
 
Mevzuat Analizi 
 

KBİSS Projesinin gerçekleşmesi için bir dizi işlemin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bunlar işlem 
adımlarına göre değişik iş paketleri adı altında tanımlanarak ele alınmıştır. KBİSS kapsamındaki 
bu iş paketlerinden ilki “İP-1. Mevzuat Analizleri”ne yönelik olup, öncelikle ülkemizde var olan 
yasal altyapıda yerel yönetimlere yönelik kent bilgi sistemi hizmetlerini ilgilendiren mevzuat 
hükümlerinin tespiti ve irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Böylece projenin ilerleyen safhalarında KBS için gerekli standartların geliştirilmesinde mevzuat 
taleplerini karşılayacak çözümlerin üretilmesi yanında, aynı zamanda mevcut KBS 
uygulamalarının gerçekleşiminde mevzuata uymayan işlerin de tespit edilerek gerekli yasal 
düzenlemelerin öngörülmesi hedeflenmiştir. Bu rapor KBBS Projesi İP-1 kapsamında yapılan 
“Mevzuat Analiz” çalışmalarına dair bilgileri içermektedir. 

 

No Mevzuat Adı Kanun 

No/RG 

No 

RG Y. 

Tarihi 

Amaç Kapsam 

1 Yer Altı Suları 

Hakkında Kanun  

167 16.12.

1960 

Yeraltı suları umumi sular 

meyanında olup Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Yeraltı sularının her türlü 

araştırılması, kullanılması, korunması 

ve tescili bu kanun hükümlerine 

tabidir. 

2 Özel Çevre Koruma 

Başkanlığı 

Kurulmasına Dair 

Kanun Hükmünde 

Kararname 

383 13.11.

1989 

"Özel Çevre Koruma Bölgesi" 

olarak ilan edilen ve edilecek 

alanların sahip olduğu çevre 

değerlerini korumak ve çevre 

sorunlarını gidermek için 

tedbir almak üzere Özel Çevre 

Koruma Kurumu 

Başkanlığının kurulması ve 

görevlerine ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve 

ilan edilecek "Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri" hakkında bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin hükümleri 

uygulanır. Bölgede yapılan tahsisler, 

verilmiş ön izinler ile mevcut her 

ölçekteki plan kararları konusunda bu 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 

ilgili hükümleri uygulanır. 

3 Köy Kanunu  442 07.04.

1924 

Bu kanunun amacı köy 

sınırının tanımlanması ve köy 

yönetimi ile ilgili hususları 

belirlemektir. 

Köy sınırının tanımı ve köyle ilgili 

tüm işleri kapsar. 

4 Tarım Arazilerinin 

Korunması ve 

Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik  

27298 25.03.

2005 

Tarım arazilerinin 

korunmasının ve amacına 

uygun bir şekilde 

kullanılmasının sağlanması ve 

bu alanların hangi zorunlu 

hallerde tarım dışı amaçlarla 

kullanılabileceğine dair usul 

ve esasları belirlemek. 

Tarım arazilerinin korunması ile 

yerleşim birimlerinin kurulması, 

geliştirilmesi, çeşitli amaçlar için 

kullanılmasına ihtiyaç duyulan tarım 

arazilerinin, tarım dışı amaçlar için 

kullanılmasına izin verilmesiyle ilgili 

hususları kapsar. 

5 Kat Mülkiyeti 

Kanunu  

634 23.06.

1965 

Tamamlanmış bir yapının kat, 

daire, iş bürosu, dükkan, 

mağaza, mahzen, depo gibi 

bölümlerinden ayrı ayrı ve 

başlı başına kullanılmaya 

elverişli olanları üzerinde, o 

gayrimenkulün maliki veya 

Yapılmakta veya ileride yapılacak 

olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı 

nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı 

tamamlandıktan sonra geçilecek kat 

mülkiyetine esas olmak üzere, arsa 

maliki veya arsanın ortak malikleri 

tarafından, bu Kanun hükümlerine 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/344.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/344.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/368.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23117.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23117.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23117.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23117.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/385.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/385.html


ortak malikleri tarafından, bu 

Kanun hükümlerine göre, 

bağımsız mülkiyet hakları 

kurulabilir. 

göre irtifak hakları kurulabilir. 

6 Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının 

Teşkılat ve 

Görevlerı Hakkında 

Kanun Hükmünde 

Kararname  

644 04.07.

2011 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının kuruluş, görev, 

yetki ve sorumluluklarını 

düzenlemektir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları. 

7 Harita Genel 

Komutanlığı 

Kanunu  

657 02.05.

1925 

Bu kanunun amacı Harita 

Genel Komutanlığı kuruluş 

esasları ile görev, yetki ve 

sorumluluklarını 

belirlemektir. 

HGK’nın görev, yetki ve 

sorumlulukları bu kanuna göre 

uygulanır. (Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

8 Harita ve Harita 

Bilgilerini Temin ve 

Kullanma 

Yönetmeliği  

22037 31.08.

1994 

Üretilen harita ve harita 

bilgilerinden, ülke güvenliğine 

zarar vermeden, bakanlıklar, 

kamu kurum ve kuruluşları, 

belediyeler, yükseköğretim 

kurumları ile yerli ve yabancı 

gerçek ve tüzel kişilerin 

yararlanma esaslarını 

belirlemektir. 

Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü, Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığı ve kanunlarla yetki 

verilmiş diğer kurumlarla, bu 

kurumlarca üretilen; her çeşit harita 

ve harita bilgilerini elinde 

bulunduran, çoğaltan ve kullanan 

resmi kuruluşlarla, gerçek ve tüzel 

kişileri kapsar. 

9 Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim 

Yönetmeliği  

25876 15.07.

2005 

Yersel, uydu ve uzay, 

inersiyal, fotogrametrik 

teknikler kullanılarak sayısal, 

çizgisel ve fotografik olarak 

elde edilmesini, coğrafî bilgi 

sistemlerine altlık oluşturacak 

biçimde ulusal veri değişim 

formatında derlenmesini, bilgi 

teknolojileri ve kartografik 

tekniklerle 

görselleştirilmesini, 

sağlamaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve  tüzel kişilerce üretilen ve 

üretilecek olan mekânsal bilgilerin 

elde edilmesi, derlenmesi, analiz 

edilmesi, coğrafî veri tabanında 

saklanması, görselleştirilmesi, araziye 

uygulanması ve sayısal elektronik 

ortamlarda iletimine ilişkin teknik 

esasları kapsar. 

10 Gecekondu Kanunu  775 30.07.

1966 

Gecekonduların ıslahı, bu 

amaçla belediyelere arsa 

sağlanması, yeniden 

gecekondu yapımının 

önlenmesi amacıyla yapılması 

gereken iş ve işlemleri 

tanımlamaktır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

Mevcut gecekonduların ıslahı, 

tasfiyesi, yeniden gecekondu 

yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla 

alınması gereken tedbirler hakkında 

bu kanun hükümleri uygulanır. 

11 Gecekondu Kanunu 

Uygulama 

Yönetmeliği  

12428 17.10.

1966 

Bu yönetmeliğin amacı 

Gecekondu Kanununun 

uygulama esaslarını 

belirlemektir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. 

maddesi gereği hazırlanmıştır. 

Bahsedilen kanuna uygun olarak 

alınacak kararlar belediyelerin yetkili 

organlarınca alınacak kararlar veya 
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ilgili kuruluşlarla ortaklaşa 

hazırlanacak protokollarla belirlenir. 

12 Sular Hakkında 

Kanun  

831 28.04.

1926 

Şehir ve kasabalarla köylerde 

kamu ihtiyacına yönelik 

kullanılacak suların tedarik ve 

idaresi. 

Suların, kaynak ve yollarının tedarik, 

tesis, isale ve idamesi (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

13 Arsa Üretimi ve 

Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun  

1164 10.05.

1969 

Arsaların aşırı fiyat artışlarını 

önlemek üzere tanzim alış ve 

satışı yapmak; konut, sanayi, 

eğitim, sağlık ve turizm 

yatırımları ve kamu tesisleri 

için arazi ve arsa sağlamaktır. 

Hazine, belediye, özel idare ve 

Vakıflar İdaresine ait arsa ve 

arazilerin değerlendirilmesi ve satışı 

(Kanunda belirtilmemekle birlikte) 

14 Emlak Vergisi 

Kanunu  

1319 11.08.

1970 

Türkiye sınırları içinde 

bulunan binalar bu kanun 

hükümlerine göre bina 

vergisine tabidir. 

Yapıldığı madde ne olursa olsun, 

gerek karada gerek su üzerindeki 

sabit inşaatı hepsini ve bunların 

vergilendirilmesini kapsar. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

15 Tapu Kayıtlarından 

Hukuki 

Kıymetlerini 

Kaybetmiş 

Olanların 

Tasfiyesine Dair 

Kanun  

1515 09.06.

1929 

Bağ, bahçe ve diğer arazilerin 

malik sıfatıyla tasarruf altında 

bulundurulması sonucu 

doğacak haklar bu kanuna 

göre düzenlenir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

Bağ, bahçe ve diğer arazileri belirli 

süre tasarruf altında bulunduran 

zilyedleri namına tescil edilmesi 

hakkında bu kanun hükümleri 

kullanılır. (Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

16 Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu  

1593 06.05.

1930 

Memleketin sıhhi şartlarını 

ıslah ve milletin sıhhatine 

zarar veren bütün hastalıklar 

veya sair muzır amillerle 

mücadele etmek ve müstakbel 

neslin sıhhatli olarak 

yetişmesini temin ve halkı 

tıbbi ve içtimai muavenete 

mazhar eylemek umumi 

devlet hizmetleridir. 

Memleket genelinde sıhhı şartların 

iyileştirilmesi, salgın hastalıkların 

kontrol altına alınması, sağlık 

hizmetletinin düzenlenmesi ve bu 

konuyla ilgili görev ve sorumluluklar 

bu kanun hükümlerine tabidir. 

(Kanunda belirtilmemekle birlikte) 

17 Mezarlık Yerlerinin 

İnşaası İle Cenaze 

Nakil ve Defin 

İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik  

27467 19.01.

2010 

Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi 

açıdan mezarlık yer seçimi 

kriterlerinin tespiti ve 

ölümden define kadar bütün iş 

ve işlemlerin usul ve 

esaslarını belirlemektir. 

Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık 

yer seçimi kriterlerinin tespiti, 

mezarlık ile mezarların tesis ve 

inşası, gömme izin belgesi verilmesi, 

cenazelerin yıkattırılması, 

kefenlenmesi, tabutlanması, nakli, 

defni ve icabı halinde mezarlıktan 

tekrar çıkartılması ile sağlık açısından 

mahsuru bulunan cenazelerin ne 

suretle defnolunacağı, ölü küllerinin 

nakli ve muhafazası ile ilgili usul ve 

esasları kapsar. 

18 Menkul ve 

Gayrimenkul Emval 

İle Bunların İntifa 

1905 31.12.

1931 

Devlete ait olup izinsiz 

kullanılan ya da oturulan 

gayrimenkulleri bildirenlere 

Devlete ait olup izinsiz kullanılan ya 

da oturulan gayrimenkulleri 

bildirenlere verilecek ikramiyeler ile 
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Haklarının ve 

Daimi Vergilerin 

Mektumlarını Haber 

Verenlere Verilecek 

İkramiye Hakkında 

Kanun  

verilecek ikramiyeler ile ilgili 

işlemleri tanımlamaktadır. 

(Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

ilgili işlemleri kapsamaktadır. 

(Kanunda belirtilmemekle birlikte) 

19 Tabii Afetlerden 

Zarar Gören 

Çiftçilere Yapılacak 

Yardımlar 

Hakkında Kanun  

2090 05.07.

1977 

Yangın, yersarsıntısı, yer 

kayması, fırtına,taşkın, sel, 

don ,dolu, kuraklık, haşere ve 

hastalık gibi nedenlerle 

tarımsal ürünleri, canlı - 

cansız üretim araçları ve 

tesisleri zarar gören veya yok 

olan ve bu yüzden çalışma ve 

üretme imkanları önemli 

ölçülerde bozulan 

çiftçilere,köylünün kurmuş 

olduğu tarımsal amaçlı üretim 

kooperatiflerine, devletçe 

gerekli yardımların 

yapılmasını sağlamak ve 

yapılacak yardımlara ilişkin 

usulü ve esasları belirlemektir. 

Yangın, yersarsıntısı, yer kayması, 

fırtına, taşkın, sel, don, dolu, 

kuraklık, haşere ve hastalık gibi 

nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı - 

cansız (toprak dahil) üretim araçları 

ve tesisleri zarar gören veya yok olan 

ve bu yüzden çalışma ve üretme 

imkanları önemli ölçülerde bozulan 

çiftçiler, köylünün kurmuş olduğu 

tarımsal amaçlı üretim kooperatifleri 

ile bunlara yapılacak yardımlar bu 

kanun hükümlerine tabidir. 

20 Askeri Yasak 

Bölgeler ve 

Güvenlik Bölgeleri 

Kanunu  

2565 18.12.

1981 

Kara, deniz ve hava askeri 

yasak bölgeleri ile güvenlik 

bölgelerinin kurulması, 

kaldırılması ve 

genişletilmesine ilişkin esas 

ve yöntemlerin 

düzenlenmesidir. 

Askeri yasak bölgeler ile güvenlik 

bölgeleri ile ilgili düzenlemeler bu 

kanun hükümlerine tabidir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

21 Turizmi Teşvik 

Kanunu  

2634 16.03.

1982 

Turizm sektörünü 

düzenleyecek, geliştirecek, 

dinamik bir yapı ve işleyişe 

kavuşturacak tertip ve 

tedbirlerin alınmasını 

sağlamaktır. 

Turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği 

turizm bölgeleri, turizm alanları ve 

turizm merkezlerinin tespiti ile 

geliştirilmelerine, turizm yatırım ve 

işletmelerinin teşvik edilmesine, 

düzenlenmesine ve denetlenmesine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

22 Tapu Kanunu  2644 22.12.

1934 

Devlete, hususi idareye, 

evkafa, belediyeye, köye ve 

diğer şahıslara ait 

gayrimenkullerin tapuya 

tescili ile ilgili hükümleri 

belirlemektir. 

Devlete, hususi idareye, evkafa, 

belediyeye, köye ve diğer şahıslara 

ait gayrimenkullerin tapuya tescili ile 

ilgili hükümleri kapsar. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

23 Tapu Sicil Tüzüğü  21953 07.06.

1994 

Türk Medeni Kanununun 

öngördüğü tapu sicillerinin 

düzenli bir biçimde 

tutulmasını sağlamaktır. 

Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni 

ve şahsi hakların tapu siciline tescil 

edilme koşullarını, tescil, değişiklik, 

terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar. 

24 Türkiye 

Cumhuriyeti 

Anayasası  

2709 18.10.

1982 

Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili 

tüm idari ve yasal 

düzenlemeler ile, devletin 

Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tüm 

idari ve yasal düzenlemeler ile, 

devletin görev ve sorumlulukları, 
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görev ve sorumlulukları, 

vatandaşların hak, görev ve 

sorumlulukları bu  kanun ile 

düzenlenmektedir. 

vatandaşların hak, görev ve 

sorumlulukları bu  kanun ile 

düzenlenmektedir. 

25 Fındık Üretiminin 

Planlanması ve 

Dikim Alanlarının 

Belirlenmesi 

Hakkında Kanun  

2844 18.06.

1983 

Fındık üretiminin en uygun 

alanlarda yapılmasını ve 

üretimin talepteki gelişmelere 

göre yönlendirilmesini 

düzenlemektir. 

Fındık üretimi yapılacak alanları, 

yasaklamaları, teşvik tedbirleri ile 

ilgili hükümleri kapsar. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

26 Tapulama ve 

Kadastro 

Paftalarının 

Yenilenmesi 

Hakkında Kanun  

2859 25.06.

1983 

Teknik nedenlerle yetersiz 

kalan, uygulama niteliğini 

kaybeden veya eksikliği 

görülen ve en az bir mevki 

veya ada biriminde zemindeki 

sınırları gerçeğe uygun şekilde 

göstermediği tespit edilen 

tapulama ve kadastro 

paftalarının yenilenmesidir. 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün teklifi ve ilgili 

bakanın onayı ile yenilenmesi 

sürecindeki iş adımları yetki ve 

sorumlulukları tanımlanır. 

27 Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 

Kanunu  

2863 23.07.

1983 

Korunması gerekli taşınır ve 

taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıkları ile ilgili tanımları, 

yapılacak işlem ve faaliyetleri 

düzenlemek, bu konuda 

gerekli ilke ve uygulama 

kararlarını alacak teşkilatın 

kuruluş ve görevlerini tespit 

etmektir. 

Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz 

kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 

hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve 

tüzelkişilerin görev ve 

sorumluluklarını kapsar. 

28 Koruma Amaçlı 

İmar Planları Ve 

Çevre Düzenleme 

Projelerinin 

Hazırlanması, 

Gösterimi, 

Uygulaması, 

Denetimi Ve 

Müelliflerine İlişkin 

Usul Ve Esaslara 

Ait Yönetmelik 

25887 26.07.

2005 

Bu yönetmeliğin amacı, 

koruma amaçlı imar 

planlarının ve çevre 

düzenleme projelerinin 

hazırlanması, yapım esasları, 

gösterimi, onaylanması, 

uygulaması, denetimi ve bu 

plan ve projeleri hazırlayacak 

müelliflerin nitelikleri ile 

görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin usul 

ve esasları belirlemektir. 

Bu yönetmelik hükümleri, sit alanları, 

kültür ve tabiat varlıkları ve bunların 

etkileşim geçiş sahaları ile koruma 

alanlarında yapılacak koruma amaçlı 

imar planı ve değişiklikleri ile çevre 

düzenleme projelerinin yapımına ve 

müelliflerinin görev yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin esasları 

kapsar. 

29 Sit Alanlarında 

Kalan 

Taşınmazların 

Hazine 

Taşınmazları ile 

Değiştirilmesi 

Hakkında 

Yönetmelik 

27588 22.05.

2010 

İçinde korunması gerekli 

taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının bulunduğu 

alanlardaki kesin inşaat yasağı 

getirilen taşınmaz malların 

hazineye ait taşınmaz mallar 

ile değiştirilmesi kapsamında 

usul ve esasları belirlemektir. 

Gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan, 

içinde korunması gerekli taşınmaz 

kültür ve tabiat varlıklarının 

bulunması nedeniyle sit alanı ilan 

edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen 

taşınmaz malların Hazineye ait 

taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul 

ve esaslarını kapsar. 

30 Çevre Kanunu  2872 11.08. Bütün canlıların ortak varlığı 

olan çevrenin, sürdürülebilir 

Çevrenin, doğal kaynakların 

korunması, yaşatılması, Yüksek 
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1983 çevre ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri 

doğrultusunda korunmasını 

sağlamaktır. 

Çevre Kurulunun görev ve 

sorumluklukları, tehlikeli atıkların 

kontrolü, her türlü kirliliğin 

önlenmesi gibi konular bu kanun 

kapsamında değerlendirilir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

31 Atıkların Düzenli 

Depolanmasına 

Dair Yönetmelik  

27533 26.03.

2010 

Atıkların düzenli depolama 

yöntemi ile bertarafı sürecine 

ilişkin teknik ve idari hususlar 

ile uyulması gereken genel 

kuralları belirlemektir. 

Düzenli depolama tesislerine ilişkin 

teknik esaslar ile atıkların düzenli 

depolama tesislerine kabulü ve 

atıkların düzenli depolanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile alınacak 

önlemleri, yapılacak denetimleri ve 

tabi olunacak sorumlulukları kapsar. 

32 Tıbbi Atıkların 

Kontrolü 

Yönetmeliği  

25883 22.07.

2005 

Bu yönetmeliğin amacı, tıbbi 

atıkların üretiminden 

bertarafına kadar; 

a) Çevreye ve insan sağlığına 

zarar verecek şekilde 

doğrudan veya dolaylı bir 

biçimde alıcı ortama 

verilmesinin önlenmesine, 

b) Çevreye ve insan sağlığına 

zarar vermeden kaynağında 

ayrı olarak toplanması, ünite 

içinde taşınması, geçici 

depolanması, taşınması ve 

bertaraf edilmesine, yönelik 

prensip, politika ve 

programlar ile hukuki, idari ve 

teknik esasların belirlenerek 

uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Bu yönetmelik, EK-1’de belirtilen 

sağlık kuruluşlarının faaliyetleri 

sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı 

olarak belirtilen atıklar ile bu 

atıkların üretildikleri yerlerde ayrı 

toplanması, geçici depolanması, 

taşınması ve bertaraf edilmesine 

ilişkin esasları kapsamaktadır. 

33 Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü 

Yönetmeliği  

25755 14.03.

2005 

  

Bu yönetmeliğin amacı, 

tehlikeli atıkların, üretiminden 

bertarafına kadar; 

a) İnsan sağlığına ve çevreye 

zarar verecek şekilde alıcı 

ortama verilmesinin 

önlenmesine, 

b) Üretiminin ve taşınmasının 

kontrolünün sağlanmasına, 

c) İthalinin yasaklanmasına ve 

ihracatının kontrolüne, 

d) Yönetiminde gerekli teknik 

ve idari standartların 

sağlanmasına, 

e) Üretiminin kaynağında en 

Bu Yönetmelik, 5/7/2008 tarihli ve 

26927 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Atık Yönetimi Genel 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 

ekinde yer alan EK-

IV’te tehlikeli atık olarak 

sınıflandırılan, EK-III A’da 

listelenmiş olan ve tehlikeli kabul 

edilen özelliklerinden birini veya 

birden fazlasını gösteren ve H3 ten 

H8’e kadar olan keza H10 ve H 11 

bakımından ise EK-III B’teki eşik 

konsantrasyonlarının üzerinde bir 

değere sahip atıkların üretimi, 

toplanması, geçici olarak 

depolanması, ara depolanması, 

taşınması, geri kazanılması, bertaraf 

edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin 

yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, 
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aza indirilmesine, 

f) Üretiminin kaçınılmaz 

olduğu durumlarda, üretildiği 

yere en yakın mesafede 

bertaraf edilmesine, 

g) Yeterli bertaraf tesisi 

kurulması ve bu tesislerin 

çevresel bakımdan sağlıklı bir 

şekilde kontrolüne, 

h) Çevreyle uyumlu 

yönetiminin sağlanmasına, 

yönelik prensip, politika ve 

programların belirlenmesi için 

hukuki ve teknik esasları 

kapsar. 

alınacak önlemleri, yapılacak 

denetimleri, tabi olunacak hukuki ve 

teknik sorumlulukları kapsar. 

34 Katı Atıkların 

Kontrolü 

Yönetmeliği  

20814 14.03.

1991 

Bu yönetmeliğin amacı; her 

türlü atık ve artığın çevreye 

zarar verecek şekilde, 

doğrudan veya dolaylı bir 

biçimde alıcı ortama 

verilmesi, depolanması, 

taşınması, uzaklaştırılması ve 

benzeri faaliyetlerin 

yasaklanması, çevreyi 

olumsuz yönde 

etkileyebilecek olan tüketim 

maddelerinin idaresini belli 

bir disiplin altına alarak, 

havada, suda ve toprakta 

kalıcı etki gösteren 

kirleticilerin hayvan ve bitki 

nesillerini, doğal zenginlikleri 

ve ekolojik dengeyi 

bozmasının önlenmesi ile 

buna yönelik prensip, politika 

ve programların belirlenmesi, 

uygulanması ve 

geliştirilmesidir. 

Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde 

evlerden atılan evsel katı atıkların, 

park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan 

bitki atıklarının, iri katı atıkların, 

zararlı atık olmamakla birlikte evsel 

katı atık özelliklerine sahip sanayi ve 

ticarethane atıklarının, evsel su 

arıtma tesislerinden elde edilen 

(atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı 

atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma 

tesisi çamurlarının toplanması, 

taşınması, geri kazanılması, 

değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi 

ve zararsız hale getirilmesine ilişkin 

esasları kapsar. 

35 Çevre Düzeni 

Planlarına Dair 

Yönetmelik  

27051 11.11.

2008 

Ülkemizin sahip olduğu 

doğal, tarihi ve kültürel 

zenginliğin korunarak 

kalkınma planları ve varsa 

bölge planları temel alınarak, 

ekonomik kararlarla ekolojik 

kararların bir arada 

düşünülmesine imkan veren, 

genel arazi kullanım kararları 

ile bunlara ilişkin strateji ve 

politikaları oluşturmak ve 

çevre kirliliğini önlemek 

amacıyla çevre düzeni 

Planlama alanı bütününde 

hazırlanacak 1/50.000-1/100.000 

ölçekteki çevre düzeni planı, 

revizyon, ilave ve değişikliklerinin 

hazırlanması, hazırlatılması, 

onaylanması, uygulanmasının 

izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin 

usul ve esasları kapsar. 
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planlarının usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

36 Hafriyat Toprağı, 

İnşaat ve Yıkıntı 

Atıklarının 

Kontrolü 

Yönetmeliği  

25406 18.03.

2004 

Hafriyat Toprağı ile inşaat ve 

yıkıntı atıklarının çevreye 

zarar vermeyecek şekilde 

kaynakta azaltılması, 

toplanması, geçici 

biriktirilmesi, taşınması, geri 

kazanılması, değerlendirilmesi 

ve bertaraf edilmesine ilişkin 

teknik ve idari hususları 

belirlemektir. 

Beşeri faaliyetler ve doğal afetler 

sonrasında meydana gelen hafriyat 

toprağı ile inşaat ve yıkıntı 

atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı 

toplanması, geçici olarak 

biriktirilmesi, taşınması, geri 

kazanılması, değerlendirimesi ve 

bertaraf edilmesine ilşkin esasları 

kapsamaktadır. 

37 Milli Parklar 

Kanunu  

2873 11.08.

1983 

Yurdumuzdaki milli ve 

milletlerarası düzeyde 

değerlere sahip milli park, 

tabiat parkı, tabiat anıtı ve 

tabiatı koruma alanlarının 

belirlenmesine, özellik ve 

karakterleri bozulmadan 

korunmasına, geliştirilmesine 

ve yönetilmesine ilişkin 

esasları düzenlemektir. 

Milli parkların belirlenmesi, 

işletilmesi, planlanması ve 

kamulaştırılması gibi hükümleri 

kapsar. (Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

38 Karayolları Trafik 

Kanunu  

2918 18.10.

1983 

Bu Kanunun amacı, 

karayollarında, can ve mal 

güvenliği yönünden trafik 

düzenini sağlamak ve trafik 

güvenliğini ilgilendiren tüm 

konularda alınacak önlemleri 

belirlemektir. 

Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, 

şartları, hak ve yükümlülükleri, 

bunların uygulanmasını ve 

denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve 

bunların görev, yetki ve sorumluluk, 

çalışma usulleri ile diğer hükümleri 

kapsar. 

39 Karayolları 

Kenarında 

Yapılacak Ve 

Açılacak Tesisler 

Hakkında 

Yönetmelik  

22990 15.05.

1997 

Bu kanunun amacı karayolları 

kenarında yapılacak ve 

açılacak tesisler ile ilgili 

düzenlemeleri belirlemektir. 

Bu yönetmelik, 

a)  Karayollarının her iki tarafında 

karayollarına bağlantıyı sağlayacak 

geçiş yollan yönünden akaryakıt 

istasyonları, servis istasyonları, 

akaryakıt dolum istasyonları, 

sıvılaştırılmış petrol gazları 

(LPG/CNG) dolum ve ikmal 

istasyonları, tehlikeli madde depolan, 

umuma açık park yerleri, umuma açık 

garaj, yolcu terminali(otogar), yük 

terminali (nakliyat ambar ve 

depoları), fabrika, işhanı, çarşı, pazar 

yeri, toptancı hal, sinema, tiyatro ve 

benzeri eğlence yerleri, turistik yapı 

ve tesisler, malzeme ocak ve 

harmanlan, maden ve petrol şantiye-

ocak ve tesisleri, araç bakım-onarım-

teşhir ve satış yerleri, otel, motel, 

lokanta, kahvehane, ticari bina, 

hububat- tütün- fındık- pancar ve 

benzeri tarım ürünleri depoları, besi 
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çiftliği ve ahırlar, yolcu indirme - 

bindirme yerleri (durak) , sürücü kurs 

yerleri, eğitim- sağlık- spor- dini- 

kültürel ve benzeri amaçlı kamu ve 

özel yapılar ile bunların sosyal 

tesisleri, üretme çiftlikleri, havuzlar, 

sabit kantarlar, trafolar, meskenler ile 

trafik güvenliğini etkileyecek her 

türlü yapı ve tesislerin, 

b)   Karayollarının her iki tarafında 

sınır çizgisine elli metre mesafe 

içinde olup geçiş yolları ile 

karayoluna bağlantı yapmaksızın (a) 

bendinde sayılan yapı ve tesislerin 

yapılması,  açılması,  işletilmesi  veya 

tadil  edilmesinde karayolu trafik 

güvenliğinin sağlanması amacına 

yönelik olarak aranacak usul, esas ve 

şartlan kapsar. 

40 Acil Sağlık 

Hizmetleri 

Yönetmeliği  

24046 11.05.

2000 

Acil sağlık hizmetlerinin eşit, 

ulaşılabilir, ve verimli olarak 

yürütülmesini sağlamak, 

sağlık hizmeti sunan kurum ve 

kuruluşların uymakla 

mükellef oldukları esaslar ile 

bu kuruluşlar arasında 

koordinasyon temin 

edilmesine dair usul ve 

esasları belirlemektir. 

Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak 

üzere acil sağlık hizmeti sunan kamu 

kurum ve kuruluşlarını, özel hukuk 

tüzel kişilerini ve gerçek kişileri ve 

bunlar tarafından kurulan sağlık 

kurum ve kuruluşlarını ve bunların 

hizmetle ilgili olan bütün 

faaliyetlerini kapsar. 

41 Kamulaştırma 

Kanunu  

2942 08.11.

1983 

Devlet ve kamu 

tüzelkişilerince 

kamulaştırılmada yapılacak 

işlemleri, kamulaştırma 

bedelinin hesaplanmasını, 

taşınmaz malın ve irtifak 

hakkının idare adına tescilini, 

kullanılmayan taşınmaz malın 

geri alınmasını, idareler 

arasında taşınmaz malların 

devir işlemlerini, karşılıklı 

hak ve yükümlülükler ile 

bunlara dayalı 

uyuşmazlıkların çözüm usul 

ve yöntemlerini düzenler. 

Kamu yararının gerektirdiği hallerde 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmaz 

malların kamulaştırılması ile ilgili 

hükümler bu kanun kapsamındadır. 

(Kanunda belirtilmemekle birlikte) 

42 Boğaziçi Kanunu  2960 22.11.

1983 

İstanbul Boğaziçi Alanının 

kültürel ve tarihi değerlerini 

ve doğal güzelliklerini kamu 

yararı gözetilerek korumak ve 

geliştirmek ve bu alandaki 

nüfus yoğunluğunu artıracak 

yapılanmayı sınırlamak için 

Boğaziçi Alanının kamu yararı 

gözetilerek koruması, geliştirilmesi 

ve imar mevzuatının uygulanmasında 

esas alınacak hususlar bu kanun 

hükümlerine tabidir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 
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uygulanacak imar mevzuatını 

belirlemek ve düzenlemektir. 

43 İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı 

Yapılara 

Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 

Sayılı İmar 

Kanununun Bir 

Maddesinin 

Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun  

2981 08.03.

1984 

İmar ve gecekondu 

mevzuatına aykırı olarak inşa 

edilmiş ve inşa halindeki 

bütün yapılar hakkında 

uygulanacak işlemleri 

düzenlemek ve bu işlemlere 

dair müracaat, tespit, 

değerlendirme, uygulama ve 

duyuru esaslarını ve ilgili 

diğer hususları belirlemektir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

içindeki yapılar, 6785 sayılı Kanuna 

1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 

8 inci maddeler gereğince çıkarılan 

yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına 

giren alanlardaki yapılar, (b) bendi 

dışında kalan sanayi, depolama, 

turistik ve tarımsal yapılar. 

44 Toplu Konut 

Kanunu  

2985 17.03.

1984 

Konut ihtiyacının 

karsılanması, konut insaatını 

yapanların tabi olacagı usul ve 

esasların düzenlenmesi, 

memleket sart ve 

malzemelerine uygun 

endüstriyel insaat teknikleri 

ile araç ve gereçlerin 

gelistirilmesi ve devletin 

yapacagı desteklemeler bu 

kanun hükümlerine tabidir. 

Toplu konut idaresinin gelirleri, 

harcamaları, denetimi, Toplu Konut 

İdaresinin kaynaklarının hangi 

amaçlar için kullanılacağı, iskan 

sahalarının tespiti, kamulaştırma ve 

kadastro işleri, projelerin teşviki ve 

benzeri hususlar bu kanunun 

hükümlerine göre belirlenir. 

(Kanunda belirtilmemekle birlikte) 

45 Belediye Arsaları 

Üzerinde Toplu 

Konut ve Kentsel 

Çevre Üretimi ve 

Kredilendirilmesine 

Dair Yönetmelik  

21405 14.11.

1992 

Konut üretiminde teşvik 

edilecek kentsel alanların ve 

önceliklerinin saptanması ile 

konut sorununa arsa, teknik 

altyapı, sosyal tesisler, çevre 

düzenlemesi, konut üretimi 

bütünlüğü içinde yaklaşan bir 

sistem oluşturularak çağdaş 

kentsel çevrelerin üretilmesi. 

Arsa, teknik altyapı, sosyal donatı ve 

konut üretiminin bir bütünlük içinde 

ele alınarak, Toplu Konut İdaresi, 

belediyeler, bankalar ve konut 

yapımcılarının işbirliği ile, kentsel 

çevre üretilmesi ve 

kredilendirilmesine ilişkin esas ve 

usülleri düzenler. 

46 Sulama Alanlarında 

Arazi 

Düzenlemesine Dair 

Tarım Reformu 

Kanunu  

3083 01.12.

1984 

Sulama alanlarında; toprağın 

verimli şekilde işletilmesini, 

korunmasını, birim alandan 

azami ekonomik verimin 

alınmasını, tarım üretiminin 

sürekli olarak artırılmasını, 

değerlendirilmesini ve 

buralarda istihdam 

imkanlarının artırılmasını, 

sağlamaktır. 

Uygulama alanlarının tespiti, 

toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 

hizmetleri, arazi dağıtımı, dağıtılan 

topraklardaki tasarrufların 

düzenlenmesi, tapu kadastro işlemleri 

ve çiftçinin desteklenmesi gibi 

konular bu kanun kapsamında 

belirlenir. (Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

47 Taşınmaz Mal 

Zilyedliğine 

Yapılan 

Tecavüzlerin 

Önlenmesi 

Hakkında Kanun  

3091 15.12.

1984 

Gerçek veya tüzelkişilerin 

zilyed bulunduğu taşınmaz 

mallarla kamu idareleri, kamu 

kurumları ve kuruluşları veya 

bunlar tarafından idare olunan 

veya Devlete ait veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan sahipsiz 

Taşınmaz mallara yönelik tecavüz ve 

müdahalenin önlenmesi için lazım 

gelen önlemlerin alınması, ceza 

hükümlerinin belirlenmesi bu kanun 

hükümleri kapsamındadır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 
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yerlere veya menfaati umuma 

ait olan taşınmaz mallara 

yapılan tecavüz veya 

müdahalelerin, idari makamlar 

tarafından önlenmesi suretiyle 

tasarrufa ilişkin güvenliği ve 

kamu düzenini sağlar. 

48 İmar Kanunu  3194 09.05.

1985 

Yerleşme yerleri ile bu 

yerlerdeki yapılaşmaların; 

plan, fen, sağlık ve çevre 

şartlarına uygun teşekkülünü 

sağlamak amacıyla 

düzenlenmiştir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ve dışında kalan yerlerde 

yapılacak planlar ile inşa edilecek 

resmi ve özel bütün yapılar bu kanun 

hükümlerine tabidir. 

49 Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliği  

18916/1 02.11.

1985 

Belediye sınırları ve mücavir 

alan sınırları içinde veya 

dışında, imar planı bulunan 

alanlarda imar uygulama 

kurallarını belirlemektir. 

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, 

belediye sınırları ve mücavir alan 

sınırları içinde veya dışında, imar 

plânı bulunan alanlarda uygulanır. 

50 Plansız Alanlar 

İmar Yönetmeliği  

18916/2 02.11.

1985 

Bu yönetmeliğin amacı 

belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde ve dışında 

kalan ve plânı bulunmayan 

alanlardaki yapılaşmaların 

fen, sağlık ve çevre şartlarına 

uygun teşekkülünü 

sağlamaktır. 

Planı bulunmayan ve/veya son nüfus 

sayımına göre nüfusu 10 000 in 

altında olan belediyelerin yerleşik 

alan sınırları içinde, Belediye ve 

mücavir alan sınırları içindeki köy ve 

mezraların yerleşik alanlarında, 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

dışında planı bulunmayan köy ve 

mezraların yerleşik alanları ve 

civarında, Belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde veya dışında imar 

planı ve yerleşik alan sınırları dışında 

kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır. 

51 Belediyeler İmar 

Uygulamaları 

Yardım 

Yönetmeliği  

18138 17.08.

1983 

Bu yönetmeliğin amacı 

belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde ve dışında 

kalan ve plânı bulunmayan 

alanlardaki yapılaşmaların 

fen, sağlık ve çevre şartlarına 

uygun teşekkülünü 

sağlamaktır. 

Planı bulunmayan ve/veya son nüfus 

sayımına göre nüfusu 10000 in 

altında olan belediyelerin yerleşik 

alan sınırları içinde, Belediye ve 

mücavir alan sınırları içindeki köy ve 

mezraların yerleşik alanlarında, 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

dışında planı bulunmayan köy ve 

mezraların yerleşik alanları ve 

civarında, Belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde veya dışında imar 

planı ve yerleşik alan sınırları dışında 

kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır. 

52 Otopark 

Yönetmeliği  

21624 01.07.

1993 

Yerleşme yerlerinde araçların 

yol açtığı, trafik sorunlarının 

çözümü için otopark 

yapılmasını gerektiren bina ve 

tesislerin neler olduğunun ve 

27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı 

Kanun kapsamında kalan 

belediyelerde, son nüfus sayımına 

göre nüfusu 10 000 ve daha fazla 

olan yerleşmelerde, nüfusu           10 
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otopark ihtiyacının miktar, 

ölçü ve diğer şartlarının tesbit 

ve giderilme esaslarını aynı 

Kanunun 5 inci maddesinde 

tanımlanan ulaşım sistemlerini 

ve problemlerinin çözümünü 

gösteren imar planlarına 

uygun olarak düzenlemektir. 

000'den az olmakla birlikte imar planı 

onaylanmış yerleşmelerde ve 

alanlarda ve imar planı 

bulunmamakla beraber bu 

Yönetmeliğin uygulanacağına dair 

belediye meclis veya il idare kurulu 

kararı alınan bütün yerleşmelerde 

uygulanır. 

53 İmar Kanununun 18 

İnci Maddesi 

Uyarınca Yapılacak 

Arazi ve Arsa 

Düzenlenmesi ile 

İlgili Esaslar 

Hakkında 

Yönetmelik  

18916/3 02.11.

1985 

Yapılacak arazi ve arsa 

düzenlemesinin nerelerde ve 

ne şekilde tatbik edileceği ve 

bununla ilgili diğer hususlara 

açıklık getirmektir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları ile 

bu sınırlar dışında düzenlenmiş 

uygulama imar plânı alanları içindeki 

binalı veya binasız arazi ve arsa 

düzenlemelerini kapsar. 

54 Plan Yapımına Ait 

Esaslara Dair 

Yönetmelik  

18916/4 02.11.

1985 

Toplum ve toplum hayatını 

yakından etkileyen fiziksel 

çevreyi sağlıklı bir yapıya 

kavuşturmak, yatırımları 

yönlendirmek, toprağın 

korunma ve kullanma 

dengesini kurmak üzere 

hazırlanacak her ölçekteki 

planın yapılması esesaslarını 

belirlemektir. 

Her tür ve ölçekteki plan yapımına 

ilişkin esasları kapsamaktadır. 

55 Sığınak 

Yönetmeliği  

19910 25.08.

1988 

Sığınakların çeşit, özellik, 

yapım, kullanım ve 

muhafazasına ilişkin usul ve 

esasları düzenler. 

İmar Yönetmeliklerin uygulandığı 

alanları, imar mevzuatı yönünden 

belediyelerin görev alanlarına giren 

yerleri kapsar. 

56 Maden Kanunu  3213 15.06.

1985 

Madenlerin aranması, 

işletilmesi, üzerinde hak 

sahibi olunması ve terk 

edilmesi ile ilgili esas ve 

usulleri düzenler. 

Madenlerin hangi gruplara göre 

sınıflandırılacağı, devletin madenler 

üzerindeki hüküm ve tasarrufu, 

madencilik faaliyetlerindeki izinler, 

maden teşvik tedbirleri ve ülke 

madenleri ile ilgili tüm hükümler bu 

kanun hükümlerine tabidir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

57 Serbest Bölgeler 

Kanunu  

3218 15.06.

1985 

İhracata yönelik yatırım ve 

üretimi teşvik etmek, 

doğrudan yabancı yatırımları 

ve teknoloji girişini 

hızlandırmak, işletmeleri 

ihracata yönlendirmek ve 

uluslararası ticareti 

geliştirmek. 

Serbest bölgelerin kurulması, yer ve 

sınırlarıyla faaliyet konularının 

belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, 

bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili 

ile ilgili hususlar. 

58 Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü Teşkilat 

ve Görevleri 

Hakkında Kanun  

3254 14.01.

1986 

Meteoroloji istasyonları 

açmak ve çalıştırmak, 

hizmetlerin gerektirdiği 

rasatları yapmak ve 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 

görevleri, Genel Müdürlük Merkez 

Teşkilatının yapısı ve görevleri, taşra 

teşkilatının yapısı ve görevleri bu 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20359.html
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4880&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4880&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4880&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4883&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4883&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/716.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/717.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/717.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/727.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/727.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/727.html
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/727.html


değerlendirmek ve çeşitli 

sektörler için hava tahminleri 

yapmak ve meteorolojik bilgi 

desteği sağlamak için 

Başbakanlığa bağlı 

Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünün kurulmasına, 

teşkilat ve görevlerine dair 

esasları düzenlemektir. 

kanunda belirtilmektedir. 

59 Taşkömürü 

Havzasındaki 

Taşınmaz Malların 

İktisabına Dair 

Kanun  

3303 19.06.

1986 

Hudutları genişletilen 

taşkömürü havzası dahilinde 

kalan taşınmaz malların 

zilyetleri adına tesciline imkan 

sağlamaktır. 

Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ve dışında kalan, hudutları 

genişletilen taşkömürü havzası 

dahilinde kalan taşınmaz malların 

zilyetleri adına tescili ve tescil 

şartlarının belirlenmesi bu kanun 

hükümleri kapsamındadır. 

60 Küçük Sanayi 

Bölgeleri İçinde 

Devletçe İnşa 

Edilmiş Örnek 

Sanayi Sitesi İş 

Yerlerinin 

Mülkiyetinin 

Devredilmesi 

Hakkında Kanun  

3385 25.06.

1987 

Küçük Sanayi Bölgeleri içinde 

devletçe inşa edilmiş örnek 

sanayi sitesi iş yerlerinin 

mülkiyetinin devredilmesine 

ilişkin esasları düzenlemektir. 

(Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

Küçük sanayi bölgeleri içerisinde 

hazineye ait arsa veya arazi üzerinde 

devletçe inşa edilen örnek sanayi 

siteleri işyerlerinin mülkiyeti, 

talepleri halinde, küçük sanayicilere, 

rayiç bedel üzerinden tercihan 

devredilmesi şartlarını kapsar. 

61 Kadastro Kanunu  3402 09.07.

1987 

Ülke koordinat sistemine göre 

memleketin kadastral veya 

topoğrafik kadastral haritasına 

dayalı olarak taşınmaz 

malların sınırlarını arazi ve 

harita üzerinde belirterek 

hukukî durumlarını tespit 

etmek suretiyle tapu sicilini 

kurmak, mekânsal bilgi 

sisteminin alt yapısını 

oluşturmaktır. 

Kadastro çalışmaları, sınırlandırma 

ve tespit işleri, mülkiyet hakkının 

tespitine ilişkin esaslar, 

uyumaşlıkların kadastro 

mahkemesinde çözülmesi  kadastro 

ile ilgili çeşitli hükümleri 

kapsamaktadır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

62 Kıyı Kanunu  3621 17.04.

1990 

Deniz, tabii ve suni göl ve 

akarsu kıyıları ile bu yerlerin 

etkisinde olan ve devamı 

niteliğinde bulunan sahil 

şeritlerinin doğal ve kültürel 

özelliklerini gözeterek koruma 

ve toplum yararlanmasına 

açık, kamu yararına kullanma 

esaslarını tespit etmek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

Deniz, tabii ve suni göller ve akarsu 

kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını 

çevreleyen sahil şeritlerine ait 

düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu 

yararına yararlanma imkan ve 

şartlarına ait esasları kapsar. 

63 Kıyı Kanununun 

Uygulanmasına 

Dair Yönetmelik  

20594 03.08.

1990 

Bu yönetmeliğin amacı, deniz, 

tabii ve suni göller ve 

akarsularda kıyı kenar 

çizgisinin tespiti, kıyıların 

kullanılması ve korunması ile 

Bu yönetmelik, deniz, tabii ve suni 

göller ve akarsu kıyıları ile sahil 

şeritlerini, bu yerlerden kamu 

yararına yararlanma imkan ve 

şartlarını, kıyılırda ve sahil 
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kıyılarda, doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan 

alanlarda, deniz ve göllerin 

kıyılarının devamı niteliğinde 

olan sahil şeritlerinde 

planlama ve uygulama 

esaslarını belirlemektir. 

şeritlerinde planlama ve yapılanma 

esaslarını doldurma ve kurutma yolu 

ile arazi kazanma ve kullanma 

esaslarını, kıyı kenar çizgisi tespit 

komisyonunun teşekkülü, görev ve 

yetkileri, çalışma şekli ile Kanunun 

uygulanmasına açıklık getiren 

esasları kapsar. 

64 Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü 

Adına Tescil 

Edilecek Taşınmaz 

Mallar Hakkında 

Kanun  

3646 25.05.

1990 

Hazineye ait olup da hara ve 

inekhanelere veya bunlar 

tarafından kullanılmak üzere 

Tarım Bakanlığına veya 

mülga Veteriner İşleri Genel 

Müdürlüğüne tahsisli 

taşınmaz mallar ve bunların 

üzerindeki bina ve tesislerin, 

Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü adına tescilini 

sağlamaktır. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

adına yapılacak tescil işlemlerini ve 

istisnai durumları kapsar. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

65 Hazineye Ait Tarım 

Arazilerinin Satışı 

Hakkında Kanun  

4070 16.02.

1995 

Hazineye ait tarım arazilerinin 

satış esaslarını belirlemektir. 

Hazineye ait satılacak tarım arazileri, 

satış şekilleri, ifraz işlemleri ve satışı 

yapılmayacak taşınmaz mallar ile 

ilgili hükümler bu kanuna göre 

düzenlenir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

66 Milli Ağaçlandırma 

Ve Erozyon 

Kontrolü 

Seferberlik Kanunu  

4122 26.07.

1995 

Devlet ormanlarında, Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki 

arazilerde, göl ve akarsu 

kenarlarında, tüzel kişilerin 

mülkiyet ve tasarrufundaki 

arazilerde, orman sahasını ve 

ağaç servetini çoğaltmak, 

toprak, su ve bitki arasında 

bozulan dengeyi kurmak, 

geliştirmek ve çevre 

değerlerini korumak 

maksadıyla, kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından yapılacak 

ağaçlandırma ve erozyon 

kontrolü çalışmalarına ait esas 

ve usulleri düzenlemektir. 

Devlet ormanlarında tespit, tahsis, 

izin ve uygulama, planlama, üretim 

ve faydalanma, mali hükümler ile 

eğitim, tanıtım ve ödüllendirme 

hükümleri ve yasaklar ile suçlar bu 

kanun hükümlerine tabidir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

67 Tabii Afet 

Nedeniyle Meydana 

Gelen Hasar ve 

Tahribata İlişkin 

Hızmetlerin 

Yürütülmesine Dair 

Kanun 

4123 23.07.

1995 

Tabii afete maruz kalan 

yörelerde normal hayatın 

devamını sağlayacak 

hizmetlerin yürütülmesi, hasar 

ve tahribatın giderilmesi ile 

kurulmuş fonlardan yapılacak 

yardıma ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Tabii afet nedeniyle meydana gelen 

hasar ve tahribata ilişkin her türlü 

hizmetin yürütülmesi bu kanunla 

belirlenmektedir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 
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68 Mera Kanunu  4342 25.02.

1998 

Bu kanunun amacı; daha önce 

çeşitli kanunlarla tahsis 

edilmiş veya kadimden beri 

kullanılmakta olan mera, 

yaylak, kışlak ve kamuya ait 

otlak ve çayırların tespiti, 

tahdidi ile köy veya belediye 

tüzel kişilikleri adına 

tahsislerinin yapılmasını, 

belirlenecek kurallara uygun 

bir şekilde kullandırılmasını, 

bakım ve ıslahının yapılarak 

verimliliklerinin artırılmasını 

ve sürdürül-mesini, 

kullanımlarının sürekli olarak 

denetlenmesini, korunmasını 

ve gerektiğinde kullanım 

amacının değiştirilmesini 

sağlamaktır. 

Bu kanun, mera, yaylak ve kışlak 

alanları ile umuma ait çayır ve otlak 

alanları kapsar. 

69 Taşkın Sulara ve Su 

Baskınlarına Karşı 

Korunma Kanunu  

4373 21.01.

1943 

Yüksek seviye gösteren 

umumi ve hususi, kapalı veya 

akarsuların taşmasiyle su 

altında kalan veya su 

baskınlarına uğrayabilecek 

olan sahaların sınırları tespiti 

ve ilan edilmesi. 

Tesbit ve ilan edilen sahaların 

sınırları içinde suların akmasına engel 

olan bina, tesisler, fidan, ağaç, set, 

savak gibi manialarla değirmen ve 

sulama arklarını kapsar. 

70 Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu 

4562 15.04.

2000 

Organize sanayi bölgelerinin 

kuruluş, yapım ve işletilmesi 

esaslarını düzenlemektir. 

Organize sanayi bölgelerinin ve üst 

kuruluşlarının oluşumunu,  işleyişini, 

yönetim ve denetimini düzenleyen 

hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve 

kuruluşların görev, yetki ve 

sorumluluklarını belirleyen 

hükümlerdir. 

71 Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu  

4691 06.07.

2001 

Üniversiteler, araştırma kurum 

ve kuruluşları ile üretim 

sektörlerinin işbirliği 

sağlanarak, ülke sanayiinin 

uluslararası rekabet edebilir ve 

ihracata yönelik bir yapıya 

kavuşturulması maksadıyla 

teknolojik bilgi üretmek, 

üründe ve üretim 

yöntemlerinde yenilik 

geliştirmek. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 

kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve 

denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve 

kuruluşların görev, yetki ve 

sorumluluklarını kapsar. 

72 Hazineye Ait 

Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi 

ve Katma Değer 

Vergisi Kanununda 

Değişiklik 

Yapılması 

4706 18.07.

2001 

Hazineye ait taşınmazların 

daha kısa sürede ekonomiye 

kazandırılmasıdır. 

Hazineye ait taşınmaz malların 

değerlendirilmesiyle ilgili hükümler 

bu kanun kapsamındadır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 
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Hakkında Kanun  

73 Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun  

4708 13.07.

2001 

Can ve mal güvenliğini 

teminen, imar plânına, fen, 

sanat ve sağlık kurallarına, 

standartlara uygun kaliteli 

yapı yapılması için proje ve 

yapı denetimini sağlamak ve 

yapı denetimine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kamuya ait yapı ve tesisler 

ile  ruhsata tâbi olmayan yapılar 

hariç, belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde ve dışında kalan 

yerlerde yapılacak yapıların 

denetimini kapsar. 

74 Yapı Denetimi 

Uygulama 

Yönetmeliği  

26778 05.02.

2008 

Yapı denetim komisyonunun, 

kuruluşlarının ve 

laboratuvarlarının; kuruluş ve 

çalışma amaçlarına ilişkin 

usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Yapı denetim kuruluşlarında ve 

laboratuvarlarında görev alan denetçi 

mimar ve mühendis; ilgili idare, proje 

müellifi, yapı müteahhidi, şantiye 

şefi, yapı sahibi ile yapı denetim 

kuruluşu ortaklarının görev ve 

sorumlulukları ilgili usüller 

belirlemektir. 

75 Türk Medeni 

Kanunu  

4721 08.12.

2001 

Bu kanunun amacı Türk 

hukukunun temelini 

oluşturmaktır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

Bu kanun sözüyle ve özüyle 

değindiği bütün konularda uygulanır. 

76 Endüstri Bölgeleri 

Kanunu  

4737 19.01.

2002 

Bu kanunun amacı, yatırımları 

teşvik etmek, yurt dışında 

çalışan Türk işçilerinin 

tasarruflarını Türkiye`de 

yatırıma yönlendirmek ve 

yabancı sermaye girişinin 

artırılmasını sağlamak üzere 

endüstri bölgelerinin 

kurulması, yönetim ve 

işletilmesine ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri 

Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, 

endüstri bölgelerinin kurulmasını ve 

bu bölgelerde gerçekleştirilecek 

yatırımlara ilişkin izin ve 

teşvikleri  kapsar. 

77 Kuzey Ankara 

Girişi Kentsel 

Dönüşüm Projesi 

Kanunu  

5104 12.03.

2004 

Kuzey Ankara girişi ve 

çevresini kapsayan alanlarda 

kentsel dönüşüm projesine 

göre fiziksel durumun ve 

çevre görüntüsünün 

geliştirilmesi, 

güzelleştirilmesi ve daha 

sağlıklı bir yerleşim düzeni 

sağlanması ile kentsel yaşam 

düzeyinin yükseltilmesidir. 

"Protokol Yolu Sınır Krokisi"nde 

gösterilen Kuzey Ankara Girişi 

Kentsel Dönüşüm Projesi alan 

sınırları içindeki her tür ve ölçekteki 

plânlar, inşa edilecek resmî ve özel 

her türlü yapı, alt yapı ve sosyal 

donatı düzenlemeleri ve 

kamulaştırma işlemlerine yönelik 

usul ve esasları kapsar. 

78 Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu  

5216 23.07.

2004 

Büyükşehir belediyesi 

yönetiminin hukukî statüsünü 

düzenlemek, hizmetlerin 

plânlı, programlı, etkin, 

verimli ve uyum içinde 

yürütülmesini sağlamaktır. 

Büyükşehir belediyesiyle büyükşehir 

sınırları içindeki belediyeleri kapsar. 

79 Büyükşehir 26199 15.06. Büyükşehir belediyesi Büyükşehir belediyesi Alt Yapı 
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Belediyeleri 

Koordinasyon 

Merkezleri 

Yönetmeliği  

2006 bünyesinde kurulan Alt Yapı 

Koordinasyon Merkezi ile 

Ulaşım Koordinasyon 

Merkezinin çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir. 

Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım 

Koordinasyon Merkezinin kuruluş, 

görev ve yetkileri ile bu merkezlerin 

çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

80 İl Özel İdaresi 

Kanunu  

5302 22.02.

2005 

İl özel idaresinin kuruluşunu, 

organlarını, yönetimini, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

İl özel idaresini kapsar. 

81 Sivil Hava 

Meydanları, 

Limanlar ve Sınır 

Kapı Güvenliğin 

Sağlanması, Görev 

ve Hizmetle 

Yürütülmesı 

Hakkında 

Yönetmelik  

26735 14.08.

1997 

Çevresel gürültüye maruz 

kalma seviyelerinin, 

hazırlanacak gürültü haritaları, 

akustik rapor ve çevresel 

gürültü seviyesi 

değerlendirme raporu ile 

belirlenmesi, gürültüyü 

önleme ve azaltmaya yönelik 

eylem planlarının 

hazırlanması ve bu planların 

uygulanması ile ilgili usul ve 

esasları belirlemektir. 

Özellikle nüfusun yoğun olduğu 

alanlarda, parklarda veya yerleşim 

bölgelerindeki diğer sessiz alanlarda, 

açık arazideki sessiz alanlarda, okul, 

hastane ve diğer gürültüye hassas 

alanlar da dahil olmak üzere 

insanların maruz kaldığı çevresel 

gürültüler ile çevresel titreşime 

yönelik esas ve usulleri kapsar. 

82 Özürlüler ve Bazı 

Kanun ve Kanun 

Hükmünde 

Kararnamelerde 

Değişiklik 

Yapılması 

Hakkında Kanun  

5378 01.07.

2005 

Özürlülüğün önlenmesi, 

özürlülerin sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, istihdam, 

bakım ve sosyal güvenliğine 

ilişkin sorunlarının çözümü ile 

her bakımdan gelişmelerini ve 

topluma katılımlarını 

sağlamaktır. 

Özürlüleri, ailelerini, özürlülere 

yönelik hizmet veren kurum ve 

kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar. 

83 Belediye Kanunu  5393 13.07.

2005 

Belediyenin kuruluşunu, 

organlarını, yönetimini, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile 

çalısma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

Belediyeleri kapsar. 

84 Belediye İtfaiye 

Yönetmeliği  

26326 21.10.

2006 

Bu yönetmeliğin amacı; 

belediye itfaiye teşkilâtının 

kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarını, itfaiye 

memurlarının niteliklerini, 

görevde yükselme ve mesleki 

eğitimlerini, kıyafetlerini, 

kullanacakları araç, teçhizat 

ve malzeme ile denetim usul 

ve esaslarını düzenlemektir. 

Bu yönetmelik, belediye itfaiye 

teşkilatını ve görevlerini kapsar. 

85 Belediye Zabıta 

Yönetmeliği  

26490 11.04.

2007 

Bu yönetmeliğin amacı, 

belediye zabıta teşkilâtının 

kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarını, zabıta 

memurlarının niteliklerini, 

Bu yönetmelik belediyelerin zabıta 

teşkilatını kapsar. 
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görevde yükselme ve mesleki 

eğitimlerini, kıyafetleri ile 

çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

86 Belediyelerin Arsa, 

Konut ve İşyeri 

Üretimi, Tahsisi, 

Kıralaması ve 

Satışına Dair Genel 

Yönetmelik  

25951 29.09.

2005 

Belediyeler tarafından arsa, 

konut ve işyerleri üretilmesi, 

tahsisi, kiralanması ve satışına 

ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Bu Yönetmelik belediyeler tarafından 

üretilen arsa, konut ve işyerlerinin 

tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin 

düzenlemeleri kapsar. 

87 Belediye Tahsilat 

Yönetmeliği  

9864 21.03.

1958 

Bu yönetmeliğin amacı, resim, 

harç, ücret ve cezalarla umumi 

hükümlere ve amme 

alacaklarının tahsil usulü 

hakkındaki kanuna göre kabili 

tahsil hale gelmiş olan 

belediye alacaklarını tahsil 

etmek, tahsile müteallik 

kayıtları tutmak ve tahsil 

olunan paraları bankaya ve 

banka olmayan yerlerde 

vezneye yatırmak, borçlu 

mükelleflere ait takibat 

dosyalarını tesis ederek, 

gerekli muameleleri ifa etmek 

ve tahsildarlara ait tahsilatın 

kayıtlarını tutmak ve 

tahsildarların hesaplarını 

incelemek ve mürakabe 

etmektir. 

Bu yönetmelik, belediyelerin tahsilat 

servislerini kapsamaktadır. 

88 Asansör Bakım Ve 

İşletme Yönetmeliği  

27058 18.11.

2008 

Bu yönetmeliğin amacı, 

insanların ve/veya yüklerin 

taşınmasında kullanılan 

asansörlerin hizmete 

alındıktan sonra çevrenin, 

insanların ve canlıların sağlık 

ve güvenliğini tehdit 

etmeyecek şekilde 

kullanımlarını sağlamak 

üzere; işletilmesi, bakımı, 

yıllık kontrolü, bakım ve 

servis hizmetinin denetimi ile 

garanti ve satış sonrası 

hizmetleri için uyulması 

gereken kuralları 

belirlemektir. 

Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 

26420 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Asansör Yönetmeliği 

(95/16/AT) kapsamında monte 

edilmiş asansörleri ve aynı 

yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 

önce monte edilmiş ve halen faal olan 

asansörleri kapsar. 

89 Binalarda Enerji 

Performansı 

Yönetmeliği  

27075 05.12.

2008 

Binalarda enerji ve 

kaynaklarının daha verimli 

kullanılmasına, enerji 

kaybının önlemesi ve çevrenin 

korunması ile ilgili esaslar 

Mevcut ve yeni yapılan binalarda 

mimari tasarım ve enerji tesisatlarını 

ilgilendiren konulara göre bina 

projelerinin hazırlanması ve 

uygulanmasına ilişkin kriterler 

belirlenmiştir. Sanayi alanlarında 
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düzenlenmektedir. üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 

planlanan kullanım süresi iki yıldan 

az olan binalar, toplam kullanım alanı 

50 m2’nin altında olan binalar, 

seralar, atölyeler ve münferit olarak 

inşa edilen ve ısıtılmasına ve 

soğutulmasına gerek duyulmayan 

depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl 

gibi binalar kapsam dışındadır. 

90 Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanım 

Kanunu  

5403 19.07.

2005 

Toprağın doğal veya yapay 

yollarla kaybını ve 

niteliklerini yitirmesini 

engelleyerek korunmasını, 

geliştirilmesini ve çevre 

öncelikli sürdürülebilir 

kalkınma ilkesine uygun 

olarak, plânlı arazi 

kullanımını sağlayacak usûl 

ve esasları belirlemektir. 

Arazi ve toprak kaynaklarının 

bilimsel esaslara uygun olarak 

belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi 

kullanım plânlarının hazırlanması, 

koruma ve geliştirme sürecinde 

toplumsal, ekonomik ve çevresel 

boyutlarının katılımcı yöntemlerle 

değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış 

kullanımların önlenmesi, korumayı 

sağlayacak yöntemlerin 

oluşturulmasını kapsar. 

91 Tarım Arazilerinin 

Korunması, 

Kullanılması, ve 

Arazi 

Toplulaştırmasına 

İlişkin Tüzük  

27298 24.07.

2009 

Toprağın korunmasına esas 

olan bir yaklaşımla tarım 

arazilerinin hangi zorunlu 

durumlarda amaç dışı 

kullanılacağına, tarımsal 

üretim gücü yüksek ovaların 

belirlenerek korunmasına ve 

arazi toplulaştırması ve 

dağıtımı yapılmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemektir. 

Tarım arazilerinin korunması 

amacıyla tarım dışı amaçlı kullanım 

taleplerinin incelenmesi ve uygun 

görülmesi halinde izin verilmesi, 

büyük ovaların belirlenmesi ve 

korunması, köy gelişimi, kırsal alan 

düzenlemesi ve arazi toplulaştırması 

ile ilgili hususları kapsar. 

92 Türkiye İstatistik 

Kanunu  

5429 18.11.

2005 

Resmî istatistiklerin üretimine 

ve organizasyonuna ilişkin 

temel ilkeleri ve standartları 

belirlemek; ülkenin ihtiyaç 

duyduğu alanlarda veri ve 

bilgilerin derlenmesini, 

değerlendirilmesini, gerekli 

istatistiklerin üretilmesini, 

yayımlanmasını, dağıtımını 

sağlamak üzere, Türkiye 

İstatistik Kurumunun kuruluş, 

görev ve yetkilerine ilişkin 

esasları düzenlemektir. 

Türkiye İstatistik Kurumu görev ve 

yetkileri, resmi istatistik programı 

uygulama esasları, bilgilerin 

toplanması ve güvenliği gibi 

hususları kapsar. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

93 İl İdaresi  Kanunu  5442 18.06.

1949 

Bu kanunun amacı il idaresi 

ile ilgili hususları 

belirlemektir. 

Mülki idare birimlerinin kuruluşları, 

il idaresi ile ilgili yapılanmalar bu 

kanun hükümlerine tabidir. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

94 Kalkınma 

Ajanslarının 

Kuruluşu, 

5449 08.02.

2006 

Ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke 

ve politikalarla uyumlu olarak 

Kalkınma ajanslarının kuruluş, görev 

ve yetkileri ile koordinasyonuna 

ilişkin esas ve usûlleri kapsar. 
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Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında 

Kanun  

bölgesel gelişmeyi 

hızlandırmak, bölgeler arası 

ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak üzere 

oluşturulacak kalkınma 

ajanslarının kuruluş, görev ve 

yetkileri ile koordinasyonuna 

ilişkin esas ve usûlleri 

düzenlemektir. 

95 İskân Kanunu  5543 26.09.

2006 

Göçmenlerin, göçebelerin, 

yerleri kamulaştırılanlar ile 

millî güvenlik nedeniyle 

yapılacak iskân çalışmalarını, 

köylerde fiziksel yerleşimin 

düzenlenmesine ilişkin 

uygulamaya esas şartları ve 

alınacak tedbirleri, iskân 

edilenlerin hak ve 

yükümlülüklerini 

düzenlemektir. 

Göçmenlerin, yerleri 

kamulaştırılanların, göçebelerin ve 

millî güvenlik nedeniyle yerlerinin 

değiştirilmesine karar verilenlerin 

iskânı ile köylerin toplulaştırılmasına 

ve fiziksel yerleşimin 

düzenlenmesine ilişkin uygulamaya 

esas alınacak tedbirlere dair 

hükümleri kapsar. 

96 İskan Kanunu 

Uygulama 

Yönetmeliği  

26718 02.12.

2007 

İskan kanunlarında öngörülen 

iskan yardımları,yer terki 

bakımından zorunlu haller 

düzenlenir. 

İlgililerin iskan için müracaatları, 

konut, işletme binası, arsa, arazi ve 

proje kredisi verilmesi, bu kredilere 

uygulanacak faizler ve diğer 

hususlarla dair kanunun 

uygulanmasındaki usul ve esaslar 

belirlenir. 

97 Afet ve Acil Durum 

Yönetimi 

Başkanlığının 

Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 

Kanun  

5902 17.06.

2009 

Afet ve acil durumlar ile sivil 

savunmaya 

ilişkin hizmetleriyürütmek 

üzere, Başbakanlığa bağlı 

Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının kurulması, 

teşkilatı ile görev ve 

yetkilerini düzenlemektir. 

Afet ve acil durumlar ile sivil 

savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke 

düzeyinde etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için gerekli 

önlemlerin alınması ve olayların 

meydana gelmesinden önce hazırlık 

ve zarar azaltma, olay sırasında 

yapılacak müdahale ve olay 

sonrasında gerçekleştirilecek 

iyileştirme çalışmalarını yürüten 

kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonun sağlanması ve bu 

konularda politikaların üretilmesi ve 

uygulanması hususlarını kapsar. 

98 İller Bankası 

Anonim Şırketi 

Hakkında Kanun  

6107 08.02.

2011 

İller Bankası Anonim 

Şirketinin kuruluşunu, 

organizasyon yapısını, görev 

ve yetkilerini tanımlamaktır. 

İller Bankasının organ ve yönetimi, 

görev ve yetkileri, bu kanun 

hükümleri kapsamındadır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

99 Petrol Kanunu  6326 16.03.

1954 

Türkiye Cumhuriyeti petrol 

kaynaklarının milli 

menfaatlere uygun olarak, 

hızla sürekli ve etkili bir 

şekilde aranması, 

Petrol ile ilgili; müsaade, arama 

ruhsatnamesi ve isletme ruhsatnamesi 

alma hakki Devlet adina, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortakligina aittir. 
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geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi sağlamaktır. 

100 Orman Kanunu  6831 08.09.

1956 

Bu kanunun amacı ülke 

sınırları içindeki tüm 

ormanların ve bu kanun 

kapsamına giren alanların 

korunmasını ve yaşatılmasını 

sağlamaktır. (Kanunda 

belirtilmemekle birlikte) 

Bu kanun ormanların tanımını, 

taksimi, idare ve murakabesini 

kapsar. (Kanunda belirtilmemekle 

birlikte) 

101 Orman 

Yangınlarının 

Önlenmesi ve 

Söndürülmesinde 

Görevlilerin 

Görecekleri İşler 

Hakkında 

Yönetmelik  

15729 09.10.

1976 

Bu yönetmeliğin amacı orman 

yangınlarının önlenmesi ve 

söndürülmesinde görevli 

memurlarla mükelleflerin 

görecekleri görev ve 

hizmetleri belirlemektir. 

Bu yönetmelik orman yangınlarının 

önlenmesi, söndürülmesi ve bu 

hizmetlerde çalışacak personelin 

görev ve sorumluluklarını kapsar. 

102 Sivil Savunma 

Kanunu  

7126 13.06.

1958 

Düşman taarruzlarına tabii 

afetlere ve büyük yangınları 

karşı halkın can ve mal 

kaybının asgari hadde 

indirilmesi, her türlü resmi ve 

hususi tesislerın korunması ve 

acil tamir ve ıslahı, savunma 

gayretlerinin sivil 

halktarafından desteklenmesi 

ve silahsız koruyucu 

ve  kurtarıcı tedbir ve 

faaliyetleri ihtiva eder. 

Hayati ehemmiyet ve 

hususiyetlerinden dolayı düşman 

taarruzlarına bilhassa hedef 

olabilecek şehir, kasaba ve 

mevkilerle tesisler ve tabii afetlerin 

tehditlerine maruz kalması muhtemel 

mahallere "Hassas bölge" denir. 

Buraları öncelikle sivil savunma 

mecburiyet ve mükellefiyetine tabi 

tutulur. 

103 Binaların 

Yangından 

Korunması 

Hakkında 

Yönetmelik  

26735 19.12.

2007 

Her türlü yapı, bina, tesis ve 

işletmenin, tasarımı, yapımı, 

işletimi, bakımı ve kullanımı 

safhalarında çıkabilecek 

yangınların en aza 

indirilmesini ve çıkabilecek 

yangının can ve mal kaybını 

en aza indirerek 

söndürülmesini sağlamak 

üzere, yangın öncesinde ve 

sırasında alınacak tedbirlerin, 

eğitimin ve denetimin usul ve 

esaslarını belirlemektir. 

Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile 

açık ve kapalı alan işletmelerinde 

alınacak yangın önleme ve söndürme 

tedbirlerini, yangının ısı, duman, 

zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik 

sebebiyle can ve mal güvenliği 

bakımından yol açabileceği 

tehlikeleri en aza indirebilmek için 

yapı, bina, tesis ve işletmelerin 

tasarım, yapım, kullanım, bakım ve 

işletim esaslarını kapsar. 

104 Türk Arama ve 

Kurtarma 

Yönetmeliği  

23107 12.12.

2001 

Hava sahası, kara hudutları, 

içsuları ve karasuları içinde ve 

açık deniz sahalarında 

yapılacak arama ve kurtarma 

hizmetlerinin yürütülmesi 

faaliyetleri, ilgili bakanlık ve 

kuruluşların görev ve 

sorumluluklarının tesbiti 

Kendilerine arama ve kurtarma 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

doğrudan veya dolaylı olarak görev 

verilen bakanlıklar ile kurum ve 

kuruluşları kapsar. 
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etmektir. 

105 Umumi Hayata 

Müessır Afetler 

Dolayısıyla 

Alınacak 

Tedbirlerle 

Yapılacak 

Yardımlara Dair 

Kanun 

7269 25.05.

1959 

Bu kanunun amacı afete 

uğrayan meskun yerlerde 

alıcanacak tedbirler ile 

yapılacak yardımlarla ilgili 

hususları belirlemektir. 

Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su 

baskını, yer kayması, kaya düşmesi, 

çığ,tasman ve benzeri afetlerde; 

yapıları ve kamu tesisleri genel 

hayata etkili olacak derecede zarar 

gören veya görmesi muhtemel olan 

yerlerde alınacak tedbirlerle 

yapılacak yardımlar hakkında bu 

kanun hükümleri uygulanır. 

106 Afetlere İlişkin Acil 

Yardım Teşkilatı ve 

Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmelik  

19808 08.05.

1988 

Devletin tüm güç ve 

kaynaklarını afetten önce 

planlayarak, afetzede 

vatandaşlara en etkin ilk ve 

acil yardımın yapılmasını 

sağlamak için acil yardım 

teşkilatının kuruluş ve 

görevlerini düzenlemektir. 

Acil yardım hizmetlerini yürütmekle 

görevli kurumların acil yardım 

planlarının ve afet sırasında 

yapacakları acil yardım hizmet ve 

faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, 

işbirliğini, koordinasyonu ve 

karşılıklı yardımlaşma esaslarını 

kapsar. 

107 Belediye Gelirleri 

Kanunu  

2464 29.05.

1981 

Bu kanunun amacı belediye 

ve mücavir alan sınırları 

içeresinde belediyeye gelir 

teşkil edecek her türlü vergi, 

katılım payı 

ve harçların tarifelerinin 

belirlenmesi ve tahsil 

edilmesidir. 

Bu kanun belediye gelirleri ile ilgili 

her türlü düzenlemeyi kapsar. 

108 Yıpranan Tarihi Ve 

Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların 

Yenilenerek 

Korunması 

Ve  Yaşatılarak 

Kullanılması 

Hakkında Kanunun 

Uygulama 

Yönetmeliği  

26023 14.12.

2005 

Yıpranmış, özelliğini 

yitirmeye yüz tutmuş sit 

alanları, koruma alanları bölge 

durumuna uygun olarak 

yeniden düzenenmesi, restore 

edilmesi, donatı alanlarının 

oluşturulması, bölgede 

yaşanacak afetlere önlemler 

alınması, tarihi ve kültirel 

mirasların korunması ile ilgili 

esas ve usuller 

düzenlenmektedir. 

İl özel idareleri ve belediyelerce 

oluşturulacak olan yenileme 

alanlarının tespitine, teknik alt yapı 

ve yapısal standartlarının 

belirlenmesine, projelerinin 

oluşturulmasına, uygulama, 

örgütlenme, yönetim, denetim, 

katılım ve kullanımına ilişkin usul ve 

esasları kapsar. 

109 Adres ve 

Numaralamaya 

İlişkin Yönetmelik  

26245 31.07.

2006 

Binaların numaralandırılması 

ve adreslerin Ulusal Adres 

Veri Tabanına işlenmesine 

ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Binaların numaralandırılması ile 

Ulusal Adres Veri Tabanının 

kurulması, güncellenmesi ve 

yürütülmesine ilişkin hususları 

kapsar. 

110 Adres Kayıt Sistemi 

Yönetmeliği  

26377 15.12.

2006 

Türk vatandaşlarının ve 

Türkiye’deen az altı ay süreli 

yabancılara mahsus ikamet 

tezkeresi alan yabancıların 

yerleşim yeri ve diğer adres 

bilgilerinin tutulmasına ilişkin 

Yerleşim yeri ve diğer adres 

bilgilerinin tutulmasına, 

güncellenmesine ve kullanılmasına 

ilişkin düzenlemeleri kapsar. 
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esas ve usulleri 

düzenlemektir. 

111 Sağlık 

Hizmetlerinin 

Sosyalleştirildiği 

Bölgelerde 

Hizmetin 

Yürütülmesi 

Hakkında 

Yönetmelik  

11802 09.09.

1964 

Halkın sağlık seviyesini 

yükseltmek için, halk sağlığı 

hizmetlerine öncelik verilmesi 

ve sağlık teşkilatı toplum 

kalkınması ve diğer sosyal 

çalışmalarda da faal rol almak. 

Sağlık ocaklarındaki sağlık personeli, 

sağlığın korunması ve ilgili 

hizmetleri halkın işbirliği ile 

yürütülmesi, toplum kalkınması ve 

diğer sosyal ve ekonomik hareketlere 

önderlik etmek. 

112 Aile Hekimliği 

Uygulama 

Yönetmeliği  

27591 25.05.

2010 

Birinci basamak sağlık 

hizmetlerini güçlendirmek ve 

verilen sağlık hizmetinin 

kalitesini artırmak için aile 

hekimi ve aile sağlığı 

elemanlarının çalışma usul ve 

esaslarını, aile sağlığı merkezi 

olarak kullanılacak yerlerde 

aranacak fiziki ve 

teknik  esasları belirlemektir. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri, 

aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, 

aile sağlığı merkezleri, hastalar ve 

diğer kurum ve kuruluşlar ile 

ilişkileri kapsamaktadır. 

113 Radyasyon 

Güvenliği 

Yönetmeliği  

23999 24.03.

2000 

İyonlaştırıcı radyasyon 

ışınlamalarına karşı kişilerin 

ve çevrenin radyasyon 

güvenliğini sağlamaktır. 

Radyasyon güvenliğinin sağlanmasını 

gerektiren her türlü tesis ve 

radyasyon kaynağının zararlı 

etkilerinden kişileri ve çevreyi 

korumak için alınması gereken her 

türlü tedbiri ve yapılması gereken 

faaliyetlerle ilgili hususları kapsar. 
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