı idari 
yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı 
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aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaĢtırma iĢleminin kesinleĢeceği ve 
mahkemece tespit edilen kamulaĢtırma bedeli üzerinden taĢınmaz malın 
kamulaĢtırma yapan idare adına tescil edileceği, 

g) Mahkemece tespit edilen kamulaĢtırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya 
yatırılacağı, 

h) Konuya ve taĢınmaz malın değerine iliĢkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ 
tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 

Belirtilir. 

Mahkemece, kamulaĢtırılacak taĢınmaz malın bulunduğu yerde mahalli 

gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde 

yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaĢtırmanın ve belgelerin özeti en az bir 

defa yayımlanır. 

Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruĢmada hakim, taĢınmaz malın 

bedeli konusunda tarafları anlaĢmaya davet eder. Tarafların bedelde anlaĢması 

halinde hakim, taraflarca anlaĢılan bu bedeli kamulaĢtırma bedeli olarak kabul 

eder ve sekizinci fıkrının ikinci ve devamı cümleleri uyarınca iĢlem yapar. 

Mahkemece yapılan duruĢmada tarafların bedelde anlaĢamamaları halinde 

hakim, en geç on gün içinde keĢif ve otuz gün sonrası için de duruĢma günü tayin 

ederek, 15 inci maddede sayılan bilirkiĢiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda 

taĢınmaz malın değerini tespit için mahallinde keĢif yapar. Yapılacak keĢifte, 

taĢınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu köy veya mahalle muhtarının da 

hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keĢifte hazır 

bulunması temin edilerek, muhtarın beyanı da alınır. 

BilirkiĢiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11 inci 

maddedeki esaslar doğrultusunda taĢınmaz malın değerini belirten raporlarını 

onbeĢ gün içinde mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruĢma günü 

beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruĢmaya hakim, taraflar veya 

vekillerini ve bilirkiĢileri çağırır. Bu duruĢmada tarafların bilirkiĢi raporlarına varsa 

itirazları dinlenir ve bilirkiĢilerin bu itirazlara karĢı beyanları alınır. 

Tarafların bedelde anlaĢamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından 

onbeĢ gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkiĢi kurulu tayin edilir ve 

hakim, tarafların ve bilirkiĢilerin rapor veya raporları ile beyanlarından 

yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaĢtırma bedeli tespit eder. 

Mahkemece tespit edilen bu bedel, taĢınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının 

kamulaĢtırılma bedelidir. Tarafların anlaĢtığı veya tarafların anlaĢamaması halinde 

hakim tarafından kamulaĢtırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peĢin ve nakit 

olarak veya kamulaĢtırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 

yapılmıĢ ise, ilk taksitin yine peĢin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi 
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tespit edilememiĢ ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu 

maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeĢ gün 

süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece 

uzatılabilir. Ġdarece, kamulaĢtırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına veya 

hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda, ileride ortaya çıkacak hak sahibine 

verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, 

taĢınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaĢtırma bedelinin hak sahibine 

ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya 

bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele iliĢkin temyiz hakları saklıdır. 

Bu maddede öngörülen iĢlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu 

takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır. 

Hak sahibinin tespit edilemediği durmlarda mahkemece, kamulaĢtırma 

bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüĢtürülerek nemalandırılması amacıyla 

gerekli tedbirler alınır. 

KamulaĢtırılması yapılan taĢınmaz mal, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle 

sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüĢmüĢ ise, istek halinde mahkemece sicil 

kaydının terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin iĢlemi sırasında mal sahiplerinin bu taĢınmaz mal 

nedeniyle vergi iliĢiksi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine 

bildirir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaĢtırma iĢlemine karĢı hak 

sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı 

mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde 

mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun 

sonucuna göre iĢlem yapılır. 

KamulaĢtırma iĢlemine karĢı idari yargıda iptal veya maddi hatalara karĢı adli 

mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet 

yöneltileceğinin davetiye ve ilanda açıkça belirtilmemiĢ veya yanlıĢ gösterilmiĢ 

olması nedeniyle davada husumet yanlıĢ yöneltilmiĢ ise, gerçek hasma tebligat 

yapılmak suretiyle davaya devam olun 

KamulaĢtırma bedelinin tespiti esasları:  

Madde 11 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/6 md.) 

15 inci madde uyarınca oluĢturulacak bilirkiĢi kurulu, kamulaĢtırılacak 

taĢınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, 

hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taĢınmaz mal veya kaynağın; 
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a) Cins ve nevini, 

b) Yüzölçümünü. 

c) Kıymetini ektileyebilecek bütün nitelik ve unsarlarını ve her unsurun ayrı ayrı 
değerini, 

d) Varsa vergi beyanını, 

e) KamulaĢtırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmıĢ kıymet takdirlerini, 

f) Arazilerde, taĢınmaz mal veya kaynağın kamulaĢtırma tarihindeki mevkii ve 
Ģartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini. 

g) Arsalarda, kamulaĢtırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satıĢlara 
göre satıĢ değerini, 

h) Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 

ı) 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 gerekçeli bir 

değerlendirme raporuna dayalı olarak taĢınmaz malın değerini tespit ederler. 

TaĢınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaĢtırmayı gerektiren imar ve 

hizmet teĢebbüsünün sebep olacağı değer artıĢları ile ilerisi için düĢünülen 

kullanma Ģekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz. 

KamulaĢtırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaĢtırma sebebiyle 

taĢınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düĢüklüğü gerekçeleriyle 

belirtilir. Bu kıymet düĢüklüğü kamulaĢtırma bedelidir. 

Kısmen kamulaĢtırma  

Madde 12 – Kısmen kamulaĢtırılan taĢınmaz malın değeri;  

a) KamulaĢtırılmayan kısmın değerinde, kamulaĢtırma sebebiyle bir değiĢiklik 
olmadığı takdirde, o malın 11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen 
bedelinden kamulaĢtırılan kısma düĢen miktarıdır. 

b) KamulaĢtırma dıĢında kalan kısmın kıymetinde, kamulaĢtırma nedeniyle eksilme 
meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaĢtırılan 
kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaĢtırma 
bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır. 

c) KamulaĢtırma dıĢında kalan kısmın bedelinde kamulaĢtırma nedeniyle artıĢ 
meydana geldiği takdirde ise, artıĢ miktarı tespit edilerek, kamulaĢtırılan kısmın (a) 
bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan değerin 
çıkarılmasıyla bulunan miktardır.  

ġu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaĢtırma bedelinin 

yüzde ellisinden fazla olamaz. 
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(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düĢüĢ ve artıĢ miktarları, 11 inci 

maddede belirtilen esaslara göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur.  

KamulaĢtırma dıĢında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya 

elveriĢli olduğu takdirde;kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, 

havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski 

nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve 

bedel, belirlenerek kamulaĢtırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) 

bendinde yazılı kıymet düĢüklüğü miktarının belirlenmesinde gözönünde tutulmaz.  

Bir kısmı kamulaĢtırılan taĢınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elveriĢli 

bir durumda değil ise, kamulaĢtırma iĢlemine karĢı idari yargıda dava açılmayan 

hallerde mal sahibinin en geç kamulaĢtırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün 

içinde yazılı baĢvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaĢtırılması zorunludur. 

Baraj inĢası için yapılan kamulaĢtırmalar sonunda kamulaĢtırma sahasına 

mücavir taĢınmaz mallar, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleĢme düzeninin 

bozulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması 

hallerinde, sahiplarinin yazılı baĢvurusu üzerine kamulaĢtırmaya tabi tutulur. Bu 

hususları düzenleyen yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca; ĠçiĢleri, 

Maliye, Bayındırlık, Tarım ve Orman, KöyiĢleri ve Kooperatifler bakanlıklarının 

görüĢü de alınmak suretiyle hazırlanır. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur ve 

Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu suretle kamulaĢtırılan mücavir taĢınmaz mallar 

hakkında 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygulanmaz. Ġdare, bu taĢınmaz mallar 

üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de gözönünde tutarak dilediği gibi tasarrufta 

bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir.  

Kısmen kamulaĢtırılan paylı mülkiyete konu taĢınmaz mal, evvelce paydaĢlar 

arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaĢın tasarruf ve yararlanmasına 

bırakılmıĢ ve yapılan kısmi kamulaĢtırma bu yerin tamamını veya bir kısmını 

kapsıyor ise, bu durumda kamulaĢtırmaya iliĢkin iĢlemler sadece bu paydaĢ veya 

paydaĢlar hakkında yürütülerek kamulaĢtırma bedeli payları oranında kendilerine 

ödenir. Pay veya paydaĢların sadece bu kısım için dava hakları vardır. TaĢınmaz 

malın kamulaĢtırılmayan kısmı üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaĢlar 

arasından çıkarılır. KamulaĢtırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına tescil olunur.  

Bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaĢmazlıklar adli yargıda 

çözümlenir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Dava Hakkı ve BilirkiĢiler  

Tebligat 

Madde 13 – (Mülga: 24/4/2001 - 4650/21 md.) 

 

Dava hakkı 

Madde 14 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/7 md.) 

KamulaĢtırmaya konu taĢınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde 

gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat 

yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan 

tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaĢtırma iĢlemine karĢı idari yargıda iptal 

ve maddi hatalara karĢı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir. 

Ġdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 

ĠĢtirak halinde veya müĢterek mülkiyette, paydaĢların tek baĢına dava hakları 

vardır. 

Ġdare, kamulaĢtırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz 

gün içinde maddi hatalara karĢı adli yargıda düzeltim davası açabilir. 

Ġdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede 

karĢı açılan davaların görülmesi sırasında, taĢınmaz malın gerçek malikinin baĢka 

bir Ģahıs olduğu anlaĢıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha 

önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. 

Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez. 

BilirkiĢiler 

Madde 15–(DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/8 md.) 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri 

tarafından, üyelerinin oturdukları yeri gözönünde bulundurarak her il için onbeĢ ila 

yirmibeĢ, ayrıca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde 

oturan ve mühendis veya mimar olan taĢınmaz mal sahipleri arasından on beĢ 

bilirkiĢi her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren 

listeler valiliklere verilir. BilirkiĢi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalıĢma 

esasları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüĢü alınmak suretiyle 

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir 

yönetmelikle belirlenir. 
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Valilikçe onanan listelerden, odalar tarafından seçilenler il merkezi ve 

ilçelerdeki asliye hukuk mahkemelerine, idare kurulları tarafından seçilenler de 

seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine bildirilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 

BilirkiĢi kurulu; kamulaĢtırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü 

odalar listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle beĢ kiĢiden 

oluĢur. 

KamulaĢtırılan taĢınmaz malın üstün niteliği gözönüne alınarak, bilirkiĢilerden 

üçü aynı uzmanlık kolundan seçilebilir. 

KamulaĢtırmayı yapan idarede görevli olanlar, kamulaĢtırılan taĢınmaz malın 

sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil, kan ve sıhri 

hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkiĢi seçilemezler. 

Ġhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiili ve hukuki 

sebeplerle bilirkiĢi seçiminin imkansız olduğu il ve ilçelerde, kamulaĢtırılan 

taĢınmaz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık ve Ġskan, Tarım ve KöyiĢleri ve 

Orman Bakanlıklarının taĢra birimleri ile diğer resmi daire ve kurumlardan alınacak 

fen adamları ile bilirkiĢi kurulu tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veya fiili veya 

hukuki sebeplerle bilirkiĢi seçimlerine imkan olmadığı takdirde, komĢu illerin oda 

listelerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmi daire ve kurumlardan alınacak fen 

adamları ile kurul tamamlanır.  

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada 

gösterilen kimseler arasından taraflar bilirkiĢi seçmekte anlaĢamadıkları takdirde 

bilirkiĢiler hakim tarafından resen seçilir. 

Hakim, bilirkiĢilere yemin ettirir. 

BilirkiĢi kurulu, taĢınmaz malın değerini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre 

tayin ve takdir ederek, gerekçeli raporunu onbeĢ gün içinde mahkemeye verir. 

BilirkiĢilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği 

gün esas tutulur. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Aynın Ġhtilaflı Bulanması Tescil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan TaĢınmaz 

Malın KamulaĢtırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve 

Zilyedin Hakları  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Elkoyma 

Acele iĢlerde elkoyma ve tescil  

Madde 16 – (Mülga: 24/4/2001 - 4650/21 md.) 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Aynın Ġhtilaflı Olması ve Tescil  

Tapulu taĢınmaz mallarda tescil  

Madde 17 – (Mülga: 24/4/2001 - 4650/21 md.) 

Aynın ihtilaflı bulunması  

Madde 18 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/10 md.) 

Ġdare, kamulaĢtırılması kararlaĢtırılan taĢınmaz malın mülkiyeti üzerinde 

ihtilaf olup olmadığını, taĢınmaz malın bulunduğu yerdeki tapu idaresi, kadastro 

müdürlüğü ve hukuk mahkemelerinden sorarak ve mahallinde araĢtırma yaparak 

tespit eder. 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda, taĢnımaz malın tapuda kayıtlı olmakla 

birlikte mahkemede mülkiyeti üzerinde ihtilaf olduğu veya kadastrosu yapılmasına 

rağmen kadastro mahkemesinde davalı olduğunun tespit edilmesi halide idarece, 

10 uncu madde uyarınca hazırlanan belgelerin tamamı, taĢınmaz malın bulunduğu 

yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taĢınmaz malın kamulaĢtırma bedelinin 

tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili uyuĢmazlığın sonucunda belli olacak 

hak sahibine peĢin veya kamulaĢtırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre 

yapılmıĢ ise taksitle ödenmesi karĢılığında idare adına tesciline karar verilmesi 

istenir. 

Mahkemece, taĢınmaz mal hakkındaki mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın tüm 

taraflarına, 10 uncu madde uyarınca tebligatların ve ilanların yapılması, 

taĢınmazın kamulaĢtırma bedelinin yine bu maddedeki usule göre tespit edilmesi 

ve bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili davanın sonucunda belli olacak hak sahibine 

ödenmek üzere idarece mahkemenin belirttiği bankaya 10 uncu madde uyarnıca 

ve üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin ileride belli olacak 

hak sahibine ödenmesine ve taĢınmaz malın idare adına tesciline karar verilir ve 
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bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 3 üncü maddenin 2 

nci fıkrasına göre yapılan kamulaĢtırmalarda mahkemece belirlenecek 

kamulaĢtırma bedelinin ilk ve takibeden taksitleri de mahkemenin belirlediği 

bankadaki üçer aylık vadeli hesaplara yatırılır. 

Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece 

karar verilen kiĢinin müracaatı üzerine kamulaĢtırma bedelini tespit eden 

mahkemenin, paranın bu hak sahibine ödenmesi için bankaya yazacağı talimat 

üzerine para hak sahibine ödenir. 

Bu maddede öngörülen iĢlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu 

takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır. 

KamulaĢtırılması yapılan taĢınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle 

sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüĢmüĢ ise, istek halinde mahkemece sicil 

kaydının terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin iĢlemi sırasında mal sahiplerinin bu taĢınmaz mal 

nedeniyle vergi iliĢkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine 

bildirir. 

Mahkemece tespit edilen bu bedel taĢınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının 

kamulaĢtırma bedelidir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaĢtırma iĢlemine karĢı hak 

sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı 

mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde 

mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun 

sonucuna göre iĢlem yapılır. 

KamulaĢtırma iĢlemine karĢı idari yargıda iptal veya maddi hatalara karĢı adli 

mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet 

yöneltileceğinin tebligat ve ilan belgelerinde açıkça belirtilmemiĢ veya yanlıĢ 

gösterilmiĢ olması nedeniyle davada husumet yanlıĢ yöneltilmiĢ ise, gerçek hasma 

tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur. 

Tapuda kayıtlı olmayan taĢınmaz malların tescili ve zilyedin hakları 

Madde 19 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/11 md.) 

Ġdare öncelikle, kamulaĢtırılması kararlaĢtırılan tapuda kayıtlı olmayan 

taĢınmaz malın, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı 

maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak 

suretiyle tespit eder. 
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Ġdarece yapılan bu araĢtırma sonucunda, kamulaĢtırılması kararlaĢtırılan 

tapuda kayıtlı olmayan taĢınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı 

maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taĢınmaz malın zilyedi mevcut 

olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde 

gereğince seçilen bilirkiĢiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar 

ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taĢınmazın yüzölçümü, zilyedin 

kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin baĢlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma 

Ģartlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediği belirtilir. 

Ġdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, 

taĢınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taĢınmaz 

malın kamulaĢtırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peĢin veya kamulaĢtırma bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmıĢ ise taksitle ödenmesi 

karĢılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir. 

Mahkeme, taĢnımaz malın kamulaĢtırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen 

usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, 

zilyedin kamulaĢtırma tarihinde taĢınmaz malı TürkKanunu Medenisi hükümleri 

dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiĢ olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü 

takdirde, kamulaĢtırma bedelinin tespitine iliĢkin bilirkiĢi raporunu idareye, bu 

raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder. 

Ayrıca taĢınmaz malın durumu, o yerine en büyük mal memuruna 

bildirilmekle beraber, taĢınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve 

Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir. 

Ġlanda: 

a) TaĢınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı, 

b) Zilyedin kimliği, 

c) KamulaĢtırma bedelinin yatırılacağı banka,  

d) Konuya ve taĢınmaz malın değerine iliĢkin tüm savunma ve delillerin, ilan 
tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 

e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, 
kamulaĢtırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 

Belirtilir. 

Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından 

itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaĢtırma bedeli olarak tespit edilen 

miktarın, peĢin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasına göre taksitle kamulaĢtırma yapılmıĢ ise, ilk taksidin yine peĢin ve nakit 

olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair 
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makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeĢ gün süre verilir. Gereken hallerde bu 

süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. Ġdare tarafından 

kamulaĢtırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı 

halinde mahkemece, taĢınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaĢtırma 

bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın 

yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü Ģahıslar tarafından itiraz edilmesi 

halinde ise, mahkemece, tespit edilen kamulaĢtırma bedelinin ileride hak 

sahipliğini ispat edecek kiĢiye ödenmek üzere idarece ilanda belirtilen bankada 

açılacak üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, taĢınmaz malın idare 

adına tesciline karar verilir. 

KamulaĢtırma bedelinin zilyede verilmiĢ olması, o taĢınmaz malda hak iddia 

edenlerin genel hükümler dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davası açmak 

hakkını düĢürmez. 

(Ek fıkra: 26/5/2004-5177/35 md.) BaĢkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya 

zilyedi tarafından iktisap edilmemiĢ yerin kamulaĢtırmasında binaların asgarî 

levazım bedeli, ağaçların ise 11 inci madde çerçevesinde takdir olunan bedeli 

zilyedine ödenir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

KamulaĢtırmada BoĢaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BoĢaltma 

TaĢınmaz malın boĢaltılması  

Madde 20 – (DeğiĢik ibare: 24/4/2001 - 4650/12 md.) Bu Kanun uyarınca 

lehine kamulaĢtırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taĢınmaz 

malın boĢaltılması idarece icra memurundan istenir. Ġcra memuru taĢınmaz malı 

onbeĢ gün içinde boĢaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taĢınmaz 

mal boĢaltılmazsa icraca boĢaltılır. Ġtiraz ve Ģikayet boĢaltmayı durdurmaz ve 

mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

TaĢınmaz malın boĢaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile 

sorumlu tutulamaz. 

Ekili arazinin boĢaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi 

mümkün olmadığı hallerde kamulaĢtırmayı yapan idare, mahkemece takdir 

edilecek ekin bedelini tazmin etmek Ģartıyla, arazinin boĢaltılmasını talep edebilir. 

Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaĢtırma değerinin 

tespitinde nazara alınmıĢ ise, taĢınmaz malın boĢaltılması için tekrar bu bedelin 

tespit ve ödenmesi gerekmez. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KamulaĢtırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

Ġdarenin tek taraflı vazgeçmesi  

Madde 21 – Ġdare kamulaĢtırmanın her safhasında kamulaĢtırma kararı 

veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaĢtırmadan tek taraflı olarak 

kısmen veya tamamen vazgeçebilir. ġu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde 

dava giderleri ile harç, harcanan emek ve iĢin önemi gözetilerek mahkemece 

maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 

Tarafların anlaĢmasıyla vazgeçme ve devir  

Madde 22 – (DeğiĢik birinci fıkra: 24/4/2001 - 4650/13 md.) 

KamulaĢtırmanın ve bedelinin kesinleĢmesinden sonra taĢınmaz malların 

kamulaĢtırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi 

lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal 
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sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaĢtırma bedelini üç ay içinde ödeyerek 

taĢınmaz malını geri alabilir. 

Ancak, kamulaĢtırılan taĢınmaz mala kamulaĢtırmayı yapan idare dıĢında 

baĢka bir idare, kamulaĢtırma yoluyla gerçekleĢtirebileceği bir kamu hizmeti 

amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu 

Kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü 

maddesine göre iĢlem yapılır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı  

Madde 23 – KamulaĢtırma bedelinin kesinleĢmesi tarihinden itibaren beĢ yıl 

içinde, kamulaĢtırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 

devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaĢtırma ve devir amacına uygun hiç bir 

iĢlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis 

edilmeyerek taĢınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları 

kamulaĢtırma bedelini aldıkları günden itibaren iĢleyecek kanuni faiziyle birlikte 

ödeyerek, taĢınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düĢer. 

Aynı amacın gerçekleĢmesi için birden fazla taĢınmaz mal birlikte 

kamulaĢtırıldığı takdirde bu taĢınmaz malların durumunun bir bütün oluĢturduğu 

kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır.  

Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına iliĢkin hükümler saklıdır. 

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununa dayanılarak yapılan kamulaĢtırmalarda ve bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 

kamulaĢtırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.  
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BEġĠNCĠ KISIM 

Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve  

Acele KamulaĢtırma 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Hasar 

KamulaĢtırma bedelinden düĢülebilecek hasar  

Madde 24 – 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca kamulaĢtırılmasından 

vazgeçilen veya geri alınan taĢınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili 

dikili Ģeyler yıkılmıĢ, sökülmüĢ veya harap olmuĢ ise, taĢınmaz malın geri 

alınmasında mal sahibi veya mirasçısı, kamulaĢtırma tarihindeki değerine göre 

farkının, ödeyeceği kamulaĢtırma bedelinden düĢülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygulamasından doğacak 

anlaĢmazlıklar adli yargıda çözümlenir.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar 

Hakların sınırlandırılması ve mülkiyetin idareye geçmesi 

Madde 25 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/14 md.) 

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaĢtırma 

iĢlemi, mal sahibi için 10 uncu madde uyarınca mahkemece yapılan tebligatla 

baĢlar. Mülkiyetin idareye geçmesi, mahkemece verilen tescil kararı ile olur. 

Mahkemece verilen tescil kararı tarihinden itibaren taĢınmaz mal sahibinin, 

kamulaĢtırılması kararlaĢtırılan taĢınmaz malda yeni inĢaat veya ekim yapmak 

veya mevcut inĢaatta esaslı değiĢiklikler meydana getirmek gibi kullanma hakları 

kalkar. Bundan sonra yapılanların değeri dikkate alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Trampa Yolu ve Acele KamulaĢtırma 

Trampa yolu ile kamulaĢtırma 

Madde 26 – Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaĢtırma bedeli yerine, 

idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiĢ olan taĢınmaz mallarından, bu bedeli 

kısmen veya tamamen karĢılayacak miktarı verilebilir.  

KamulaĢtırma bedeli yerine verilecek taĢınmaz malın değeri, idarenin ihale 

komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. TaĢınmaz 
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mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karĢılanır. Ancak idarenin 

vereceği taĢınmaz malın değeri, kamulaĢtırma bedelinin yüzde yüzyirmisini 

aĢamaz. 

Acele kamulaĢtırma 

Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 

uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca 

karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda 

gerekli olan taĢınmaz malların kamulaĢtırılmasında kıymet takdiri dıĢındaki iĢlemler 

sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde 

o taĢınmaz malın (DeğiĢik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde 

esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkiĢilerce tespit edilecek 

değeri, idare tarafından mal sahibi adına (DeğiĢik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 

md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya 

yatırılarak o taĢınmaz mala el konulabilir.  

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 

kamulaĢtırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 
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ALTINCI KISIM 

Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve 

Ġdareler Arasında TaĢınmaz Mal Devri 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Bedelsiz Kullanma ve Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkisi  

Madde 28 – Milli savunma inĢaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek ve 

özel hukuk tüzelkiĢilerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları 

altında bulunmayan kireç, taĢ ve kum ocaklarını, hiç bir resim ve ücrete tabi 

olmadan kullanmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bayındırlık, Köy ĠĢleri ve Kooperatifler bakanlıkları ile T.C. Devlet Demiryolları 

ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü de aynı sebep ve Ģartlarla, demiryolu hattının veya karayolunun veya 

su tesislerinin her yönündeki, gerçek ve özel hukuk tüzelkiĢilerinin mülkiyet ve 

tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taĢ ve kum 

ocaklarını hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanabilirler. 

Giderlerin ödenmesi  

Madde 29 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/16 md.) 

10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci madde 

uyarınca mahkemece oluĢturulan bilirkiĢilerin ve keĢifte dinlenilen muhtarın 

mahkemece takdir edilecek ücretleri ile, tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği 

diğer giderler kamulaĢtırmayı yapan idarece ödenir. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kamu Kurumları ve TüzelkiĢileri Arasında TaĢınmaz Mal Devri 

Bir idareye ait taĢınmaz malın diğer idareye devri 

Madde 30 – (DeğiĢik ibare: 24/4/2001 - 4650/17 md.) 

Kamu tüzelkiĢilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taĢınmaz mal, kaynak 

veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzelkiĢisi veya kurumu tarafından 

kamulaĢtırılamaz.  

TaĢınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde 

uyarınca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek 

mal sahibi idareye yazılı olarak baĢvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez 

veya altmıĢ gün içinde cevap vermez ise anlaĢmazlık, alıcı idarenin baĢvurusu 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

üzerine DanıĢtay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara 

bağlanır. 

Taraflar bedelde anlaĢamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaĢma 

tarihinden veya DanıĢtay kararının tebliği tarihinden itibaran otuz gün içinde, 10 

uncu maddede yazılı usule göre mahkemeye baĢvurarak, kamulaĢtırma bedelinin 

tespitini ister. Bu durumda yapılacak yargılamada mahkemece, 29/6/1938 tarihli 

ve 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Mahkemece, 10 uncu maddede öngörülen usule göre kamulaĢtırma bedeli 

olarak tespit edilen miktarın, peĢin ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek 

üzere belirleyeceği bir bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz 

edilmesi için alıcı idareye onbeĢ gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir 

defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idare tarafından kamulaĢtırma 

bedelinin mal sahibi idare adına bankaya yatırıldığına dair makbuzun ibrazı 

halinde mahkemece, taĢınmaz malın alıcı idare adına tesciline ve kamulaĢtırma 

bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine 

ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele 

iliĢkin temyiz hakları saklıdır. 

Bu suretle devir alınan taĢınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden 

kamulaĢtırma yolu ile alınmıĢ sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni 

dıĢında baĢkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, 

23 üncü madde uyarınca taĢınmaz malı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine Ģerh verilir. 
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YEDĠNCĠ KISIM 

Yasak ĠĢler ve Ceza Hükümleri 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Yasak ĠĢler 

Yasak iĢler ve eylemler  

Madde 31 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/18 md.) 

AĢağıda yazılı iĢler ve eylemler yasaktır.  

a) 15 inci madde uyarınca oluĢturulan bilirkiĢilerin, kendilerine mahkemece takdir 
edilen ücret dıĢında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları, 

b) Mahkemece 10 uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden 
sonra taĢınmaz malın baĢkasına devir ve ferağ veya temliki. 

c) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adına hareket edenler 
tarafından kabullenilmesi. 

d) KamulaĢtırma bedelinin tamamının veya bir kısmının nakden veya baĢka bir 
Ģekilde, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal 
sahibine önceden ödenmesi. 

e) KamulaĢtırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya 
onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaĢtırılması. 

f) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat 
veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Görevli KiĢilerin Suçları ve Ceza Hükümleri 

Görevli kiĢilerin suçları  

Madde 32 – Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç iĢleyenler, Devlet 

memuru gibi cezalandırılırlar. ġu kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen 

olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki katına kadar artırılır. 

Cezalar  

Madde 33 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/19 md.) 

Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teĢkil etmediği takdirde, bu 

Kanunun 31 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenler iki yıldan aĢağı 

olmamak üzere hapis ve iki milyar liradan dört milyar liraya kadar; (d), (e) ve (f) 

bentlerine aykırı hareket edenler ise, bir yıldan aĢağı olmamak üzere hapis ve 

beĢyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezasıyla, (b) ve (c) 
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bentlerine aykırı hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikiyüz milyon 

liradan dörtyüz milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu 

maddedeki para cezaları her yıl 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı TürkCeza 

Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca artırılır. 
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SEKĠZĠNCĠ KISIM 

ÇeĢitli Hükümler 

Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı: 

Madde 34 – Mal sahiplerinin 31 inci maddedeki yasaklara rağmen avukat 

veya dava vekillerine veya bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü 

Ģahıslara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karĢılığını bir yıl içinde geri 

almaya hakları vardır. 

Ġmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerler:  

Madde 35 – Ġmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan 

parsellerden düzenleme ortaklık payı karĢılığı olarak bir defaya mahsus alınan yol, 

yeĢil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerlerle, özel 

parselasyon sonunda malikinin muvafakatı ile kamu hizmet ve tesisleri için 

ayrılmıĢ bulunan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında 

bulunulamaz ve karĢılığı istenemez.  

KamulaĢtırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali  

Madde 36 – KamulaĢtırma kanunları uyarınca gerekli iĢlemler tamamlanıp 

tapuda kayıtlı olanların idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı 

olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaĢtırılan yer için herhangi 

bir nedenle gerçek ve tüzelkiĢiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, 

idarenin isteği üzerine hakim, evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde 

mahallinde inceleme yaparak sonraki kaydın iptali hakkında bir karar verir. 

Bu iĢlemler harca ve resme bağlı değildir. 

Yetkili ve görevli mahkeme ve yargılama usulü  

Madde 37 – Bu Kanundan doğan tüm anlaĢmazlıkların adli yargıda 

çözümlenmesi gerekenleri, taĢınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk 

mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür.  

Hak düĢürücü süre  

Madde 38 – (Ġptal:Ana.Mah.’nin 10/4/2003 tarih ve E.2002/112, K.2003/33 

sayılı kararı ile)  
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Vergilendirme  

Madde 39 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/20 md.) 

KamulaĢtırılan taĢınmazın kamulaĢtırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas 

olan vergi değeri, kesinleĢen kamulaĢtırma bedelinden az olduğu takdirde, 

kamulaĢtırma bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerinden, cezalı emlak vergisi 

tarh olunur. 

Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen verilmemiĢ olması halinde, 

kesinleĢen kamulaĢtırma bedeli, kamulaĢtırmanın yapıldığı yıla ait vergi değeri 

yerine geçer ve bu değer üzerinden cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılır. 

Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 

Madde 40 – 31/8/1956 tarih ve 6830 sayılı Ġstimlak Kanunu ile ek ve 

değiĢiklikleri, 8/7/1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5 inci 

maddesi ile 21/1/1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 

kamulaĢtırılan taĢınmaz malın değerinin tespitine iliĢkin hükümleri yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

7/3/1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ve değiĢiklikleri, 15/4/1955 tarih 

ve 6538 sayılı Ġstanbul KapalıçarĢısının Tamir ve Ġhyası Hakkında Kanun hükümleri 

ile diğer özel kanunlardaki kamulaĢtırmaya iliĢkin hükümler saklıdır.  

Ġstimlak Kanununa yapılan atıflar  

Madde 41 – Diğer kanunlarda Ġstimlak Kanununa veya belli maddelerine 

yapılan atıflar bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya 

maddelerine yapılmıĢ sayılır. 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiĢ olan 

kamu yararı ve kamulaĢtırma kararları geçerlidir. Ancak, idarece henüz kıymet 

takdir edilmemiĢ olan iĢlerde, kıymet takdir iĢlemleri ile sonraki iĢlemler bu Kanun 

hükümlerine göre yapılır.  

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmıĢ ve henüz kesin hükme 

bağlanmamıĢ davalarda bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla 

getirilen değiĢik hükümlerin uygulanması nedeniyle haksız çıkan tarafa harç, 

yargılama gideri ve avukatlık ücreti yükletilemez. 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan 

davalarda, davanın açıldığı günde yürürlükte olan kanunlara göre iĢlemeye 

baĢlamıĢ olan dava süreleri, o kanunlara göre tespit edilir.  

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamulaĢtırılmıĢ 

ve kamulaĢtırma bedelinin kesinleĢmesi dört yılı tamamlamıĢ taĢınmaz mal 
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hakkında 22 nci madde hükmüne göre iĢlem yapılmıĢ veya yapılacak olması 

halinde, idarelere bu Kanunun yürürlüğünden itibaren 2 yıllık ek süre hakkı 

tanınır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı ancak bu sürenin tamamlanmasından sonra 

doğar. 

Geçici Madde 4 – 5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun kapsamına 

girmeleri nedeniyle kamu tüzelkiĢileri veya kurumları adına kamulaĢtırılmıĢ sayılan 

taĢınmaz malların eski malik, zilyed veya bunların halefleri tarafından açılmıĢ ve 

kesin hükme bağlanmamıĢ davalarda sözü edilen 221 sayılı Kanunun hükümleri 

uygulanır. 

Geçici Madde 5 – (Ek: 24/4/2001 - 4650/21 md.) Bu Kanunun değiĢik 15 

inci maddesinde öngörülen yönetmelik çıkarılıncaya kadar bilirkiĢiler önceki hükme 

göre seçilir. 

Madde 42 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Madde 43 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

4/11/1983 TARĠHLĠ VE 4269 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN 

HÜKÜMLER 

1 – 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun hükmüdür: 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kamulaĢtırma 

kararı alınmıĢ ancak henüz tebligata çıkarılmamıĢ kamulaĢtırmalarda bu Kanun 

hükümleri, diğerlerinde önceki hükümler uygulanır. 

 
2942 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No 
Farklı tarihte yürürlüğe giren 

maddeler 
Yürürlüğe giriĢ tarihi 

4650 - 5/5/2001 

5177 19 5/6/2004 
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ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU 

Kanun Numarası : 3516 

Resmî Gazete Tarihi: 21.01.1989  Sayı : 20056 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve 

kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü 

aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve 

kullanılmasını sağlamaktır.  

Kapsam (1) 

Madde 2 – Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat 

muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, 

taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilimölçü transformatörleri ile demiryolu 

yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu Kanun 

hükümlerine göre yapılır. 

Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine bu maddede 

yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü aletini bu Kanun kapsamına alabilir. 

(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 5/8/2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 17/7/2006 tarihli ve 2006/10736 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 

"Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına 

ĠliĢkin Karar‖ a bakınız. 

Ġstisnalar 

Madde 3 – AĢağıdaki konular bu Kanun kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır.  

a) Uluslararası Birimler Sisteminin uygulanmadığı ülkelerle ilgili ve taraflardan biri 
Türk vatandaĢı olmayan ve yurdumuzda oturmayan Ģahıslarla yapılmıĢ anlaĢma, 
sözleĢme ve düzenlenmiĢ belgeler, 

b) (a) bendinde belirlenen ülkelere ticaret eĢyası ihracı ile uğraĢan müessese ve 
fabrikalarda özellikle bu iĢler için kullanılan ölçü ve ölçü aletleri, 

c) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.1933 tarihinden önce 
düzenlenmiĢ bulunan tapu, kontrat ve senet gibi kayıt ve belgeler, 

d) Kullanılmayan antika ölçü ve ölçü aletleri, 

e) Öğretim iĢlerinde, para ve mücevherat yapımında veya taĢıdığı özellikler 
bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek özel, kiĢisel veya 
teknik iĢlerde kullanılan veya sanayi kuruluĢlarında özellikle imalata yarayıp 
mamullerin miktarını tespitle ilgisi bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri, 

f) Münhasıran banyo ve mutfaklarda kullanılmak maksadıyla imal edilmiĢ bulunan 
dinamometrik tartı aletleri, 
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g) Silahlı Kuvvetlerin donatım ve donanımına ait olup alım satımla ilgisi bulunmayan 
teknik ölçü ve ölçü aletleri. 

Ancak, (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik iĢler 

dıĢında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların üzerlerine "ALIM VE SATIM 

ĠġLERĠNDE KULLANILAMAZ" deyiminin yazılması ve (b) bendinde belirtilen ölçü ve 

ölçü aletlerinin özelliklerine göre muayeneleri yapılarak damgalanmıĢ olmaları 

Ģarttır. 

Tarifler 

Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasında, 

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,  

Uluslararası birimler sistemi: Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Konferansınca 

kabul edilen uluslararası birimleri, 

Ölçü: Ağırlık, uzunluk ve hacim gibi büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ve 

üzerinde yazılı birim ve miktarların doğruluğu tasdik edilmiĢ ağırlık, uzunluk 

taksimatlı ölçüler ve ölçü kaplarını,  

Ölçü aleti: Ölçü iĢleminde kullanılan araç, sayaç ve gereçleri,  

Umumi ayar iĢareti: Damgada kullanılan TC Ģekli olan iĢareti, 

Damga: Muayene sonunda uygun olduğu anlaĢılan ölçü ve ölçü aletlerinin 

üzerine konulan umumi ayar iĢaretini, 

Etalon: ÇeĢitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip 

olunan imkanlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerini,  

Dinamometrik tartı aleti: Yaylı tartı aletini, 

Ġfade eder.  

Uluslararası temel birimler 

Madde 5 – Bu Kanun kapsamındaki uluslararası temel birimler Ģunlardır. 

Metre : Uzunluk temel birimi, 

Kilogram : Kütle (Ağırlık) temel birimi, 

Saniye : Zaman temel birimi,  

Amper : Elektrik akım Ģiddeti temel birimi, 

Kelvin : Termodinamik sıcaklık temel birimi, 

Kandela : IĢık Ģiddeti temel birimi, 

Mol : Madde miktar birimi,  
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Yukarıda yazılı temel birimler ile baĢka değiĢik büyüklüklerin ölçüldüğü ve bu 

büyüklüklerin fiziksel oluĢumlarına göre temel terimlerin çeĢitli cebrik tertipleri ile 

ifade edilen türetilmiĢ birimlerin tarifleri ile özel adlandırmaları Bakanlıkça 

çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Uluslararası birimlerin kullanılması 

Madde 6 – Resmi ve özel sözleĢmeler, her türlü evrak, belge ve ilanlar ile 

miktar belirten etiketlerde ve kanunlara göre tutulan defterlerde, uluslararası 

birimlerin kullanılması zorunludur.  

Sayı ile alınıp satılması gelenek haline getirilmiĢ bulunan alım satımlarda bu 

madde hükmü uygulanmaz. 

Marka kaydı ile tip ve sistemin onaylanması 

Madde 7 – Türkiye'de yapılan veya dıĢarıdan getirilen ölçü ve ölçü 

aletlerinin üzerine, bunları yapan Ģahıs veya firmaya ait özel bir markanın; 

kolaylıkla okunabilecek, silinmeyecek ve ölçü ve ölçü aletinden ayrılmayacak 

Ģekilde konulması ve Bakanlığa kaydettirilmiĢ olması Ģarttır.  

Ayrıca;  

a) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti yapan fabrika ve imalathanelerle tamir atölyeleri, 
yaptıkları veya tamir ettikleri ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıkça tespit edilecek 
esaslar dahilinde ve örneğine uygun, tasdikli bir imalat defteri tutmak 
zorundadırlar. 

b) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, ölçü transformatörleri, 
taksimetreler, naklimetreler ve 2 nci madde ile kanun kapsamına alınacak diğer 
sayaçların muayene ve damgalanmaya kabul edilmeleri, bunların kullanıĢlı tip ve 
sistemde olduklarının Bakanlıkça önceden onaylanmıĢ bulunmasına bağlıdır.  

Bu maddenin uygulanması ile ilgili esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

Uluslararası ölçü örneklerinin kabulü  

Madde 8 – 1889 yılında Paris'te toplanan Uluslararası Tartılar ve Ölçüler 

Genel Konferansında kabul edilerek Fransa'da Sevr'de Breteuil Pavyonunda 

saklanmakta olan metre ve kilogram prototiplerinden alınan ölçü örnekleri, 

Türkiye için de uzunluk ve kütle (ağırlık) temel etalonlarıdır. 

Bu temel etalonlar, Bakanlık tarafından uygun bir yerde saklanır. Bu 

etalonlara göre hazırlanacak yoklama ve kullanma etalonlarının ne Ģekilde 

sağlanacakları, muayene edilecekleri ve korunacakları Bakanlıkça tespit edilir.  

Bakanlık bu amaçla mevcut veya kurulacak metroloji ve kalibrasyon 

merkezlerinden faydalanabilir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Muayene, damgalama ve yasaklar 

Muayeneler 

Madde 9 – Ölçü ve ölçü aletleri aĢağıdaki muayenelere tabi tutulurlar. 

Ġlk muayene, 

Periyodik muayene, 

Ani muayene, 

ġiyaket muayenesi, 

Stok muayenesi.  

a) Ġlk muayene: Yeni yapılan veya parçaların birleĢtirilmesi suretiyle meydana 
getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satıĢa veya kullanılmaya baĢlanmalarından önce 
veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında veya 
periyodik, ani, Ģikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan ölçü ve 
ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı bulundukları 
yere göre ayarlanmıĢ olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiĢtirmeleri halinde 
uygulanır.  

b) Periyodik muayene: Belli sürelerde olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren ölçü 
ve ölçü aletleri için yapılan genel muayenedir. 

c) Ani muayene: Bakanlık merkez ve taĢra ölçüler ve ayar kuruluĢları memurlarının 
görecekleri lüzum veya ihbar üzerine, ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde 
habersizce yapılan muayenedir. 

d) ġikayet muayenesi: Bir ölçü ve ölçü aletinin doğru çalıĢıp çalıĢmadığını tespit 
etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı 
üzerine yapılan muayenedir.  

e) Stok muayenesi: Ġlk muayene damgasını taĢıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, 
imal veya satıĢ yerlerinden, yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok 
halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde 
tekrar tabi tutuldukları bir muayene Ģeklidir. 

Bu muayenelerin usul ve esasları, kimler tarafından ne Ģekilde ve surette 

yapılacakları ve muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin veya bunları 

kullananların görev ve sorumlulukları ile tabi olacakları yasaklar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Tamir ve ayar yetki belgesi  

Madde 10 – Sayaç ayar istasyonları ile ölçü ve ölçü aletleri tamir ve ayar 

atölyelerinde çalıĢanlara Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve 

esaslara göre yetki belgesi verilir.  
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Bakanlık ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve ayar iĢleri için resmi ve özel 

kuruluĢlara ait laboratuvar, ayar istasyonları ve atölyelerden faydalanır.  

Tamir ve ayar ücretleri  

Madde 11 – Elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının tamir ve ayar 

ücretleri Bakanlıkça her yıl Ocak ayında tespit edilerek ilan edilir.  

Gümrük iĢleri  

Madde 12 – Yurt dıĢından ithal veya yurt dıĢına ihraç edilen ölçü ve ölçü 

aletlerinin muayenelerine iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir.  

Damgalama veya damga yerine belge verme  

Madde 13 – Ġlk, periyodik ve stok muayenelerinde doğru oldukları anlaĢılan 

ölçü ve ölçü aletleri damgalanmaya elveriĢli bulundukları takdirde damgalanır. 

Damgalanmaya elveriĢli bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri için damga yerine 

geçmek üzere bir belge verilir. 

Damgalama veya damga yerine belge verme, yer değiĢtirme halinde 

damganın geçerliliği ve damgaların iptaline ait usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Yasaklar 

Madde 14 –  

a) Uluslararası Birimler Sistemine göre yapılmamıĢ olan veya bu sisteme göre imal 
edilmiĢ olmakla beraber, nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun 
bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerinin ticaret maksadıyla yurda sokulması veya 
yapılması,  

b) DamgalanmamıĢ ölçü ve ölçü aletlerinin satıĢa arzı veya satılması, satıĢına aracılık 
edilmesi, alım satımda kullanılması veya alım satım yerlerinde bulundurulması,  

c) Doğru olmadığı açıkça belli olan ölçü ve ölçü aletleri ile veya bu aletlerin ayarı 
bozulmak suretiyle ölçme yapılması veya bunların alım satım yerlerinde 
bulundurulması,  

d) Damgası kopmuĢ, bozulmuĢ, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiĢ 
veya damga süresi geçirilmiĢ veya damgaları iptal edilmiĢ ölçü ve ölçü aletlerinin 
kullanılması, satıĢa arzı veya satılması, alım satım yerlerinde bulundurulması, 
damgaları iptal edilmiĢ ölçü ve ölçü aletlerinin, tamirlerinden sonra tekrar muayene 
ve damga yaptırılmadan sahiplerine teslimi, 

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının Bakanlığın 
yetki belgesini taĢımayan kiĢilerce yapılması,  

f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara uymayan 
bir malın satıĢa arzı, 
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g) Bakanlıkça tespit edilen tarifeler üstünde ücret talep etmek veya almak,  

Yasaktır.  

Bu Kanunun 13 üncü maddesine göre damgaları iptal edilmiĢ sabit ve 

sökülüp taĢınması güç olan ölçü ve ölçü aletleri, alım satım yerlerinde 

bulundurulma yasağına tabi değildir.  

Yurt dıĢından alınan sipariĢleri karĢılamak veya yurt dıĢına gönderilmek 

amacıyla miktarı, nitelikleri ve yapım maddeleri belirtilerek yapılacak ölçü ve ölçü 

aletleri hakkında (a) ve (b) bendlerindeki yapım ve alım satım yasağı uygulanmaz.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Ġdari cezalar 

Madde 15 – (DeğiĢik:23/1/2008 – 5728/461 md.) 

a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisna dıĢında, resmi ve 
özel sözleĢmelerde, her türlü evrak, belge ve ilanlar ile miktar belirtilen etiketlerde 
ve kanunlara göre tutulan defterlerde uluslararası birimleri kullanmayan kiĢiye 
ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

b) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti yapan fabrika ve imalathanelerle tamir atölyelerinde, 
yapılan veya tamir edilen ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıkça tespit edilen esaslar 
dahilinde ve örneğine uygun, tasdikli imalat defteri tutmayan kiĢiye beĢyüz Türk 
Lirasından beĢbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

c) Damgası kopmuĢ, bozulmuĢ, damga süresi dolmuĢ ölçü aletini kullanan kiĢiye, bin 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin bakım ve tamirini 
yapan kiĢiye, beĢyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kiĢiye yüz Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilir.  

f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara uymayan 
bir malı üreten, satıĢa arzeden veya satan kiĢiye bin Türk Lirasından onbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

g) Bu Kanun hükümleri gereğince Bakanlıkça tespit edilen tarifeler üstünde ücret 
talep eden veya alanlara beĢyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para 
cezası verilir. 

Bu idarî yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġl Müdürü tarafından karar 

verilir. 
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Adli cezalar 

Madde 16 – (DeğiĢik:23/1/2008 – 5728/462 md.) 

Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamıĢ olan veya bu sisteme göre 

imal edilmiĢ olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun 

bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, 

satıĢa arzeden, satın alan, bulunduran veya bu özelliğini bilerek nakleden kiĢi, bir 

yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

DamgalanmamıĢ ölçü ve ölçü aletlerini satan, satıĢa arzeden veya ticari 

iliĢkide kullanan kiĢi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız 

menfaat temin eden kiĢi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna iliĢkin 

hükümlerine göre cezalandırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hükümler 

Muayene ve damgalama ücreti  

Madde 17 – Bakanlık ölçüler ve ayar kuruluĢlarınca yapılan ilk, periyodik ve 

stok muayeneleri sonunda damgalanan veya yerine belge verilen ölçü ve ölçü 

aletleri için Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek miktar ve esaslara göre 

muayene ve damga ücreti alınır.  

Ölçüler ve ayar fonu 

Madde 18 – (Mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.) 

Yerinde muayene giderleri  

Madde 19 – Ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde yapılacak 

muayeneleri için görevlendirilecek memurların 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek yollukları ile muayene için gerekli araç ve 

gereçlerin taĢıma ücretleri, muayene isteğinde bulunanlar tarafından ödenir. Ġhbar 

üzerine yapılan muayenelerde yolluk ve giderler Bakanlık bütçesinden karĢılanır. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

Kontrol yetkisi  

Madde 20 – Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı memurları, belediye ölçüler 

ve ayar memurlarının ölçü ve ölçü aletlerine ait bilumum iĢlerini bu Kanunun 

uygulanması bakımından kontrol etmeye yetkilidir.  
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Belediye ölçüler ve ayar memurluğu 

Madde 21 – Her belediye özellikle muayene ve damgalama iĢlerinde 

çalıĢtırılmak üzere, iĢ hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar memuru 

görevlendirmek mecburiyetindedir.  

Bakanlık bütçe, idari ve yerleĢim durumlarını dikkate alarak belediyeleri 

gruplaĢtırmak suretiyle ölçüler ve ayar iĢlerinin müĢterek ayar memurları 

tarafından yürütülmesini sağlayabilir, Belediye ölçüler ve ayar memurlarının 

sicillerinin tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili bilumum yazıĢmaların yapılması 

grup merkezi olan belediyelere ait olup, müĢterek masraflardan gruba dahil 

belediyelere düĢecek miktar, bütçelerine göre Bakanlıkça tespit olunur ve ilgili 

belediyelerce grup merkezi belediyesine ödenir.  

Kadro temini, atama ve görevlendirme 

Madde 22 – Bakanlık, belediyelerin ölçüler ve ayar memurluğu 

kadrolarındaki noksanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığının aracılığı ile mahalli Belediyelerce 

yeni kadro temin edilmesini ve kadrolara atamalar yapılmasını sağlar. 

Bakanlık, belediye ölçüler ve ayar memurluğu kadrolarının her ne suretle 

olursa olsun boĢalması halinde görevin aksamamasını teminen ayar memurluğu 

vazifelerini bölge teĢkilatlarında görevli ölçüler ve ayar kontrolör veya fen 

memurlarına veya diğer bir belediyenin ölçüler ve ayar memuruna memuriyet 

unvan ve irtibatları baki kalmak Ģartıyla geçici olarak gördürebilir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar  

Madde 23 – 26.3.1931 tarihli ve 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ile bu Kanunun 

ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yönetmelik 

Madde 24 – Bu Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun 

yayımı tarihinden itibaren biryıl içinde çıkarılır. Yönetmelikler çıkarılıncaya kadar 

mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 

uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmeyecek 

hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, 1782 sayılı Ölçüler Kanununun ceza 

hükümleri ile bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 

olunur. 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce 1782 sayılı Ölçüler Kanunu hükümlerine muhalefet sebebiyle açılan 

ve bu Kanunla mahkemelerin görev alanı dıĢına çıkarılmıĢ olup da; 
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a) Devam eden davalar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular 

derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġl 

Müdürlüğüne gön-derilir. Bu merci, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı 

suçlarının 1782 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken cezalarından sadece para 

cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verir. Verilecek para 

cezasından aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların Ġnfazı 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 

kabahatlar için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para 

cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre tahsil olunur.  

b) KesinleĢmiĢ ve henüz yerine getirilmemiĢ mahkumiyet kararlarının sadece 

para cezalarına iliĢkin kısmı infaz olunur ve hükümlü olanlar derhal tahliye edilir. 

Ġnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan 

süreler 647 sayılı Cezaların Ġnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (1) numaralı bendinde kabahatlar için gösterilen asgari hadde göre 

hesap edilerek mahsup edilir. 

Yürürlük 

Madde 25 – Bu Kanunun 5, 6, 12, 14, 15, 16 ve Geçici 2 nci maddeleri 

Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde 26– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
3516 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No 
Farklı tarihte yürürlüğe 

giren maddeler 
Yürürlüğe giriĢ tarihi 

4629 - 

1/1/2002 tarihinden 

geçerli olmak üzere 

3/3/2001 tarihinde 

 

DeğiĢtiren  

Kanun 

3516 sayılı Kanunun 

değiĢen maddeleri 
Yürürlüğe giriĢ tarihi 

5728 15, 16 8/2/2008 
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YAPI DENETĠMĠ HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası: 4708 

Resmî Gazete Tarih: 13.07.2001 Sayı : 24461 
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Amaç, kapsam ve tanımlar 

Madde 1 – Bu kanunun 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 iliĢkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Bu kanun 3194 sayılı Ġmar kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait 

yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar ile tek 

parselde, bodrum katı dıĢında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi 

geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıĢında 

kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.  

Bu kanunun uygulanmasında; 

a) Bakanlık :Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığını, 

b) Ġlgili idare :Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükĢehir 
belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dıĢında kalan alanlarda valilikleri, yapı 
ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri, 

c) Yapı sahibi : Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kiĢileri, 

d) Yapım süresi :Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini 
aldığı tarih arasındaki dönemi, 

e) Yapı inĢaat alanı : IĢıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan 
mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inĢa edilen tüm katlarının alanını, 

f) Yapı yaklaĢık maliyeti :Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve 
mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaĢık birim maliyetlerine 
iliĢkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inĢaat alanının çarpımından 
elde edilen bedeli;binalarda yapılacak değiĢtirme, güçlendirme ve esaslı onarım 
iĢlerinin ve bina dıĢında kalan yapılarda ise yapının keĢif bedelini, 

g) TaĢıyıcı sistem :Yapıların; temel, betonarme, ahĢap, çelik karkas, duvar, döĢeme 
ve çatı gibi yük taĢıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını, 

h) Yapı hasarı : Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına 
aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve 
yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluĢturan her türlü hasarı, 

ı) Yapı denetim kuruluĢu :Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi 
görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluĢan tüzel kiĢiyi,  

j) Yapı müteahhidi :Yapım iĢini, yapı sahibine karĢı taahhüt eden veya ticarî amaçla 
ya da kendisi için Ģahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek 
odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kiĢiyi, 

k) Proje müellifi :Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iĢtigal konusu olarak 
seçmiĢ, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kiĢiyi, 
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l) Denetçi mimar ve mühendis :Ġlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği 
devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiĢ mühendis ve mimarları, 

m) Laboratuvar : ĠnĢaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde 
üzerinde ilgili standartlarına veya teknik Ģartnamelerine göre ölçüm, muayene, 
kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almıĢ tesisi, 

Ġfade eder. 

Yapı denetim kuruluĢları ve görevleri 

Madde 2 – Bu kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin 

belgesi ile çalıĢan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraĢan tüzel kiĢiliğe sahip yapı 

denetim kuruluĢlarının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim 

kuruluĢu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleĢmesi 

hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım iĢi için anlaĢma yaptığı yapı 

müteahhidini vekil tayin edemez. 

Yapı denetim kuruluĢlarının nama yazılı ödenmiĢ sermayelerinin tamamının, 

mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluĢları; denetçi 

mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder. 

Yapı denetim kuruluĢunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile 

yardımcı kontrol elemanlarında ve laboratuvar görevlilerinde aranacak nitelik ve 

deneyim ile bu kiĢilere belge verilmesi, yapı denetim kuruluĢunun ve 

laboratuvarların çalıĢma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

Yapı denetim kuruluĢları aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür: 

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inĢa 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 dıĢında baĢka bir kurum veya kuruluĢun 
vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüĢünü bildirmek.  

b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı 
ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya iliĢkin bilgileri yapı ruhsatı 
düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek. 

c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. 

d) Yapım iĢlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik Ģartname ve 
standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, 
malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. 

e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliĢkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye 
vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik 
Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor 
ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. 
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f) ĠĢ yerinde, iĢ güvenliği ve iĢçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için 
yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili 
bölge çalıĢma müdürlüğüne bildirmek. 

g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iĢ 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 iliĢkin deneyleri, Ģartname ve standartlara uygun 
olarak laboratuvarlarda yaptırmak. 

Sorumluluklar ve yapılamayacak iĢler 

Madde 3 – Bu kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluĢları imar 

mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karĢı üstlenir. 

Yapı denetim kuruluĢları, 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 yapılmıĢ olması 

nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karĢı, 

kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin 

alındığı tarihten itibaren, yapının taĢıyıcı sisteminden dolayı on beĢ yıl, taĢıyıcı 

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 kuruluĢu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından 

önlemi alınmayan, parsel dıĢında meydana gelen ve yapıda hasar oluĢturan yer 

kayması, çığ düĢmesi, kaya düĢmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan 

sorumlu değildir. 

Yapı denetim kuruluĢlarının 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 kuruluĢu denetim faaliyeti dıĢında baĢka ticarî faaliyette 

bulunamaz. Bu kuruluĢun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti 

süresince baĢkaca meslekî ve inĢaat iĢleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları 

yasaktır. 

Yapı denetim komisyonu ve görevleri 

Madde 4 – Yapı denetim komisyonu; Bakanlıkça görevlendirilecek, konu ile 

ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir baĢkan ile en az Ģube müdürü 

seviyesinde dört üyeden oluĢur ve Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde 

faaliyetlerini yürütür. 
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Yapı denetimi komisyonu, yapı denetim kuruluĢlarına izin belgesi verir, 

faaliyetlerini denetler ve sicillerini tutar. Bu kanunun uygulanmasından doğan 

uyuĢmazlıkları inceler ve görüĢünü bildirir. 

Yapı denetim komisyonu bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden yapı 

denetim kuruluĢu hakkında 8 inci maddeye göre iĢlem yapılmak üzere Bakanlığa 

teklifte bulunur. 

Yapı denetim komisyonunun; çalıĢma usul ve esasları Bakanlıkça 

hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yapı denetimi hizmet sözleĢmeleri 

Madde 5 – Yapı denetimi hizmet sözleĢmeleri yapı sahibi ile yapı denetim 

kuruluĢu arasında akdedilir. Bu sözleĢmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili 

idareye verilir. 

Bu sözleĢmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inĢaat alanı, süresi, 

varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleĢmede yer alan 

yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev 

alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır. 

Ġlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleĢmesinde yer alan hükümlere, yapı 

sahibinin uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inĢaatı durdurur, yapı 

denetim kuruluĢunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde 

bulunur. 

Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluĢlarına ödenecek hizmet 

bedelleri, asgarî hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla, projenin özellikleri ile 

yapının bulunduğu bölgenin fizikî, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak 

bu sözleĢmede belirtilir. 

Asgarî hizmet bedeli, yapı yaklaĢık maliyetinin % 3’üdür. Yapım süresi, iki yılı 

aĢan yapılarda, bu oran, her altı ay için % 10 artırılır, iki yıldan kısa süren 

yapılarda ise her altı ay için % 5 azaltılır. 

Yapı denetim kuruluĢu, katma değer vergisi hariç yaptığı hizmetlerden dolayı 

yapı sahibinden baĢka ad altında ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz. 

Yapı denetimi hizmet sözleĢmesi ve hizmet bedellerinin ödenme esasları 

Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yapı denetim kuruluĢu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile 

iliĢkisinin kesilmesi 

Madde 6 – Yapı denetim kuruluĢunun görevden ayrılması veya mimar 

ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile iliĢkisinin kesilmesi 
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halinde yapı denetim kuruluĢu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç üç iĢ günü 

içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde cezai 

sorumluluktan kurtulamaz. 

Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluĢu 

görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluĢunca, ayrılan mimar ve/veya 

mühendislerin yerine yenisi iĢe baĢlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin 

verilmez. 

Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi 

Madde 7 – Yapı denetim kuruluĢlarının ve bu kuruluĢların mimar ve 

mühendislerinin yapı denetimine ait sicilleri, ilgili idare tarafından verilen sicil 

raporlarına göre yapı denetimi komisyonunca tutulur. 

Bu kapsamında denetlenerek inĢa edilmiĢ yapılara ilgili idarelerce sertifika 

verilir. 

Siciller ile sicil raporlarının tutulması ve yapılara sertifika verilmesine dair usul 

ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali 

Madde 8 – Yapı denetim kuruluĢlarından, bu nda öngörülen esaslara göre 

denetim görevini yerine getirmedikleri anlaĢılanların veya son üç yıl içerisinde üç 

defa olumsuz sicil alanların veyahut 3 üncü maddenin son fıkrası ile 6 ncı 

maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenenlerin denetim 

faaliyeti, yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar 

durdurulur ve belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı, Resmî Gazetede 

ilan edilir ve sicillerine iĢlenir. Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına 

neden olan yapı denetim kuruluĢunun mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde 

baĢka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaz. Geçici 

durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler Bakanlıkça ilgili meslek odasına 

bildirilir. Meslek odaları, bu kiĢiler hakkında kendi mevzuatına göre iĢlem yapar. 

Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluĢunun denetim faaliyetine 

son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. 

Ġzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluĢunun, kusurları mahkeme kararı 

ile kesinleĢen mimar ve mühendisleri baĢka bir yapı denetim kuruluĢunda görev 

almaları halinde, görev aldıkları bu kuruluĢa izin belgesi verilmez, verilmiĢse iptal 

edilir. 

Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı 

denetim kuruluĢu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini 

üstlendiği yapıların devamına izin verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam 
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edilebilmesi için yapı sahibince baĢka bir yapı denetim kuruluĢunun 

görevlendirilmesi zorunludur. 

Ceza hükümleri 

Madde 9 – (DeğiĢik: 23/1/2008 – 5728/497 md.)  

Bu kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluĢunun 

icraî veya ihmalî davranıĢla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar 

ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kiĢiler ile laboratuvar 

görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Yapı denetim kuruluĢunun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile 

laboratuvar görevlileri bu kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken 

denetimi yapmadıkları hâlde yapmıĢ gibi veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı 

olarak belge düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik 

suçuna iliĢkin hükümlerine göre cezalandırılır.  

Yapı denetim kuruluĢunun izin belgesi alma aĢamasında gerçeğe aykırı belge 

düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaĢılması hâlinde, izin belgesi 

derhal iptal edilir. 

Bu kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleĢmiĢ mahkeme 

kararları, Cumhuriyet baĢsavcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin 

bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir. 

Yapı denetim kuruluĢu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve 

iĢlemlerinden 3194 sayılı Ġmar kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine 

tabidirler. 

Bakanlığın denetim yetkisi 

Madde 10 – Bakanlık, bu kanunun uygulanmasında yapı denetim 

kuruluĢlarının iĢlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir. 

Kanunun uygulanacağı iller 

Madde 11 – Bu kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Adana, Ankara, 

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, EskiĢehir, 

Gaziantep, Hatay, Ġstanbul, Ġzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde 

baĢlanır. 

Pilot illerin geniĢletilmesi ve daraltılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu yetkilidir. 
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Diğer hükümler ve yönetmelikler  

Madde 12 – Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı Ġmar 

kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu kanun gereğince düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler;kanunun yayımı 

tarihinden itibaren kırkbeĢ gün içerisinde Bakanlıkça çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan ve değiĢtirilen hükümler 

Madde 13 –  

a) 3.2.2000 tarihli ve 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

b) 27.1.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 
ek 5, ek 6, ek 7 nci maddeleri ile geçici 6 ve geçici 7 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıĢtır. 

c) 17.6.1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 7 nci 
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

Madde 7 – 1 inci maddede belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birini 

haiz olmayanlar Türkiye’de mühendis veya mimar unvanı ile istihdam 

olunamazlar, imzalarla sanat icra edemezler, bu unvanları kullanarak rey 

veremezler ve imza da koyamazlar. 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça 

yapı denetim kuruluĢlarına verilmiĢ olan yapı denetimi izin belgeleri, bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde bu 

kanun hükümlerine uygun olarak yenilenmeyen yapı denetim izin belgeleri 

geçersiz sayılır. 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3194 sayılı 

Ġmar Kanunu ile 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre alınan yapı ruhsatları geçerlidir. 

Geçici Madde 3 – 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca yapı denetim kuruluĢlarınca tahsil edilmiĢ olan malî 

sorumluluk sigorta primleri yapı sahiplerine iade edilir. 

Yürürlük 

Madde 14 – Bu kanun yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 15 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ASKER AĠLELERĠNDEN MUHTAÇ OLANLARA 
YARDIM HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası : 4109 

Resmi Gazete Tarih: 15.08.1941 Sayı: 4887 



Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Birincil Mevzuat 

Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik 

hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. 

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten baĢlar, terhisini takip eden 15 

günün hitamında sona erer. 

Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmıĢ 

olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, 

iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir. 

Madde 2 – Yardımdan istifade için: 

a)  Askerin usul veya furuu, karısı, kız veya erkek kardeĢi olmak; 

b)  Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak; 

c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne 
askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak Ģarttır. 

Madde 3 – Yardım isteyenlerin talepleri, Ģehir ve kasabalarda belediye 

encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç 

olanların adedi, mahalli rayice göre her bir nüfusa yapılacak ayni veya nakti 

yardım miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit olunur. 

Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, en az oradaki asgari maiĢet haddi 

içinde, geçindirecek derecede olacaktır. 

Ġhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik edemeyip ancak bir kısmını temin 

edeceklere yapılacak yardım, mahallerine ait maiĢet haddi ile kendi gelirleri 

arasındaki farkın ikmaline inhisar eder. 

Köy, kasaba ve Ģehirlerdeki asgari maiĢet haddi, vilayet idare heyetince 

tesbit ve tayin olunur. Ġdare heyetinin bu kararı kat'idir. 

Yardımın ne suretle yapılacağı, Ģehir ve kasabalarda Belediye 

Encümenlerince, köylerde ihtiyar meclislerince tespit ve onlar vasıtasıyla ifa 

olunur. 

Büyük Ģehirlerde incelemelerin layıkıyla yapılabilmesi için Ģehri lüzumu kadar 

semtlere ayırmağa ve ayrıca tali heyetler teĢkiline belediyeler salahiyetlidir. 

Madde 4 – Bu yardım karĢılığı olarak Ģehir ve kasabalarda belediye 

meclisleri: 

a)  Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 1, 2, 18 ve 41 inci maddelerinde yazılı 
hisse, keĢif ve inĢa masrafları hariç olmak üzere, mezkür kanuna müsteniden 
alınmakta olan resimlere % 50 ye kadar; (1) zam yapmaya mezundur. 

(1) 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 103 üncü maddesinin 
1 inci bendinde; bu bent ile belediye meclislerine verilmiĢ olan zam yetkisinin, % 10 
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oranında olmak üzere anılan kanunun yalnız Meslek Vergisine dair madde hükümlerine 
uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır. 

Diğer hükümler – (Mülga: 26/5/1981 - 2464/105 md.) 

Madde 5 – (Mülga: 1/7/1948 - 5237/51 md.) 

Madde 6 – 1076 sayılı kanunun 25 inci ve 1111 sayılı kanunun 63 ve 64 

üncü maddelerinde yazılı sebeplerle silah altına alınmayanlardan, mahalli 

belediyeler ve ihtiyar meclisleri tarafından asker ailelerine yardım karĢılığı olarak 

beher müecceliyet senesi için beĢ lira tahsil olunur. Bu suretle silah altına 

alınmamıĢ olanların listesi askerlik Ģubelerince mahalli belediyelere ve ihtiyar 

meclislerine verilir. 

Mali yılın birinci yarısından sonra askere davet edilip tecil edilmiĢ olanlardan 

o sene için senelik miktarın yarısı ve mali yılın ikinci yarısından daha evvel davet 

edilenlerden tamamı alınır. 

Bu paralar mükelleflerin bulundukları mahallerin belediye veya ihtiyar 

meclisleri tarafından tahakkuk ettirilerek defaten tahsil olunur. 

Madde 7 – Yukarıda yazılı gelirlerden hasıl olacak miktar ihtiyaca kafi 

gelmediği takdirde, eksik kalan kısım Belediye Encümenince o Ģehir ve kasabada 

oturanlarla hükmi Ģahsiyeti haiz ticari Ģirketlere, aynı belde dahilinde veya umumi 

surette aynı matrahlar üzerinde mükerrer tarhiyata meydan vermeden tevzi edilir. 

Bu suretle tevzi edilecek para, mükelleflerin o seneye ait kazanç ve bina 

vergilerile bunlar üzerinden alınan buhran, fevkalade zam ve müdafaa vergileri 

mecmuunun % 25 inden fazla olamayacağı gibi, Devlet, vilayet ve belediyelerle 

bunlara bağlı ve sermayelerinin en az yarısı bunlar tarafından temin edilen daire 

ve müesseselerdeki bilumum memur ve müstahdemlerin aylık maaĢ ve 

ücretlerinin de ita miktarlarının % 1 ini geçemez. Ġta miktarları 50 lirayı geçmeyen 

memur ve müstahdemlerden bu yardım parası alınmaz. 

Kendilerine bu miktardan fazla yardım parası tevzi edilmiĢ olanlar bu ciheti 

vesaik ile isbat ettikleri takdirde Belediye Encümenince tevzi olunan miktar bu 

hadde indirilir. 

(Mülga: 23/5/2000-4568/5 md.) 

Köylerde ve kasaba ve Ģehirlerde ziraat erbabından olan asker ailelerine 

yapılacak yardım tercihan imece ve ayniyat sureti ile temin edilir. Köylerde imece 

ve ayni yardımlardan baĢka muhtaç ailelere nakdi yardım yapılmasına da lüzum 

ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde mükelleflere tevzi edilecek para 3664 sayılı 

kanunun hükümleri dairesinde senesi içinde tevzi edilmiĢ olan salma haddini 

geçemez. 
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Yardımla mükellef olacakların mali vaziyetlerinin müsait olması veya vücut 

sağlamlıkları Ģarttır. Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclisleri tarafından tevzi 

olunan yardımı yapmaktan imtina edenlerden nakti yardımlar Ģehir ve kasabalarda 

belediyelerce Tahsili Emval Kanununa ve köylerde Köy Kanununun 66 ncı maddesi 

hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ġmece ve ayni yardımı yapmaktan imtina edenlerden bu yardımlar mahalli 

rayice göre Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar meclislerince kıymetlendirilerek 

bedeli yukarıdaki fıkra hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

Belediye Encümenlerinin ve köy ihtiyar meclislerinin bu kanuna göre ittihaz 

eyliyecekleri kararlar aleyhine kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfında 

kaza ve vilayet idare heyetlerine itiraz olunabilir. Ġdare heyetlerinin kararları 

kat'idir. 

(Son fıkra Mülga: 24/1/1963 - 163/1 md.) 

Madde 8 – (DeğiĢik : 23/5/2000 - 4568/3 md.)  

Bu Kanun uyarınca yapılacak yardımlar için imkânları yetersiz kalan belediye 

ve köylere, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu kaynaklarından 

bütçe imkânları dahilinde yardım yapılabilir. 

Madde 9 – Ġhtiyaç azaldıkça belediyelere ve köy ihtiyar heyetleri tarafından 

bu kanun mucibince yurttaĢlara tahmil edilecek mükellefiyetler, de ihtiyacı 

karĢılayacak hadlere irca olunur. 

Madde 10 – Bu kanunun tatbikatından mütevellit muameleler dolayısı ile 

tanzim olunacak bilcümle evrak ve alakalılar tarafından vukubulacak her türlü 

müracaat ve itirazlar bilcümle resimler, harçlar ve kaydiyelerden muaftır. 

Madde 11 – Muhtaç asker ailelerine yapılacak yardıma, belediye ve hususi 

idareler bir sene evvelki nakti tahsilat yekünunun azami yüzde ikisi nispetinde 

iĢtirake mecburdurlar. 

Madde 12 – Bu kanun mucibince tahsil ve tahsis olunacak paralar belediye 

ve köy bütçelerinde açılacak hususi bir fasla varidat ve mukabili asker ailelerine 

yardım namile açılacak fasla sarfiyat kaydolunur. 

Bu paralar asker ailelerine yardımdan baĢka iĢlere ve maksatlara sarf 

olunamaz. Senesi içinde sarf edilemeyen paralar ertesi sene bütçelerinde aynı 

fasla varidat kaydedilerek aynı hizmete tahsisen sarf olunur. 

Madde 13 – Bu kanunun 4 üncü maddesinde belediyelerce Tahsili Emval 

Kanununa göre tahsil edileceği gösterilmiĢ olan paraların tahsili emrinde icap 
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edecek haciz ve hapis kararları Belediye Encümenlerince verilir. Haciz kararları 

belediyelerce, hapis kararları Cumhuriyet Müddeiumumilerince infaz olunur. 

Madde 14 – 1111 sayılı Askerlik Kanununun 71,72,73 üncü maddeleri 

mülgadır.  

Geçici Madde 1 – Bu kanunun neĢrinden evvel belediye ve köylerce asker 

ailelerine yardım için yapılan istikraz ve tavizlerden kalan borçlar bu kanunla yazılı 

membalardan hasıl olacak paralardan ödenir. 

Geçici Madde 2 – Lüzum görülen vilayetlerde, valilerin muvafakati ile, 

Ģimdiye kadar tatbik edilmekte olan usule tevfikan tahakkuk ettirilen tekaliften bu 

kanunun icap ettirdiği ihrazatın ikmaline kadar azami iki ay müddetle tahsilata 

devam olunabilir. 

Madde 15 – Bu kanun neĢri tarihinden muteberdir. 

Madde 16 – Bu kanunun icrasına Ġcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

 

4109 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE 

Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe 

giren maddeler 

Yürürlüğe giriĢ tarihi 

4889 - 24/5/1946 

5237 

1,4,5,9,mad. Ġle 51. 

maddenin bu maddelerle 

ilgili hükümleri 

1/1/1949 

Diğer hükümleri 1/8/1948 

163 - 1/2/1963 

2464 

Temizleme ve Aydınlatma 

harcı ile ilgili 45 ile 51. 

maddesi hükmü 

1/3/1982  

Diğer hükümler 1/7/1981 

4568 - 26/5/2000 
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