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KANUN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6306                                                                                                     Kabul Tar�h�: 16/5/2012

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet r�sk� altındak� alanlar �le bu alanlar dışındak� r�skl� yapıların

bulunduğu arsa ve araz�lerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenl� yaşama çevreler�n� teşk�l
etmek üzere �y�leşt�rme, tasf�ye ve yen�lemelere da�r usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) İdare: Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde beled�yeler�, bu sınırlar dışında �l özel �dareler�n�,

büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�n� ve Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lmes� hâl�nde büyükşeh�r beled�yes�
sınırları �ç�ndek� �lçe beled�yeler�n�,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleşt�r�lecek uygulamalarda yen� yerleş�m alanı olarak
kullanılmak üzere, TOKİ’n�n veya İdaren�n taleb�ne bağlı olarak veya resen, Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü
alınarak Bakanlıkça bel�rlenen alanları,

ç) R�skl� alan: Zem�n yapısı veya üzer�ndek� yapılaşma sebeb�yle can ve mal kaybına yol açma r�sk� taşıyan,
Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığının görüşü de alınarak bel�rlenen ve
Bakanlığın tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,

d) R�skl� yapı: R�skl� alan �ç�nde veya dışında olup ekonom�k ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya
ağır hasar görme r�sk� taşıdığı �lmî ve tekn�k ver�lere dayanılarak tesp�t ed�len yapıyı,

e) TOKİ: Toplu Konut İdares� Başkanlığını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama

Tesp�t, taşınmaz devr� ve tesc�l
MADDE 3 – (1) R�skl� yapıların tesp�t�, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmel�kte bel�rlenen usul ve esaslar

çerçeves�nde masrafları kend�ler�ne a�t olmak üzere, öncel�kle yapı mal�kler� veya kanun� tems�lc�ler� tarafından,
Bakanlıkça l�sanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye b�ld�r�l�r. Bakanlık, r�skl�
yapıların tesp�t�n� süre vererek mal�klerden veya kanun� tems�lc�ler�nden �steyeb�l�r. Ver�len süre �ç�nde yaptırılmadığı
takd�rde, tesp�tler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, bel�rled�ğ� alanlardak� r�skl� yapıların
tesp�t�n� süre vererek İdareden de �steyeb�l�r. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan r�skl� yapı tesp�tler�ne karşı
mal�klerce veya kanun� tems�lc�ler�nce onbeş gün �ç�nde �t�raz ed�leb�l�r. Bu �t�razlar, Bakanlığın taleb� üzer�ne
ün�vers�telerce, �lg�l� meslek d�s�pl�n� öğret�m üyeler� arasından görevlend�r�lecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta
görevl� üç k�ş�n�n �şt�rak� �le teşk�l ed�len tekn�k heyetler tarafından �ncelen�p karara bağlanır. Bakanlık veya İdare
tarafından yapılan tesp�t �şlem�n�n masrafı �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Tapu müdürlüğü, b�nanın paydaşlarının
mütesels�l sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındak� arsa payları üzer�ne, masraf tutarında müşterek �potek
bel�rtmes�nde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve b�nanın ayn� ve şahs� hak sah�pler�ne b�lg� ver�r.

(2) R�skl� yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanes�nde bel�rt�lmek üzere, tesp�t tar�h�nden �t�baren en geç on �ş
günü �ç�nde Bakanlık veya İdare tarafından �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Tapu kütüğüne �şlenen bel�rtmeler
hakkında, �lg�l� tapu müdürlüğünce ayn� ve şahs� hak sah�pler�ne b�lg� ver�l�r.

(3) Bakanlığın taleb� üzer�ne; 28/12/1960 tar�hl� ve 189 sayılı M�llî Savunma Bakanlığı İskân İht�yaçları İç�n
Sarf�yat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayr�menkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâh�yet
Ver�lmes� Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tar�hl� ve 2565 sayılı Asker� Yasak Bölgeler ve Güvenl�k Bölgeler� Kanunu
kapsamında bulunan yerler de dâh�l olmak üzere, r�skl� alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Haz�nen�n özel
mülk�yet�nde bulunan taşınmazlardan;

a) Kamu �dareler�ne tahs�sl� olanlar, �lg�l� kamu �dares�n�n görüşü alınarak, 189 ve 2565 sayılı kanunlar
kapsamında bulunan yerler �ç�n M�llî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Mal�ye Bakanlığının tekl�f� ve
Bakanlar Kurulu kararıyla,

b) Kamu �dareler�ne tahs�sl� olmayanlar, �lg�l� kamu �dares�n�n görüşü alınarak Mal�ye Bakanlığınca,
Bakanlığa tahs�s ed�l�r veya Bakanlığın taleb� üzer�ne TOKİ’ye ve İdareye bedels�z olarak devred�leb�l�r.



(4) Haz�ne dışındak� kamu �dareler�n�n mülk�yet�nde bulunan taşınmazlar, bu Kanunun amaçları çerçeves�nde
kullanılmak üzere mal�k� olan kamu �dareler�n�n görüşü alınarak Bakanlığın tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulu kararıyla
Bakanlığa tahs�s ed�lerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın taleb� üzer�ne TOKİ’ye ve İdareye bedels�z olarak
devred�leb�l�r. Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan alanlarda yer alan tesc�l dışı alanlar, tapuda Haz�ne adına tesc�l
ed�ld�kten sonra Bakanlığa tahs�s ed�lerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın taleb� üzer�ne TOKİ’ye ve İdareye
bedels�z olarak devred�leb�l�r.

(5) Tahs�s ve dev�r tar�h�nden �t�baren üç yıl �ç�nde ve gerekl� görülen hâllerde Bakanlığın taleb� üzer�ne
Mal�ye Bakanlığınca uzatılan süre �ç�nde maksadına uygun olarak kullanılmadığı Bakanlıkça tesp�t ed�len taşınmazlar,
bedels�z olarak ve resen tapuda Haz�ne adına tesc�l ed�l�r veya öncek� mal�k� olan kamu �dares�ne devred�l�r.

(6) 25/2/1998 tar�hl� ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup r�skl� alanlarda ve r�skl� yapılarda
yaşayanların nakled�lmes� �ç�n Bakanlıkça �ht�yaç duyulan taşınmazlar, 4342 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (g) bend�ndek� alanlardan sayılarak, tahs�s amaçları aynı maddeye göre değ�şt�r�l�p tapuda Haz�ne
adına tesc�l ed�l�r; bu taşınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygulamada bulunulur.

(7) Bu Kanunun uygulanması �ç�n bel�rlenen alanların sınırları �ç�nde olup r�skl� yapılar dışında kalan d�ğer
yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekl� görülenler de bu Kanun hükümler�ne tab� olur.

Tasarrufların kısıtlanması
MADDE 4 – (1) Bakanlık veya uygulamayı yürütmes� hâl�nde TOKİ veya İdare, r�skl� alanlarda, r�skl�

yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındak� proje ve uygulamalar süres�nce
her türlü �mar ve yapılaşma �şlemler�n� geç�c� olarak durdurab�l�r.

(2) 3 üncü madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len taşınmazlar, tahs�s ve dev�r �şlemler� sonuçlandırılıncaya
kadar Mal�ye Bakanlığınca satılamaz, k�raya ver�lemez, tahs�s ed�lemez, ön �zne veya �rt�fak hakkına konu ed�lemez.

(3) Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep ed�lmes� hâl�nde, hak sah�pler�n�n de
görüşü alınarak, r�skl� alanlardak� yapılar �le r�skl� yapılara elektr�k, su ve doğal gaz ver�lmez ve ver�len h�zmetler
kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.

Tahl�ye ve yıktırma
MADDE 5 – (1) R�skl� yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar �le r�skl� alanlar ve rezerv yapı

alanlarındak� uygulamalarda, öncel�kl� olarak mal�kler �le anlaşma yoluna g�d�lmes� esastır. Anlaşma �le tahl�ye ed�len
yapıların mal�kler�ne veya mal�k olmasalar b�le k�racı veya sınırlı ayn� hak sah�b� olarak bu yapılarda �kamet edenlere
veya bu yapılarda �şyer� bulunanlara geç�c� konut veya �şyer� tahs�s� ya da k�ra yardımı yapılab�l�r.

(2) Uygulamanın gerekt�rmes� hâl�nde, b�r�nc� fıkrada bel�rt�lenler dışında olup r�skl� yapıyı kullanmakta olan
k�ş�lere de b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanab�l�r. Bu k�ş�ler �le yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının
ve enkaz bedel� ödenmes�n�n usul ve esasları Bakanlığın tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca bel�rlen�r.

(3) Uygulamaya başlanmadan önce, r�skl� yapıların yıktırılması �ç�n, bu yapıların mal�kler�ne altmış günden az
olmamak üzere süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde yapı, mal�k tarafından yıktırılmadığı takd�rde, yapının �dar� makamlarca
yıktırılacağı bel�rt�lerek ve tekrar süre ver�lerek tebl�gatta bulunulur. Ver�len bu süre �ç�nde de mal�kler�nce yıktırma
yoluna g�d�lmed�ğ� takd�rde, bu yapıların �nsandan ve eşyadan tahl�yes� ve yıktırma �şlemler�, yıktırma masrafı �le
gereken d�ğer yardım ve kred�ler öncel�kle dönüşüm projeler� özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî �dareler�n
de �şt�rak� �le mülk� am�rler tarafından yapılır veya yaptırılır.

(4) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len usullere göre süres�nde yıktırılmadığı tesp�t ed�len r�skl�
yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye b�ld�r�l�r. Buna rağmen yıktırılmadığı tesp�t ed�len yapılar,
Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Uygulamanın gerekt�rmes� hâl�nde Bakanlık, yukarıdak� fıkralarda bel�rt�len tesp�t,
tahl�ye ve yıktırma �ş ve �şlemler�n� b�zzat da yapab�l�r.

(5) Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, �lg�l� tapu müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Tapu
müdürlüğü, yıkılan b�nanın paydaşlarının mütesels�l sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındak� arsa payları
üzer�ne masraf tutarında müşterek �potek bel�rtmes�nde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve b�nanın ayn� ve şahs�
hak sah�pler�ne b�lg� ver�r.

Uygulama �şlemler�
MADDE 6 – (1) Üzer�ndek� b�na yıkılarak arsa hâl�ne gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat

�rt�fakı veya kat mülk�yet�, �lg�l�ler�n muvafakatler� aranmaksızın Bakanlığın taleb� üzer�ne �lg�l� tapu müdürlüğünce
resen terk�n ed�lerek, öncek� vasfı �le değerlemede bulunularak veya mal�k �le yapılan anlaşmanın şartları tapu
kütüğünde bel�rt�lerek mal�kler� adına payları oranında tesc�l ed�l�r. Bu taşınmazların s�c�l�nde bulunan taşınmazın
n�tel�ğ�, ayn� ve şahs� haklar �le teml�k hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, h�sseler üzer�nde devam eder.
Bu şek�lde bel�rlenen uygulama alanında c�ns değ�ş�kl�ğ�, tevh�t ve �fraz �şlemler� Bakanlık, TOKİ veya İdare
tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parseller�n mal�kler� tarafından değerlend�r�lmes� esastır. Bu çerçevede,
parseller�n tevh�t ed�lmes�ne, münfer�t veya b�rleşt�r�lerek veya �mar adası bazında uygulama yapılmasına, yen�den
b�na yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve d�ğer usuller �le yen�den
değerlend�r�lmes�ne sah�p oldukları h�sseler� oranında paydaşların en az üçte �k� çoğunluğu �le karar ver�l�r. Bu karara
katılmayanların bağımsız bölümler�ne �l�şk�n arsa payları, Bakanlıkça ray�ç değer� tesp�t ett�r�lerek bu değerden az
olmamak üzere anlaşma sağlayan d�ğer paydaşlara açık artırma usulü �le satılır. Bu suretle paydaşlara satış



gerçekleşt�r�lemed�ğ� takd�rde, bu paylar, Bakanlığın taleb� üzer�ne, tesp�t ed�len ray�ç bedel� de Bakanlıkça ödenmek
kaydı �le tapuda Haz�ne adına resen tesc�l ed�l�r ve yapılan anlaşma çerçeves�nde değerlend�r�lmek üzere Bakanlığa
tahs�s ed�lm�ş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devred�l�r. Bu durumda, paydaşların
kararı �le yapılan anlaşmaya uyularak �şlem yapılır.

(2) Üzer�ndek� b�na yıkılmış olan arsanın mal�kler�ne yapılan tebl�gatı tak�p eden otuz gün �ç�nde en az üçte �k�
çoğunluk �le anlaşma sağlanamaması hâl�nde, gerçek k�ş�ler�n veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�n mülk�yet�ndek�
taşınmazlar �ç�n Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da g�d�leb�l�r. Bu Kanun uyarınca
yapılacak olan kamulaştırmalar, 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddes�n�n �k�nc�
fıkrasındak� �skân projeler�n�n gerçekleşt�r�lmes� amaçlı kamulaştırma sayılır ve �lk taks�t ödemes�, mezkûr fıkraya
göre bel�rlenen tutarların beşte b�r� oranında yapılır. Tapuda mülk�yet hanes� açık olan taşınmazlar �le m�rasçısı bel�rl�
olmayan, kayyım tay�n ed�lm�ş, �ht�laflı veya üzer�nde sınırlı ayn� hak tes�s ed�lm�ş olan taşınmazların kamulaştırma
�şlemler� aynı madde hükümler�ne tab�d�r. Bakanlık, TOKİ veya İdare; kamulaştırma �şlemler�n�n yürütülmes� �ç�n
m�rasçılık belges� çıkartmaya, kayyım tay�n ett�rmeye veya tapuda kayıtlı son mal�ke göre �şlem yapmaya yetk�l�d�r.
Tapuda kayıtlı mal�k�n ölmüş olması hâl�nde Bakanlık, TOKİ veya İdare, kamulaştırma �şlem� �ç�n m�rasçılık belges�
çıkartab�leceğ� g�b�, gerek�yorsa tapu s�c�l�nde �dar� müracaat veya dava yolu �le kayıt düzeltme de �steyeb�l�r.
Kamulaştırma �ç�n anlaşma sağlanması hâl�nde, Bakanlık, TOKİ veya İdare �le �lg�l�ler arasında taşınmazın tesc�l veya
terk�n�ne �l�şk�n ferağ ve muvafakat� de �ht�va eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı tanz�m ed�l�r ve �lg�l� tapu
müdürlüğüne gönder�lerek kamulaştırmanın resen tapu s�c�l�ne �şlenmes� sağlanır.

(3) Anlaşma �le tahl�ye ed�len, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mal�kler�ne ve mal�k olmasalar b�le bu
yapılarda k�racı veya sınırlı ayn� hak sah�b� olarak en az b�r yıldır �kamet ett�ğ� veya bunlarda �şyer� bulunduğu tesp�t
ed�lenlere konut, �şyer�, arsa veya dönüşüm projeler� özel hesabından kred� veya mülk�yet ya da sınırlı ayn� hak
sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça bel�rlenen konut sert�f�kası ver�leb�l�r. Bunlardan konutunu ve �şyer�n� kend�
�mkânları �le yapmak veya ed�nmek �steyenlere de kred� ver�leb�l�r. 20/7/1966 tar�hl� ve 775 sayılı Gecekondu
Kanununa göre yoksul veya dar gel�rl� olarak kabul ed�lenlere ver�lecek olan konut veya �şyerler�; Bakanlık, TOKİ
veya İdare tarafından, 15/5/1959 tar�hl� ve 7269 sayılı Umum� Hayata Müess�r Afetler Dolayıs�yle Alınacak
Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r Kanunda bel�rt�len usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suret�yle de
ver�leb�l�r.

(4) R�skl� alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve r�skl� yapıların bulunduğu taşınmazlar üzer�nde yapımı
gerçekleşt�r�len konutların bedeller�, gerekl� görüldüğünde, proje uygulamalarının yapıldığı �llerdek� mevcut ekonom�k
durum, tab�� afet�n ortaya çıkardığı durumlar, konut ray�ç ve enkaz bedeller� �le uygulama alanındak� k�ş�ler�n mal
varlığı ve gel�r� göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu kararı �le yapım mal�yetler�n�n altında tesp�t ed�leb�l�r ve
sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama mal�yet�ne dâh�l ed�lmeyeb�l�r.

(5) Bakanlık;
a) R�skl� yapılara, rezerv yapı alanlarına ve r�skl� yapıların bulunduğu taşınmazlara �l�şk�n her tür har�ta, plan,

proje, araz� ve arsa düzenleme �şlemler� �le toplulaştırma yapmaya,
b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâh�l

olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülk�yet�n� veya �mar haklarını başka b�r alana aktarmaya,
c) Aynı alanlara �l�şk�n taşınmaz mülk�yet�n� anlaşma sağlanmak kaydı �le menkul değere dönüştürmeye,
ç) Kamu ve özel sektör �şb�rl�ğ�ne dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usuller� de dâh�l

olmak üzere �nşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını bel�rlemeye,
d) 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunundak� esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya

veya b�rleşt�rmeye, 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayn� hak tes�s etmeye,
yetk�l�d�r. (ç) bend�nde bel�rt�len uygulamalar, 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tab�

�dareler �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde veya gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� �le özel hukuka tab� anlaşmalar çerçeves�nde de
yapılab�l�r.

(6) Bakanlık, r�skl� alanlardak� ve rezerv yapı alanlarındak� uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar
�le öngörülen alanlara �l�şk�n olanlar da dâh�l, her tür ve ölçektek� planlama �şlemler�ne esas teşk�l edecek standartları
bel�rlemeye ve gerek görülmes� hâl�nde bu standartları plan kararları �le tay�n etmeye veya özel standartlar �ht�va eden
planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetk�l�d�r.

(7) Bu Kanun çerçeves�nde dönüştürmeye tab� tutulan taşınmazların, üzer�ndek� köhnem�ş yapılar da dâh�l
olmak üzere, muhdesatı �le b�rl�kte değer tesp�t� �şlemler� ve dönüşüm �le oluşacak taşınmazların değerlemeler�
Bakanlık, TOKİ veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

(8) R�skl� alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından
güçlend�r�leb�leceğ� tekn�k olarak tesp�t ed�len yapılar �ç�n, Bakanlar Kurulunca bel�rlenen usul ve esaslar
çerçeves�nde Bakanlıkça dönüşüm projeler� özel hesabından güçlend�rme kred�s� ver�leb�l�r.

(9) Bu Kanun uyarınca tes�s ed�len �dar� �şlemlere karşı tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde 6/1/1982
tar�hl� ve 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılab�l�r. Bu davalarda yürütmen�n
durdurulmasına karar ver�lemez.



(10) Bu Kanun uyarınca yapılan �ş ve �şlemlere �l�şk�n olarak adrese dayalı nüfus kayıt s�stem�nde bel�rt�len
adreslere yapılan tebl�gat, muhataplarına yapılmış sayılır.

(11) Bu Kanun hükümler�ne göre Mal�ye Bakanlığınca Bakanlığa tahs�s ed�lerek tasarrufuna bırakılan veya
Bakanlığın taleb� üzer�ne TOKİ’ye veya İdareye devred�len taşınmazlar üzer�nde bu Kanun kapsamındak�
uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yen� taşınmazlar Bakanlığın, TOKİ’n�n veya İdaren�n �steğ� üzer�ne,
kend�ler� �le anlaşma sağlanan gerçek k�ş�ler veya m�rasçıları �le tüzel k�ş�ler adına tapuya tesc�l olunur.

(12) Bakanlık, bu Kanunda bel�rt�len �ş ve �şlemlere �l�şk�n olarak TOKİ’ye veya İdareye yetk� devr�ne ve bu
�ş ve �şlemlerden hang�ler�n�n TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını bel�rlemeye yetk�l�d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönüşüm Gel�rler� ve D�ğer Hükümler

Dönüşüm gel�rler�
MADDE 7 – (1) Bu Kanunda öngörülen amaçlar �ç�n kullanılmak üzere aşağıda sayılan gel�rler, dönüşüm

gel�rler� olarak �lg�l� yıl genel bütçes�n�n (B) �şaretl� cetvel�nde özel gel�r olarak öngörülür ve gel�r gerçekleşmes�ne
bağlı olarak gel�r kayded�l�r:

a) 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğ�nce, çevre katkı payı ve �dar� para cezası olarak tahs�l
ed�lerek genel bütçeye gel�r kayded�lecek tutarın yüzde ell�s�.

b) 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (B) bend�ne göre
Haz�ne adına orman dışına çıkarılan yerler�n satışından elde ed�len gel�rler�n yüzde doksanını geçmemek üzere
Bakanlar Kurulu kararı �le bel�rlenen orana tekabül eden tutar.

c) İller Bankası Anon�m Ş�rket�n�n Haz�ne gel�rler� ve fa�z gel�rler� dışındak� banka faal�yetler� �le 26/1/2011
tar�hl� ve 6107 sayılı İller Bankası Anon�m Ş�rket� Hakkında Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca
yapacağı faal�yetlerden elde edeceğ� kârın yüzde ell�s�.

(2) İlg�l� yıl genel bütçes�n�n (B) �şaretl� cetvel�nde özel gel�r olarak tahm�n ed�len dönüşüm gel�rler� karşılığı
tutar, Bakanlık bütçes�nde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını aşan gel�r gerçekleşmeler� karşılığında
ödenek eklemeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yetk�l�d�r. Özel gel�r ve ödenek kayded�len tutarlardan yılı �ç�nde
harcanmayan kısımları ertes� yıl bütçeler�ne devren gel�r ve ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.

(3) Gerekt�ğ�nde dönüşüm faal�yetler�nde kullanılmak üzere Bakanlık bütçes�nde özel ödenek dışındak�
mevcut veya yen� açılacak tert�plere, genel bütçen�n d�ğer tert�pler�nden ödenek aktarmaya Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
Bu tert�plerde yılı �ç�nde kullanılmayan tutarlar, ertes� yıla devred�lemez.

(4) Bu madde kapsamındak� ödenekler, Bakanlığın merkez muhasebe b�r�m� adına açılacak dönüşüm projeler�
özel hesabına aktarılmak suret�yle kullanılır. Bakanlığın dönüşüm faal�yetler�ne �l�şk�n g�derler�, 14/7/1965 tar�hl� ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu �le d�ğer kanunların sözleşmel� personel çalıştırılmasına da�r hükümler�ne bağlı
kalınmaksızın çalıştırılacak sözleşmel� personel g�derler� de dâh�l olmak üzere, dönüşüm projeler� özel hesabından
karşılanır. Bu madde kapsamındak� ödenekler �le dönüşüm projeler� özel hesabından yapılacak kullanımlar yılı yatırım
programı �le �l�şk�lend�r�lmez.

(5) Bu Kanunda öngörülen amaçlar �ç�n kullanılmak üzere;
a) Bu Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde ed�lecek her türlü gel�r ve hasılat,
b) Bakanlığa tahs�s veya devred�len taşınmazlardan �mar uygulamasına tab� tutulması sonucunda tapuda

Haz�ne adına tesc�l ed�lenler�n satışından elde ed�lecek gel�rler,
c) Dönüşüm projeler� özel hesabından kullandırılan kred�ler kapsamında �lg�l� k�ş� veya kuruluşlarca yapılan

ger� ödemeler �le bu kapsamda tahs�l ed�len gec�kme zamları,
ç) Her türlü şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar �le sa�r gel�rler,
dönüşüm projeler� özel hesabına gel�r olarak kayded�l�r. B�r�nc� fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len tutar, hesap

dönem�n� tak�p eden yılın mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığın merkez muhasebe b�r�m�ne aktarılır. Bu Kanun
kapsamındak� uygulamalara yönel�k olarak Bakanlık tarafından sağlanacak kred�ler�n vades� geçt�ğ� hâlde ger�
ödenmeyen kısımları, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun
hükümler�ne göre verg� da�reler�nce tak�p ve tahs�l ed�l�r.

(6) Bu Kanun kapsamında sağlanması öngörülen kred�ler �le dönüşüm faal�yetler� kapsamında yapılacak
konutlara �l�şk�n, hak sah�pler�nce bankalardan kullanılacak kred�lere dönüşüm projeler� özel hesabından karşılanmak
üzere fa�z desteğ� ver�leb�l�r. Bu �şlemlere ve ver�lecek desteğe �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Bakanın tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca bel�rlen�r.

(7) Bakanlık, dönüşüm projeler� özel hesabı gel�rler�n�n elde ed�lmes�, tahs�l� ve tak�b� �le bu hesaba bütçeden
aktarılan tutarların dönüşüm faal�yetler� kapsamında yürütülecek h�be veya borç verme programlarında kullanımı, her
türlü yapım, mal ve h�zmet alımına �l�şk�n taahhütlere g�r�ş�lmes�, g�derleşt�r�lmes�, muhasebeleşt�r�lmes�, denet�m� ve
özel hesabın �şley�ş�ne �l�şk�n d�ğer usul ve esasları, Mal�ye Bakanlığının uygun görüşünü alarak bel�rlemeye
yetk�l�d�r.

(8) Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan beled�yeler, yatırıma �l�şk�n yıllık bütçeler�n�n yüzde
beş� �le 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 80 �nc� maddes� uyarınca tahs�l ed�len harç
gel�rler�n�n yüzde ell�s�n�, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır.



(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan �şlem, sözleşme, dev�r ve tesc�ller �le uygulamalar, noter harcı, tapu
harcı, beled�yelerce alınan harçlar, damga verg�s�, veraset ve �nt�kal verg�s�, döner sermaye ücret� ve d�ğer ücretlerden;
kullandırılan kred�ler sebeb�yle lehe alınacak paralar �se banka ve s�gorta muameleler� verg�s�nden müstesnadır.

(10) Gerçek k�ş�lerce ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce uygulamada bulunulan r�skl� alanlardak� yapıların mevcut
alanları �ç�n daha önce beled�yelerce alınan harç ve ücretlere �lave olarak, sadece kullanım maksadı değ�ş�kl�kler� �le
yapı alanındak� artışlar �ç�n hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.

(11) Bu Kanunda bel�rt�len �ş, �şlem ve h�zmetlere tahs�s ed�lm�ş olan taşınır ve taşınmazlar �le her türlü hak ve
alacaklar, para ve para hükmündek� kıymetl� evrak, kamu yararı amacına tahs�s ed�lm�ş sayılır ve bunlar hakkında
hac�z ve tedb�r uygulanamaz.

(12) Bakanlık, bu Kanun kapsamındak� uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeler� özel hesabından
TOKİ, İdare ve İller Bankası Anon�m Ş�rket�ne kaynak aktarab�l�r. İller Bankası Anon�m Ş�rket�ne aktarılan kaynak,
Bankanın gel�r ve g�der hesapları �le �l�şk�lend�r�lmeks�z�n Dönüşüm Projeler� Özel Hesabının �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve
esaslar çerçeves�nde kullanılır.

(13) Bu maddede öngörülen gel�rler, bu Kanunun amaçları dışında kullanılamaz.
Çeş�tl� hükümler
MADDE 8 – (1) Bu Kanun uyarınca kamu kaynağı kullanılarak gerçekleşt�r�len her türlü mal ve h�zmet

alımları �le yapım �şler�, 4734 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len hâllere
dayanan �şlerden sayılır.

(2) Bakanlık, TOKİ ve İdare; danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte har�ta, etüt, proje, kadastro,
kamulaştırma, m�kro bölgeleme, r�sk yönet�m� ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve �mar
uygulaması �şler�n� ve dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı Kanun kapsamındak� �dareler �le akdedecekler�
protokoller çerçeves�nde 4734 sayılı Kanuna tab� olmaksızın ortak h�zmet uygulamaları suret�yle de
gerçekleşt�reb�l�rler.

(3) R�skl� yapıların tesp�t�, tahl�yes� ve yıktırma �ş ve �şlemler� �le değerleme �şlemler�n� engelleyenler
hakkında, �şlenen f��l ve hâl�n durumuna göre 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler�
uyarınca Cumhur�yet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. R�skl� yapıların tesp�t�, bu yapıların tahl�yes� ve
yıktırılması �ş ve �şlemler�ne da�r görevler�n�n gerekler�n� yer�ne get�rmeyen kamu görevl�ler� hakkında, tab� oldukları
ceza ve d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

(4) Bakanlık, TOKİ ve İdare; bu Kanun kapsamındak� uygulamalarda, uygulama süres�n� aşmamak kaydı �le
657 sayılı Kanun �le d�ğer kanunların sözleşmel� personel çalıştırılmasına da�r hükümler�ne bağlı kalmaksızın, özel
b�lg� ve �ht�sas gerekt�ren konularda sözleşmel� personel çalıştırab�l�r. Bu suretle çalıştırılacakların unvanı, sayısı,
ücretler� �le d�ğer hususlar Bakanlar Kurulunca bel�rlen�r.

(5) Bu Kanun kapsamındak� �şler �le �lg�l� olarak val�l�kler, beled�yeler ve d�ğer kamu kurumları personel�nden
Bakanlık emr�nde geç�c� olarak görevlend�r�lenler hakkında 657 sayılı Kanunun ek 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(d) bend�nde yer alan süre sınırlaması uygulanmaz.

(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları Bakanlıkça bel�rlen�r.
(7) R�skl� yapıların tesp�t ed�lmes�ne veya ett�r�lmes�ne da�r usul ve esaslar, r�skl�l�k kr�terler�, r�skl� yapıların

tesp�t�nde ve �t�razların değerlend�r�lmes�nde görev alacak tekn�k heyet ve d�ğer kom�syonlar �le bu Kanunun
uygulanmasına da�r d�ğer usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmel�kler �le düzenlen�r.

(8) R�skl� yapı tesp�tler�ne karşı yapılacak �t�razları �nceley�p karara bağlayacak tekn�k heyetlerde ün�vers�teler
tarafından görevlend�r�leceklere, f��len görev yaptıkları her gün �ç�n, (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
�le çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı öden�r. B�r ayda f��len görev yapılan gün sayısının beş� aşması
hâl�nde, aşan günler �ç�n huzur hakkı ödenmez.

(9) Türk�ye Radyo-Telev�zyon Kurumu �le ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel telev�zyon kuruluşları ve
radyolar, ayda en az doksan dak�ka afet, afet r�skler�n�n azaltılması ve kentsel dönüşüm konularında uyarıcı ve eğ�t�c�
mah�yette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgar� otuz dak�kası 17:00-22:00 saatler� arasında olmak üzere,
08:00-22:00 saatler� arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenl� olarak Radyo ve Telev�zyon Üst Kuruluna
tesl�m ed�l�r. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dak�kalık süreye dâh�l ed�lmez. Bu programlar,
Bakanlık, Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulu �le �lg�l� d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le b�l�msel kuruluşlar, kamu
kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları veya s�v�l toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulu tarafından
radyo ve telev�zyonlarda yayınlanması sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar �ç�n herhang� b�r bedel
ödenmez. Bu yayınların ve süreler�n�n denet�m� Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulunca yapılır.

Uygulanmayacak mevzuat
MADDE 9 – (1) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununda

ve �mara �l�şk�n hükümler �ht�va eden özel kanunlar da dâh�l olmak üzere d�ğer mevzuatta bel�rt�len kısıtlamalara tab�
değ�ld�r. Bu Kanuna tab� r�skl� yapılar, r�skl� alanlar ve rezerv yapı alanları hakkında 7269 sayılı Kanunun uygulanıyor
olması bu Kanunun uygulanmasına engel teşk�l etmez.



(2) Bu Kanun kapsamındak� alanlarda bu Kanunun öngördüğü uygulamaların zarur� kılması hâl�nde, bu
uygulamaların gerekt�rd�ğ� �ş ve �şlemler hakkında;

a) 26/1/1939 tar�hl� ve 3573 sayılı Zeyt�nc�l�ğ�n Islahı ve Yaban�ler�n�n Aşılattırılması Hakkında Kanunun,
b) 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununun,
c) Afete maruz bölgeye �l�şk�n hükümler� saklı kalmak kaydıyla 15/5/1959 tar�hl� ve 7269 sayılı Umum�

Hayata Müess�r Afetler Dolayıs�yle Alınacak Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r Kanunun,
ç) 28/12/1960 tar�hl� ve 189 sayılı M�llî Savunma Bakanlığı İskân İht�yaçları İç�n Sarf�yat İcrası ve Bu

Bakanlıkça Kullanılan Gayr�menkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâh�yet Ver�lmes� Hakkında
Kanunun,

d) 18/12/1981 tar�hl� ve 2565 sayılı Asker� Yasak Bölgeler ve Güvenl�k Bölgeler� Kanununun,
e) 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun,
f) 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununun,
g) 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun,
ğ) 25/2/1998 tar�hl� ve 4342 sayılı Mera Kanununun,
h) 16/6/2005 tar�hl� ve 5366 sayılı Yıpranan Tar�h� ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yen�lenerek Korunması

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun,
ı) 3/7/2005 tar�hl� ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanununun,
�) Ger� görünüm ve etk�lenme bölgeler� bakımından 18/11/1983 tar�hl� ve 2960 sayılı Boğaz�ç� Kanununun,
bu Kanunun uygulanmasını engelley�c� hükümler� ve d�ğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümler�

uygulanmaz. Ancak, bu Kanunun öngördüğü uygulamalar sırasında, bahsed�len kanunların amaçları ayrıca gözet�l�r.
Uygulamalar �ç�n 6831 sayılı Kanuna tab� alanların kullanılması zarur� olduğu takd�rde, başka yerlerde en az bu
alanlar kadar alanın ağaçlandırılması, 3573 sayılı Kanuna tab� alanların kullanılması zarur� olduğu takd�rde de, başka
yerlerde en az bu alanlar kadar alanın zeyt�nl�k alan hâl�ne get�r�lmes� mecbur�d�r.

(3) 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındak� alanlarda uygulamada bulunulması hâl�nde alanın
s�t statüsü de gözet�lerek Kültür ve Tur�zm Bakanlığının görüşü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D�ğer Mevzuatta Yapılan Değ�ş�kl�kler ve Son Hükümler

MADDE 10 – 6831 sayılı Kanuna aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 13 – Şehr�n �ç�ndek� veya yakın çevres�ndek� ormanlık alanların afetler önces�nde p�kn�k alanı,

mes�re yer� ve afet sonrasında geç�c� barınma yer� olarak kullanılması �ç�n Orman Genel Müdürlüğünce veya bu Genel
Müdürlüğün uygun görmes� hâl�nde talepte bulunan �darelerce altyapı h�zmetler� ver�l�r.”

MADDE 11 – 775 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı maddeye b�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve sonrak� fıkralar buna göre
teselsül ett�r�lm�şt�r.

“a) Gecekondunun sah�b� �se, gecekondusuna karşılık gelecek şek�lde, borçlanma suret�yle veya sa�r şek�llerde
konut ver�l�nceye veya nakde dönüştürülüp öden�nceye veya konut yapmak üzere arsa tahs�s ed�l�p lüzumu hal�nde
kred�s� sağlanmak suret�yle, 27 nc� maddedek� süre ve şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar,”

“B�r�nc� fıkra kapsamındak� uygulamalarda, yönetmel�k �le bel�rlenen şartlara göre nakdî yardım yapılab�l�r.”
MADDE 12 – 2942 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� �le aynı madden�n

sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye onb�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�ne bağlı meslek odalarının her b�r� tarafından, üyeler�n�n oturdukları
yer göz önünde bulundurularak; �llerden nüfusu beşyüzb�n�n altında olanlar �ç�n y�rm�beş �la ell�, nüfusu beşyüzb�n �le
b�rm�lyon arasında olanlar �ç�n ell� �la yüz, nüfusu b�rm�lyon �le üçm�lyon arasında olanlar �ç�n yüz �la yüzell�, nüfusu
üçm�lyonun üzer�nde olanlar �ç�n yüzell� �la üçyüzell� b�l�rk�ş� ve ayrıca �l merkezler� �ç�n �l �dare kurulları ve �lçeler
�ç�n �lçe �dare kurulları tarafından, bu bölgelerde oturan ve mühend�s veya m�mar olan taşınmaz mal sah�pler� veya
k�racılar arasından nüfusa göre bel�rlenen b�l�rk�ş� sayılarının en az üçte b�r� kadar b�l�rk�ş�, her yıl ocak ayının �lk
haftasında seç�lerek �s�m ve adresler�n� bel�rten l�steler val�l�klere ver�l�r.”

“Taraflar, mahkemelere b�ld�r�len l�stelerde yazılı olanlar ve yukarıdak� fıkrada bel�rt�len k�mseler arasından
b�l�rk�ş� seçmekte anlaşamadıkları takd�rde; b�l�rk�ş�ler, hâk�m�n kararı �le tay�n ed�len gün ve saatte, val�l�kçe,
tarafların huzurunda ve gelmeyen�n gıyabında kura yolu �le seç�l�r. Val�l�k, kuranın ad�l olarak yapılab�lmes� �ç�n
gerekl� tedb�rler� alır. Kuraya �l�şk�n �t�razlar, davanın görüldüğü mahkemece karara bağlanır.”

“Sermaye P�yasası Kuruluna kayıtlı olarak faal�yet gösteren l�sanslı değerleme kuruluşlarının �s�m ve
adresler�n� bel�rten l�steler, her yıl ocak ayı �ç�nde, �k�nc� fıkradak� mahkemelere b�ld�r�lmek üzere Sermaye P�yasası
Kurulunca val�l�klere gönder�l�r. Yeterl� sayıda değerleme uzmanı bulunan yerlerde, 10 uncu maddede öngörülen
değer tesp�tler�, b�l�rk�ş� sıfatıyla öncel�kle Sermaye P�yasası Kurulundan l�sanslı değerleme uzmanlarına, taşınmaz
gel�şt�rme konusunda yüksek l�sans veya doktora yapmış olan uzmanlara yaptırılır.”

MADDE 13 – 2/3/1984 tar�hl� ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına (f)
bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bent eklenm�ş ve mevcut (g) bend� (h) bend� olarak teselsül ett�r�lm�şt�r.



“g) Ek 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend� kapsamında; talep ed�len proje ve uygulamaların İdarece
yapılması veya yaptırılması �ç�n �mzalanan protokollerle bel�rlenen �nşaat bedel�n�n yüzde üçünden az, yüzde onundan
fazla olmamak üzere, �lg�l� kurum ve kuruluşlardan alınacak olan �dare h�zmet payı tutarlarından,”

MADDE 14 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdak� maddeler eklenm�şt�r.
“EK MADDE 5 – 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılacak

yönetmel�klerden �mar uygulamalarına �l�şk�n olanlar, bu Kanun �le bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan
yönetmel�kler ve belden�n şartları da gözet�lerek, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�rer.”

“GEÇİCİ MADDE 14 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce beled�yelerce �mar uygulamalarına
�l�şk�n olarak çıkarılmış olan yönetmel�kler, ek 5 �nc� maddedek� esaslar çerçeves�nde bu madden�n yayımı tar�h�nden
�t�baren en geç b�r yıl �ç�nde hazırlanarak anılan maddedek� usule göre yürürlüğe konulacak yönetmel�klerle
değ�şt�r�l�r. Aks� takd�rde, anılan yönetmel�kler b�r yıllık süren�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla yürürlükten kalkar.”

MADDE 15 – 5366 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü cümleler�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı Kanunun 4 üncü maddes�ne b�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�ş ve sonrak� fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“Yen�leme alanları; �l özel �dareler�nde �l genel mecl�s�n�n ve beled�yelerde beled�ye mecl�s�n�n üye tam
sayısının salt çoğunluğunun kararı �le bel�rlen�r. İl özel �dares�nde �l genel mecl�s�nce ve büyükşeh�rler dışındak�
beled�yelerde beled�ye mecl�s�nce bu konuda alınan kararlar, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının tekl�f� �le Bakanlar
Kuruluna sunulur. Büyükşeh�rlerde �se �lçe beled�ye mecl�sler�nce alınan kararlar, büyükşeh�r beled�ye mecl�s�nce
onaylanması üzer�ne Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının tekl�f� �le Bakanlar Kuruluna sunulur.”

“Kamu h�zmet� �ç�n ayrılan alanlar har�ç olmak üzere, yen�leme alanı sınırları �ç�nde toplu yapı olarak sınırları
�mar ve parselasyon plânlarında bel�rlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız �mar parseller�ne beled�ye veya �l özel
�dares� ve d�ğer �lg�l� kurullar tarafından tasd�k ed�len m�marî projelere uygun olarak 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı
Kat Mülk�yet� Kanununun toplu yapıya �l�şk�n hükümler�ne göre toplu yapı olarak tek b�r kat mülk�yet� tes�s ed�leb�l�r.
Beled�yeler ve �l özel �dareler�; bu alanlar �ç�ndek� parsel mal�kler�n�n sosyal altyapı ve tes�sler�, ortak kullanım
yerler�, sosyal tes�s ve h�zmetlere �l�şk�n alanları kullanma ve yararlanma şartları �le masraflarına katılma usuller�ne
�l�şk�n �şletme projeler� hazırlayarak tapu s�c�l�n�n beyanlar hanes�nde bel�rtmeler�n� �steyeb�leceğ� g�b�, hazırlanmış
olan restorasyon ve rest�tüsyon projeler�ne uygun olarak �rt�fak hakkı tes�s� veya parselasyon plânları yapılmak
suret�yle 634 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�nde bel�rt�len belgeler�n toplu yapı �l�şk�s�n� göster�r şek�lde hazırlanıp
11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler� uyarınca �lan ed�lmes�nden ve kes�nleşmes�nden sonra kat
mülk�yet� ve kat �rt�fakını re’sen tapu s�c�l�ne tesc�l ett�rmeye yetk�l�d�r.”

MADDE 16 – 5366 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n dokuzuncu fıkrasından ve 4 üncü maddes�n�n mevcut
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Yen�leme projeler�n�n gerekt�rd�ğ� uygulamalar, ver�len süre �ç�nde yapı mal�k�nce yapılmadığı takd�rde, �l
özel �dares� veya beled�ye tarafından yapılarak masrafı yapı mal�k�nden tahs�l ed�l�r. İl özel �dares� veya beled�ye
tarafından, yapı mal�k�n�n uygulama masraflarını ödemes�n� kolaylaştırıcı tedb�rler alınab�l�r. Bu tedb�rlere �l�şk�n usul
ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.”

“Bu Kanun kapsamında açılacak kamulaştırma bedel�n�n tesp�t� ve taşınmaz malın tesc�l�ne �l�şk�n davalarda
görev alacak b�l�rk�ş�ler, 28/7/1981 tar�hl� ve 2499 sayılı Sermaye P�yasası Kanununa tab� olarak faal�yet gösteren
değerleme uzmanları arasından seç�l�r. Bu uzmanlar, Sermaye P�yasası Kurulu tarafından oluşturulan değerleme
standartlarını esas alarak raporlarını düzenler.”

MADDE 17 – 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 73 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
üçüncü cümles�nde yer alan “yapılab�lmes� Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.” �bares� “yapılab�lmes� �ç�n �lg�l�
beled�yen�n taleb� ve Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması
şarttır.” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye onüçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�ye mecl�s�n�n, �l ve �lçelerde beled�ye mecl�sler�n�n salt çoğunluk �le
alacağı karar �le masrafların tamamı veya b�r kısmı beled�ye bütçes�nden karşılanmak kaydıyla kent�n uygun görülen
alanlarında b�na cepheler�nde değ�ş�kl�k ve yen�leme �le özel aydınlatma ve çevre tanz�m� çalışmaları yapılab�l�r.
Cephe değ�ş�kl�ğ� yapılacak b�nalarda tel�f hakkı sah�b� proje müell�fler�ne talep etmeler� hâl�nde, değ�şt�r�lecek cephe
veya cepheler�n beher metrekares� �ç�n b�r günlük net asgar� ücret tutarını geçmemek üzere tel�f hakkı öden�r.
Büyükşeh�r beled�ye mecl�s�nce uygun görülmes� hâl�nde, büyükşeh�r beled�yes� �ç�ndek� �lçe beled�yeler� kend�
sınırları �ç�nde bu fıkrada bel�rt�len �ş ve �şlemler� yapab�l�r.

B�na cepheler�nde değ�ş�kl�k ve yen�leme �le özel aydınlatma ve çevre tanz�m� çalışmaları �ç�n yapılması
gereken �ş, �şlem ve yetk�lend�rmeler, kat mal�kler�n�n arsa payı çoğunluğu �le verecekler� karara göre yapılır.

Büyükşeh�r beled�yeler�nce, kentsel dönüşüm ve gel�ş�m alanı �lan ed�len alanlar �le 5366 sayılı Kanuna göre
yen�leme alanı �lan ed�len alanlarda veya bu Kanunun 75 �nc� maddes�ne göre kamu kurum ve kuruluşları �le protokol
yapmaları hâl�nde, büyükşeh�r beled�ye mecl�s� kararı �le, yıkılan �badethane ve yurtların yer�ne veya �ht�yaç duyulan
yerlerde �badethane ve yurt �nşa ed�leb�l�r.”

MADDE 18 – 19/9/2006 tar�hl� ve 5543 sayılı İskân Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.



“EK MADDE 1 – (1) Afet r�sk� veya fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırılık sebeb�yle veya Bakanlar
Kurulunca bel�rlenen özel proje alanlarında gerçekleşt�r�lecek olan yen�den �skân uygulamalarında, buralardak�
yerleş�m merkezler�nde yaşayan a�leler�n daha elver�şl� yerlerde �skânları �le köye dönüş projeler� çerçeves�ndek� �skân
çalışmaları; �lg�l� proje �ç�n alınan Bakanlar Kurulu kararında bel�rt�len hak sah�pl�ğ� ve borçlandırma usul ve
esaslarına göre, Bakanlar Kurulunca tesp�t ed�len orman veya mera vasıflı alanlardan ve Haz�nen�n özel mülk�yet�nde
veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan uygun görülen yen� yerleş�m yerler�nde, bu Kanun
hükümler�ne göre yapılır.

(2) Bu madde kapsamındak� uygulamalara �l�şk�n taleb�n d�ğer kamu kurum veya kuruluşlarından gelmes�
hâl�nde, altyapı h�zmetler� de dâh�l olmak üzere yen�den yerleş�m �ç�n gerekl� görülen her türlü ödenek, Bakanlığın
görüşü alınarak ana projey� yürüten kuruluşun bütçes�ne konulur ve �ht�yaç duyulan ödenek, Bakanlık bütçes�ne �lg�l�
kuruluş tarafından transfer ed�l�r. Afet r�sk� altındak� alanların dönüştürülmes� h�zmetler� �ç�n kanun �le öngörülen
dönüşüm projeler� özel hesabından bu madde kapsamındak� uygulamalarda kullanılmak üzere kaynak aktarılab�l�r.”

MADDE 19 – 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n;

a) 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e), (f) ve (ğ) bentler� aşağıdak� şek�lde, (h) bend�nde yer alan “dört ay
�çer�s�nde” �bares� “üç ay �ç�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, anılan fıkraya (m) bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak�
(n) bend� eklenm�ş ve tak�p eden bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“e) Bakanlığın görev alanına g�ren konularda her türlü etüt, plan, proje, mal�yet hesaplarını ve yapım �şler�n�
yapmak veya yaptırmak.

f) Yapı denet�m� s�stem�n� oluşturarak 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanun �le
Bakanlığa ver�len görevler� yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâh�l
olmak üzere yapıların can ve mal emn�yet� �le mevzuata ve tekn�ğ�ne uygunluk bakımından denet�m�n� yapmak veya
yaptırmak, tesp�t ed�len aykırılık ve noksanlıkların g�der�lmes�n� �stemek ve sağlamak; yapılarda enerj� ver�ml�l�ğ�n�
artırıcı düzenlemeler� yapmak, buna �l�şk�n faal�yetler� yönetmek ve �zlemek; yapı malzemeler�n�n denet�m�ne ve
uygunluk değerlend�rmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� yapmak.”

“ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tes�sler� �le n�tel�ğ�n�n bozulması neden�yle orman ve mera dışına çıkarılan
alanlar dâh�l kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak �y�leşt�rme, yen�leme ve dönüşüm uygulamalarında
�darelerce uyulacak usul ve esasları bel�rlemek; Bakanlıkça bel�rlenen f�nans ve t�caret merkezler�, fuar ve serg�
alanları, eğlence merkezler�, şeh�rler�n ana g�r�ş düzenlemeler� g�b� şeh�rler�n marka değer�n� artırmaya ve şehr�n
gel�şmes�ne katkı sağlayacak özel proje alanlarına da�r her tür ve ölçekte etüt, har�ta, plan, parselasyon planı ve yapı
projeler�n� yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım �şler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak,
yapı kullanma �z�nler�n� vermek ve bu alanlarda kat mülk�yet� kurulmasını tem�n etmek; 2/3/1984 tar�hl� ve 2985 sayılı
Toplu Konut Kanunu �le 20/7/1966 tar�hl� ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdares� Başkanlığı
tarafından yapılan uygulamalara �l�şk�n her tür ve ölçekte etüt, har�ta, plan ve parselasyon planlarını yapmak,
yaptırmak, onaylamak, ruhsat �şler�n� gerçekleşt�rmek, yapı kullanma �z�nler�n� vermek ve bu alanlarda kat
mülk�yet�n�n kurulmasını sağlamak.”

“n) 23/9/1980 tar�hl� ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür
Merkez� Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddes� �le bel�rlenen Atatürk Kültür Merkez� alanını �y�leşt�rme,
güzelleşt�rme, yen�leme ve �hya etmek amacıyla; Kültür ve Tur�zm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan �ç�n her
tür ve ölçekte etüt, har�ta, plan, parselasyon planı �le yapı projeler�n� yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve
ruhsatlandırma �şlemler� �le d�ğer �ş ve �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak.”

b) 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde ve ek� (I) sayılı Cetvelde yer alan “Altyapı H�zmetler�”
�bareler� “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm H�zmetler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

c) 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“e) 2 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde bel�rt�len konularla �lg�l� olarak her ölçektek� �mar planı ve

�mar uygulamalarını, kentsel tasarım projeler�n� yapmak, yaptırmak ve onaylamak.”
ç) 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (ç) bend� �le aynı madden�n

�k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) 2 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� �le Bakanlığa ver�len görevler� yürütmek.”
d) 11 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Altyapı ve Kentsel Dönüşüm H�zmetler� Genel Müdürlüğü
MADDE 11 – (1) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm H�zmetler� Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:
a) Mahallî �dareler�n altyapı s�stemler� �le �lg�l� genel planlama, programlama, f�z�b�l�te, projelend�rme,

�şletme, f�nansman �ht�yacı ve yatırım öncel�kler�ne; tekn�k altyapı tes�sler�n�n mekânsal stratej� planları �le çevre
düzen� ve �mar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelend�r�lmes�ne ve yapılmasına �l�şk�n usul ve esaslar �le
bu konulardak� her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma �zn�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek.

b) Tekn�k altyapı tes�sler� ve altyapı b�rl�kler� kurulması konusunda mahallî �dareler arasında �şb�rl�ğ� ve
koord�nasyonu sağlamak, rehberl�kte bulunmak ve tekn�k altyapı tes�sler�ne �l�şk�n envanter� tutmak.



c) 2 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend� kapsamındak� uygulamalara �l�şk�n her türlü altyapı, katlı ve
köprülü kavşak g�b� yapıların projeler�n� yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk sah�pler�nden altyapı katılım
bedeller�n�n tahs�l�ne �l�şk�n düzenlemeler yapmak.

ç) Gecekondu alanları �le vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanlara �l�şk�n
�y�leşt�rme, yen�leme ve dönüşüm uygulamaları �le afet r�sk� altındak� alanların dönüştürülmes�ne �l�şk�n mevzuat ve
775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasf�ye, dönüşüm ve �y�leşt�rme bölgeler�n�n tesp�t�ne, �lanına, program ve öncel�k
sırasına da�r usul ve esasları bel�rlemek.

d) Dönüşüm, yen�leme ve transfer alanlarının bel�rlenmes�, dönüşüm alanı �lan ed�len alanlardak� yapıların
tesp�t� �le arsa ve araz� düzenleme ve değerleme �ş ve �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında
hak sah�pl�ğ�, uzlaşma, gerekt�ğ�nde acele kamulaştırma, paylı mülk�yete ayırma, b�rleşt�rme, f�nansman
düzenlemeler�nde bulunma, dönüşüm alanları �ç�ndek� gayr�menkuller�n değer tesp�tler�n� yapma ve Bakanlıkça
bel�rlenen esaslar ve proje çerçeves�nde hak sah�pler� �le anlaşmalar sağlama, gerekt�ğ�nde yapı ruhsatı ve yapı
kullanma �zn� verme, kat mülk�yet� tes�s�, tesc�l� ve �mar hakkı transfer� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek.

e) 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 73 üncü maddes� kapsamındak� uygulamalara �l�şk�n
dönüşüm alanı �lanı �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek.

f) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.”
e) 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Ekl� (1) sayılı l�stedek� kadrolar �hdas ed�lerek 13/12/1983 tar�hl� ve 190 sayılı Genel Kadro ve

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvel�n Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına a�t bölümüne
eklenm�şt�r.

MADDE 21 – 6107 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı �le
çıkarılacak” �bares� “Yönet�m Kurulu kararı �le yürürlüğe konulan” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22 – 2302 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş; 11/8/1983 tar�hl� ve 2876
sayılı Atatürk Kültür, D�l ve Tar�h Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.

“MADDE 3 – Atatürk Kültür Merkez� Ankara’da kurulur. Atatürk Kültür Merkez� alanı; Ankara İmar
Planında bu amaca ayrılmış olan ve ekl� krok�de göster�len yerlerd�r. Bu alan �çer�s�nde M�llî Mücadele tar�h�n�n, Türk
Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeş�tl� müzeler, çeş�tl� sahneler ve toplantı salonları, serg� alanları, arş�v
ve k�taplıklar, atölyeler ve benzer� yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkez� bulunur.”

MADDE 23 – 24/2/1984 tar�hl� ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak
Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun B�r Maddes�n�n Değ�şt�r�lmes� Hakkında Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır.

Dev�r ve tahs�sler�n �ptal�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 775, 5366 ve 5393 sayılı kanunlar �le 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Haz�neye A�t

Taşınmaz Malların Değerlend�r�lmes� ve Katma Değer Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun ve
d�ğer kanunlar kapsamındak� dönüşüm ve �y�leşt�rme uygulamaları �ç�n TOKİ’ye, İdareye ve d�ğer kamu �dareler�ne
tahs�s ve devred�lm�ş olup da tahs�s�n yapıldığı veya mülk�yet�n devred�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde dönüşüm
ve �y�leşt�rme uygulaması başlatılmayan taşınmazların tahs�sler� resen kaldırılır ve dev�r �şlem� de �ptal ed�lm�ş
sayılarak, tapuda resen Haz�ne adına tesc�l ve Bakanlığın taleb� üzer�ne bu Kanunun öngördüğü amaçlar �ç�n
kullanılmak üzere Mal�ye Bakanlığınca Bakanlığa tahs�s ed�l�r.

Gerçekleşen dönüşüm gel�rler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 7 nc� maddede bel�rt�len dönüşüm gel�rler�nden 2012 yılında gerçekleşen tutarlar,

genel bütçen�n (B) �şaretl� cetvel�ne özel gel�r kayded�l�r. Gel�r kayded�len bu tutarlar karşılığında Bakanlık bütçes�ne
özel ödenek kaydetmeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yetk�l�d�r.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Kanunun;
a) 19 uncu maddes�n�n (a) bend� �le değ�şt�r�len 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (e) bend� �le 23 üncü maddes� yayımı tar�h�nden üç yıl sonra,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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