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Yeraltı suyu işletme sahaları içinde kuyu 

açılması (4)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8 inci madde hükmüne göre 

belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri 

ve diğer vasıflariyle çekilecek su miktarı Devlet Su İşleri Umum 

Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir (4)

Harita/Servis/Rapor Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü

Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları (7) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı suyu etüd ve araştırmaları için Devlet Su İşleri, herhangi bir 

yerde kuyular açmak veya açtırmak hakkına maliktir. Bu kuyular 

için istimlak yapılmaz (7)

Harita/Servis/Rapor

Belge alınması ve bilgi verilmesi (8) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (8) Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin 

üstünden itibaren derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından tesbit ve ilgili bakanlığın onayından sonra ilan olunan 

haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (8-a)

Harita/Servis/Rapor Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü

Proje ve Fenni Mesuliyet (17) Yetkili Elemanlar (17) Bu kanun hükümlerine göre yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah 

edilecek her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüd, proje ve 

aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapılan tasdikli bir proje ve 

mesuliyete istinat eder (17)

Harita/Servis/Rapor

Çevre koruma alanı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

Doğal varlık

Tarihi varlık

Özel çevre koruma alanlarında tesis 

yapılacak yerlerin belirlenmesi (10/c)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hangi çeşit tesislerin özel çevre koruma alanlarında nerelere 

yapılacağını belirlemek

Harita Çevre koruma alanı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

Tesis

Çevre koruma alanı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

Kamulaştırma alanı

Taşınmaz mal Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis 

edilecek yerlerin belirlenmesi (10/e)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita Taşınmaz mal Mülkiyet Taşınmaz mal (mülkiyet= hazine)

Çevre düzeni planlarının yapılması (12/a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevcut değilse bölgede çevre düzeni planı yapmak Harita, Servis, Rapor Çevre düzeni planı

Nazım imar planı

Uygulama imar planı

Tesislerin kontrolü (12/b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tesislerin koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu incelemek Rapor Tesis Kullanım türü, Koruma türü Tesis (kullanım türü= enerji, sulama, ulaştırma, 

orman yolu, tabi kaynak) 

Belediye sınırı kontrolü (12/c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediye sınırlarının koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu 

incelemek

Rapor İdari sınır Tür İdari sınır (tür=belediye)

Mücavir alan sınırı kontrolü (12/c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mücavir alan sınırlarının koruma ve kullanma esaslarına 

uygunluğunu incelemek

Rapor Mücavir alan

Köy yerleşik alan sınırı kontrolü (12/c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Köy yerleşik alan sınırlarının koruma ve kullanma esaslarına 

uygunluğunu incelemek

Rapor İdari sınır Tür İdari sınır (tür=köy)

Altyapı planlaması (12/e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita, Rapor Altyapı Altyapı

Tarihi varlık Korunan varlık

Doğal varlık

Kara

Su kaynakları Su kaynakları (tür= akarsu, göl, deniz)

Kıyı

Bölgenin sosyal ve ekonomik aktivitelerinin 

incelenmesi (13/c)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölgedeki sosyal ve kültürel aktiviteleri koruma açısından inceler Rapor Tesis Tür Tesis (tür=sosyal, kültürel)

Kara Av izni

Su kaynakları Av izni

Kirletici tesislerin belirlenmesi (13/f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alıcı ortamların kirlenmeden korunması amacıyla kirletici tesisleri 

tespit etmek

Harita Tesis Tesis Kirletici

Çöp toplama alanı

İdari sınır Tür İdari sınır (tür=belediye) olamayan yerlerde

Hassas zon faaliyetlerinin izlenmesi (13/h) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Servis Hassas zon 1/25.000

Hassas zon

Taşınmaz mal Mülkiyet Taşınmaz mal (mülkiyet=kamu)

Deniz araçlarının geçişlerinin düzenlenmesi 

(13/ı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz araçlarının bölgedeki geçişlerini düzenlemek Harita, Servis Ulaşım Tür Ulaşım (tür= deniz) Deniz ulaşımı

Planlar için kat ve yoğunluk sınırlaması 

koyulması (19/a)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge içerisinde uygulanmakta olan planlar için kat ve yoğunluk 

sınırlaması koymak

Harita, Rapor Yapı Yapı Kat adedi

Tesisler ve yatoteller inşaat izni verilmesi 

(19/c)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğa ile uyum sağlamak şartıyla tesisler ve yatotellere inşaat ve 

işletme izni verilmesi

Harita, Rapor Tesis Tür: restoran, kafetarya, 

büfe, plaj, satış yeri, ofis, 

iskele, yat, ikmal, bakım 

ve onarım yeri, 

günübirlik hizmet tesisi, 

yatotel

Madencilik faaliyetleri izni (19/e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge sınırları dahilinde madencilik faaliyetlerinde bulunulması izni Harita Madencilik alanı

Taş ve kum ocağı işletmeleri izni (19/e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge sınırları dahilinde taş ve kum ocağı işletilmesi izni Harita Taş ve kum ocağı

Kıyı genişletilmesi izni (19/e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge sınırları dahilinde deniz doldurulmak suretiyle kıyı 

genişletilmesi izni

Harita Kıyı Kıyı genişletme

Köyün halihazırı(95-ek10) Köy Yerleşim Alanı(95-

ek10)

Köyün gelişme durumu(95-

ek10)

Konut Alanı(95-ek11)

Genel ihtiyaçlar(95-ek10) Köy Genel İhtiyaç 

Yeri(95-ek11)

Konut durumu (95-ek10) Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü

Kadastro(95-ek-10)

Sosyal tesis parselleri

Yollar

Harita 1/1000 Köy Hizmetleri İl 

Müdürlüğü

Ölçekli kroki

Köy yerleşim planı(95-ek10) Parsel(95-ek13) Yeni maliki:ihtiyaç sahibi 

köylü(95-ek13)

Köy tüzel kişiliği parseli (95-

ek13)

en fazla 2000m2 (95-ek1  sahibi:köy tüzel kişiliği(95-

ek13)  en geç 5 yıl içinde bina yapılmalı(95-ek13

10 yıl süre ile devir ve 

temliki yasak(95-ek13)

Köy Sınırı(3) koordinat(sınır hattı 

boyunca)

68   -

20341

YER ALTI SULARI 

HAKKINDA KANUN

167 16/12/1960 10688

KÖY KANUNU 442 07.04.1924

ÖZEL ÇEVRE KORUMA 

BAŞKANLIĞI 

KURULMASINA DAİR 

KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME

383 13/11/1989

- Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındadır.(1)

Yeraltı sularının her türlü araştırılması, 

kullanılması, korunması ve tescili bu 

kanun hükümlerine tabidir (1)

3268, 3347, 3479, 

3569

"Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve 

edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini 

korumak ve çevre sorunlarını gidermek için tedbir 

almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını 

belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her 

ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve 

re'sen onaylamak üzere Özel Çevre Koruma Kurumu 

Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve 

görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. (1)

Köy Yerleşme Planının Yapılması(95-ek10)Bu kanunun amacı köy sınırının tanımlanması ve köy 

yönetimi ile ilgili hususları belirlemektir. 

Köy sınırının tanımı ve köyle ilgili tüm 

işleri kapsar.

İhtiyaç Sahibine Parsel Satışı(95-ek13)

Köy Sınırının Geçirilmesi(3)

Koruma altına alınan varlıkların 

belirlenmesi (13/a)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatla koruma altına alınan 

varlıkların belirlenmesi

Harita, Rapor

Köy tüzel kişiliği adına tescil olunan ve en fazla 2000m2 olan 

parsellerin, rayiç bedel üzerinden ihtiyaç sahibi köylüye 

satılması.(95-ek13)

Tüketilmiş kaynak stoklarının yeniden 

kurulması (13/b)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Rapor

Rapor

İdare Meclisi onaylar.(3)  Tapu İdaresi tasdik 

eder.(3)

Harita/Rapor

Harita, Servis, RaporNazım ve uygulama imar planlarının 

yapılması (12/a)

Kara ve su avcılığı ile ilgili korumaya yönelik 

tedbilerin belirlenmesi (13/d)

Rapor

Özel çevre koruma alanlarında 

kamulaştırma (10/d)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel çevre koruma alanlarında taşınmaz mal kamulaştırması

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. (2)

Özel çevre koruma alanlarında tedbir 

alınması (10/a)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel çevre koruma alanlarının 

doğal ve tarihi özelliklerinin korunması için alınması gereken 

tedbirlerin belirlenmesi

Kaynakların verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmiş 

stokların yeniden kurulması

Hassas zon kamu mülkiyeti alanlarının 

denetlenmesi (13/h)

Sınır kağıdı(3)

İhtiyar meclisi kararı ile satış yapılır(95-ek13)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediye ve mücavir alanlar dışında çöp toplama

Bir köy sınırı; bu kanun mucibince çizildikten beş sene sonra hasıl 

olacak lüzum ve ihtiyaç üzerine ihtiyar meclisi sınırın büyültülüp 

küçültülmesi için müracaatta bulunabilir.(5)

Çöp toplama (13/g) Harita

Harita

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Köy yerleşik ve gelişme alanını ihtiva eder.(95-ek9) Harita/Rapor

Harita, Rapor

Kara ve su avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri belirlemek 

ve İl Av Komisyonuna bildirmek

Rapor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevcut değilse bölgede nazım ve uygulama imar planı yapmak 

İhtiyar Meclisi(3)Her köyün sınırının ihtiyar 

meclisi tarafından yazılması ile 

oluşur.Sınır için komşu köyler 

arasında uzlaşılamayan yerler 

varsa bu da gösterilir.(3)

Tapu, malik verileri
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Tarım Arazi Sınıfları, Arazi 

Yetenek sınıfları, Arazi 

Kullanım Şekilleri İle İlgili 

Değerlendirmeler (7)

(Tarım Bakanlığı) 

tarafından düzenlenen 

hizmet içi eğitiminden 

geçmiş en az iki ziraat 

mühendisi tarafından 

belirlenir. Bu etütler, 

6/5/1960 tarih ve 7472 

sayılı Ziraat Yüksek 

Mühendisliği Hakkında 

Kanun ve 18/12/1991 

tarih ve 91/2526 sayılı 

Ziraat Mühendislerinin 

Görev ve Yetkilerine 

İlişkin Tüzüğün yetki 

verdiği ziraat 

mühendisleri tarafından 

da yapılabilir (6/3)

Yapılan değerlendirme sonucunda; arazinin mutlak 

tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve 

sulu tarım arazisi ile özellikleri itibariyle marjinal 

tarım arazisi olmakla birlikte sulama, drenaj, toprak 

muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama 

projeleri kapsamında yer alan ve tarım dışı maksatlı 

kullanımlara tahsisleri halinde proje bütünlüğünü 

veya çevre arazilerdeki tarımsal kullanım 

bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler için 

valilikler tarafından tarım dışı amaçla kullanım izni 

verilmez.(7/2)

Arazinin, mutlak tarım 

arazisi, özel ürün 

arazisi, dikili tarım 

arazisi ve sulu tarım 

arazisi ile özellikleri 

itibariyle marjinal 

tarım arazisi olup 

olmadığı belirlenir. 

Herhangi bir sulama ve 

tarımsal geliştirme projesi 

içerisinde yer alıp almadığına 

dair ilgili kuruluşlardan 

alınacak belgeler (7)

Etüt raporu ile arazinin doğal durumunun kazı, 

dolgu ve benzeri fiillerle bozulduğunun tespit 

edilmesi halinde, valilik tarafından Kanunun 21 inci 

maddesine göre işlem yapılır.(7/3)

İmar ve Çevre Düzeni Planlarının 

Yapılmasında İzin (8/1) - Tarım arazilerinin 

amaç dışı faaliyetlere ayrılması

Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü alınarak 

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yada 

Valilikçe izin verilebilir.(8/1)

Her ölçekteki imar ve çevre düzeni planlarının yapılması ve

değiştirilmesinde tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere 

ayrılmasına kurulun uygun

görüşü alınarak Bakanlık veya valiliklerce izin verilebilir. (8/1)

Harita/Belge 1/25.000 veya daha büyük 

ölçekli harita (8/2)

Planlanacak alanların sınırlarını 

göstermelidir (8/2)

Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (9/a-

b-c-ç-d-e-f-g)

Toprak Koruma Kurulunun görüşü ie Tarım 

Bakanlığınca izin verilebilir.Bakanlık yetkisini 

valiliklere devredebilir. (9)

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu 

tarım arazileri alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun 

görmesi şartıyla, Tüzükte a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçları                          

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,c) 

Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik 

faaliyetleri                 d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış 

plan ve yatırımlar,

e) Kamu yararı gözetilerek yol, altyapı ve üstyapı faaliyetlerinde 

bulunacak yatırımlar,

f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun talebi üzerine 20/2/2001 

tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir 

enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımlar,

g) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,

 arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projesine 

uyulması kaydıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bakanlık bu 

yetkisini valiliklere devredebilir. (9)

Harita/Belge Toprak Koruma projesine

uyulmalıdır.(9) Petrol ve doğal gaz arama ve 

işletme faaliyetleri, İlgili bakanlık tarafından kamu 

yararı kararı alınmış madencilik 

faaliyetleri,kapsamında izin alan işletmeciler, 

faaliyetlerini çevre ve tarım arazilerine zarar 

vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine 

tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski 

vasfına getirmekle yükümlüdürler.(9)

Etüt Raporunda belirtilen 

alternatif alanların etüt 

raporları, 

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili 

tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan 

tarım arazileri için toprak koruma projesine 

uyulması, çevre arazilerdeki tarımsal kullanım 

bütünlüğünü bozmaması kaydıyla valilikler 

tarafından tarım dışı amaçla kullanım izni 

verilebilir.(9/4)

Kadastral harita veya kroki 

(9/6)

Arazinin en az 1/10.000 ölçekli 

kadastral haritası veya krokisi 

istenir (9/6)

TKGM Tarımsal amaçlı yapılarla ilgili olarak yapılan 

başvurular il müdürlüğüne intikal ettirilir. İl 

müdürlüğü tarafından bu talepler incelenir ve bu 

tesislerin tarımsal amaçlı yapılardan olması ve 

toprak koruma projesine uyulması şartı ile arazi 

niteliklerine ve sınıfına bakılmaksızın projede 

öngörülen miktarda alana valilikçe kullanım izni 

verilebilir.(9/5)

1/25.000 ölçekli Harita(9/6) Üzerinde arazinin yeri işaretli ve 

koordinat

 değerlerini gösterir (9/6)

Mülkiyet durumunu gösterir 

belge (Tapu) (9/6)

TKGM

Parsel Tarım Arazisinin Alan Büyüklüğü Ova alanları - koruma 

alanları

Tarımsal üretim Potansiyeli / 

Tehditler

Erozyon, kirlenme, amaç dışı 

kullanım 

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme 

amaçlı

Tarımsal Altyapı Projeleri ve Arazi Kullanım 

Planları (13/1)

Kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, 

Bakanlık

ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya 

hazırlattırılır.  (13/1).

Harita/Belge Bu ovalarda, ilgili bakanlıklarca yatırım projeleri 

hazırlanmış ve çeşitli detayda etütler yapılmış ise 

öncelikle değerlendirilmesi için koordinasyonu 

sağlamak üzere Bakanlığa bildirilir ve diğer ilgili

projelerle bütünlüğü sağlanarak uygulanır.(13/1)

Bakanlar Kurulunca İlan 

edilen Proje Alanı

Parsellerin 

birleştirilmesi, 

Parsel TKGM

Mera Alanları

Proje idareleri(Arazi toplulaştırması yapan, 

Bakanlık, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 

tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, 

birlikler gibi tüzel kişilikler ve diğer kamu 

kuruluşları) veya kurulların talebi üzerine Tarım 

Bakanlığının uygun görüşü alınarak proje 

idareleri kırsal alan düzenlemesi yapar veya 

yaptırır.(15)

Kırsal alan düzenlemesi; Bakanlar Kurulunca ilan edilen proje 

alanlarında, gerçek ve tüzel kişiler ile kamuya ait tarım arazilerinin 

parsel sayısının asgariye indirilerek birleştirilmesi ve yeniden 

düzenlenmesi, gerektiğinde genişletilmesi, toprakların verimli bir 

şekilde işletilmesi ve bu durumun korunması, ucuz ve kaliteli 

üretimin artırılmasına imkan sağlayan önlemlerin alınması, 

toprakların ekonomik bir şekilde işlenmesini sağlamak için yol, 

sulama ve drenaj şebekelerinin kurulması, arazi tesviyesi, erozyon 

önleyici tesisler ve yan dere yatağı ıslahının yapılması, arazi 

yeteneği ve toprak özelliklerine göre çayır, mera dahil tüm bitkisel 

üretim alanları ile iskân ve sanayi yerlerinin belirlenmesi, mevcut 

mera alanlarının 25/2/1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanununun 

ilgili hükümlerinde öngörülen şekilde düzenlenmesi, çevrenin ve 

doğanın korunması ve iyileştirilmesi, iskân sahaları ve sosyal ve 

kültürel kamu tesisleri ile proje sahalarındaki ortak tesislerin 

kapladığı alanlar için arsa ve arazi ihtiyaçlarının karşılanması ve köy 

yerleşim yerlerinin düzenli oluşturulmasını kapsar. (15)

Harita /Belge

Köy Sınırı(3)

Kırsal Alan Düzenlemesi (15)

koordinat(sınır hattı 

boyunca)

68   -KÖY KANUNU 442 07.04.1924

Arazi Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin 

Etüt Raporları (6/1)

Bu kanunun amacı köy sınırının tanımlanması ve köy 

yönetimi ile ilgili hususları belirlemektir. 

Köy sınırının tanımı ve köyle ilgili tüm 

işleri kapsar.

Köy Sınırının Geçirilmesi(3)

Söz konusu arazi mücavir alan sınırları içerisinde 

olması durumunda belediyelere, mücavir alan 

sınırları dışında olması durumunda ise il özel 

idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine 

sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili 

kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne intikal 

ettirilir (9/6).

İdare Meclisi onaylar.(3)  Tapu İdaresi tasdik 

eder.(3)

Harita/Rapor

Rapor

Sınır kağıdı(3)Bir köy sınırı; bu kanun mucibince çizildikten beş sene sonra hasıl 

olacak lüzum ve ihtiyaç üzerine ihtiyar meclisi sınırın büyültülüp 

küçültülmesi için müracaatta bulunabilir.(5)

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım 

talepleri (9/6)

Arazi özellikleri; kullanım şekli,arazi sınıfı,toprak ve tarımsal 

özellikleri ve çevre arazilerle tarımsal kullanım bütünlüğü, herhangi 

bir zirai geliştirme projesi içerisinde olup olmadığı göz önüne 

alınarak Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak 

hazırlanan rapor (6/1).

Tarım Arazilerinin amaç dışı kullanım talebi (9/6)

(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) tarafından 

düzenlenen hizmet içi eğitiminden geçmiş en az 

iki ziraat mühendisi tarafından belirlenir. Bu 

etütler, 6/5/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat 

Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 

18/12/1991 tarih ve 91/2526 sayılı Ziraat 

Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin 

Tüzüğün yetki verdiği ziraat mühendisleri 

tarafından da yapılabilir.(6/2)

Etüt raporları il müdürlüğü (Tarım Bakanlığı İl 

Müdürlüğü) tarafından onanır.(6/3) 

Etüt raporları Toprak Koruma Kurulu, Valilik ve 

Tarım Bakanlığınca değerlendirilir (7).

İhtiyar Meclisi(3)Her köyün sınırının ihtiyar 

meclisi tarafından yazılması ile 

oluşur.Sınır için komşu köyler 

arasında uzlaşılamayan yerler 

varsa bu da gösterilir.(3)

Ova - Koruma Alanı Belirlenmesi (12/1) Tek ilde , İldeki Toprak Koruma Kurulu; Birden 

Çok ili kapsayan büyük ovalarda Toprak Koruma 

Kurullarının görüşü, Tarım Bakanlığının teklifi , 

Bakanlar Kurulunun kararı (12/1)

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı 

veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi 

bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; o ildeki kurulun, birden fazla ili 

ilgilendiren büyük ovalarda ise ilgili kurulların görüşü alınarak 

Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma 

alanı olarak belirlenir.(12/1)

Bu tüzük, 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 (2-1).

TARIM ARAZİLERİNİN 

KORUNMASI,

 KULLANıLMASı VE 

ARAZI 

TOPLULAŞTıRMASıNA 

İLIŞKIN TÜZÜK

15154 24/07/2009 27298

Harita/Belge

5403 Bu Tüzüğün amacı; 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 (1-1).
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Arazi yetenekleri ve toprak 

özelliklerini içeren etüt 

raporları

Toplulaştırma Yapılmak Üzere Proje Sahası 

Belirlenmesi (16/1)

arazinin yarısından çoğuna malik

bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını 

oluşturanların muvafakatı üzerine isteğe

bağlı, Bakanlığın veya kurulların talebi üzerine 

kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı

olmaksızın, arazi toplulaştırması yapılmak üzere 

Bakanlar Kurulu kararı ile proje sahası belirlenir 

(16-1).

Tarım kesiminde yaşayabilir işletmeler kurmak ve tarım

arazilerinin rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla parsel 

büyüklüklerinin optimum

ölçülerde oluşması, mevcut parsel deseninin parseller arası ulaşım, 

modern sulama ve tarımsal

mekanizasyon tekniklerinin gereksinimlerine göre yeniden 

düzenlenmesi ve gerekli olması

durumunda tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılması için gerekir 

(16-1).

Harita/belge Malik, Arazi alanı sınırı (16/1) TKGM

Kadastral Harita(16/4) TKGM Arazi toplulaştırma projesi, belirlenen yerleşim 

birimlerinin kadastral sınırları içerisinde kalan 

arazilerde uygulanır (16/4).

Parseller birleştirilir

Bakanlar Kurulunca ilan edilen toplulaştırma proje 

alanı, kullanım şekilleri ve arazi özellikleri dikkate 

alınarak kendi içerisinde toplulaştırma yapılması 

için birden fazla uygulama alanına ayrılabilir. (16/5)

Arazi toplulaştırmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 

kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını 

müteakip mahallinde ilanından sonra yapılacak 

olan sabit tesisler arazi toplulaştırmasında dikkate 

alınmaz. (16/7)

Bu şerh tarihinden itibaren toplulaştırma işlemi 

tamamlanıp tapuya tescili sonuçlandırılıncaya 

kadar taşınmazlar üzerindeki her türlü devir,temlik, 

ipotek ve satış vaadi, ifraz ve taksim, ayni ve şahsi 

haklar ile şerh işlemleri proje idaresinin talebi ve 

Bakanlık veya valiliklerin izni ile yapılır.(20/1).

İlgili Tapu Kütüğü 

sayfasına

 toplulaştırma 

işlemine ilişkin şerh 

konulur.

Anlaşmazlıklara çözüm getirmek için gerekirse

 toplulaştırma amacına uygun olarak 

değerlendirilmek üzere, taşınmazlar 4/11/1983 

tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili 

hükümleri gereğince kamu kurumları tarafından 

satın alınabilir ve toplulaştırma kapsamında 

değerlendirilerek Kanunun 17 nci maddesine 

uygun olarak satışı yapılabilir.

Toplulaştırma Alanlarında Alınacak 

Önlemler (21)

Toprak ve verimlilik etütleri 

(23/1)

Arazi derecelendirmede, arazi üzerindeki sabit 

tesisler dikkate alınmaz.(23/2)

Derecelendirme 

katsayıları belirlenir. 

parsellerin birim Kadastral Parsel (23/1) Alan bilgisi gerekir (23/1). Arazi derecelendirme sınırları mülkiyet sınırları 

dikkate alınmadan, toprak ve diğer arazi 

özelliklerini gösteren harita üzerinden yapılır.. 

(23/3)

Dönüşüm katsayılarını 

ve parsellerin birim 

değeri cinsinden 

karşılıklarını gösterir 

mülkiyet listesi (24)

Toprak ve diğer arazi 

özelliklerini

 gösterir harita (23/1)

Arazi derecelendirme 

haritası

Yerleşim yerleri yada işletme

merkezlerine olan uzaklık 

(23/1)

Ortak kullanım tesislerinin oluşturulması

 ve ortak kullanım payı(25)

 Arazi toplulaştırma proje alanlarında,

 gölet, baraj, yol, sulama ve tahliye kanalları, 

elektrik iletim tesisleri ve diğer tesislerin sadece 

toplulaştırma proje alanına hizmet eden 

ayrıntıları için gerekli olan arazi, öncelikle ortak 

Arazi toplulaştırma proje 

alanı(25)

Ortak kullanım alanı kesinti payı proje alanındaki 

tüm arazilerden en fazla yüzde on oranında kesilir. 

(25/2).

Kadastral sınır . TKGM yeni parselasyon planı 

Mevcut yol, kanal tesis ve 

projeleri

Yeni mülkiyet listeleri

Arazi derecelendirmesi Arazi derecelendirme 

komisyonu

Topografik Yapı

Parsel /Malik Parsel büyüklüğü TKGM Yeter büyüklükte 

tarım arazileri

Proje Alanı

Arazi toplulaştırması yapılmasına karar verilen yerlerdeki

parsellerin tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine 

toplulaştırma alanına girdiğine dair şerh konulması (20/1).

Proje idareleri(Arazi toplulaştırması yapan, 

Bakanlık, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile 

tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, 

birlikler gibi tüzel kişilikler ve diğer kamu 

kuruluşları) veya kurulların talebi üzerine Tarım 

Bakanlığının uygun görüşü alınarak proje 

idareleri kırsal alan düzenlemesi yapar veya 

yaptırır.(15)

Kırsal alan düzenlemesi; Bakanlar Kurulunca ilan edilen proje 

alanlarında, gerçek ve tüzel kişiler ile kamuya ait tarım arazilerinin 

parsel sayısının asgariye indirilerek birleştirilmesi ve yeniden 

düzenlenmesi, gerektiğinde genişletilmesi, toprakların verimli bir 

şekilde işletilmesi ve bu durumun korunması, ucuz ve kaliteli 

üretimin artırılmasına imkan sağlayan önlemlerin alınması, 

toprakların ekonomik bir şekilde işlenmesini sağlamak için yol, 

sulama ve drenaj şebekelerinin kurulması, arazi tesviyesi, erozyon 

önleyici tesisler ve yan dere yatağı ıslahının yapılması, arazi 

yeteneği ve toprak özelliklerine göre çayır, mera dahil tüm bitkisel 

üretim alanları ile iskân ve sanayi yerlerinin belirlenmesi, mevcut 

mera alanlarının 25/2/1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanununun 

ilgili hükümlerinde öngörülen şekilde düzenlenmesi, çevrenin ve 

doğanın korunması ve iyileştirilmesi, iskân sahaları ve sosyal ve 

kültürel kamu tesisleri ile proje sahalarındaki ortak tesislerin 

kapladığı alanlar için arsa ve arazi ihtiyaçlarının karşılanması ve köy 

yerleşim yerlerinin düzenli oluşturulmasını kapsar. (15)

Arazi Dağıtımı, Satışı ve Kamulaştırma (27)

Kırsal Alan Düzenlemesi (15)

Harita/Belge/Servis

Tapu Siciline Şerh Konulması (20/1)

Proje idaresince yapılır ya da yaptırılır.(26/1)Yeni 

parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri 

Bakanlığın onayı ile kessinleşir.(27/1).

Parsellerin yeniden düzenlenmesi (26/1)                

Toplulaştırma kapsamında tahsis edilen araziler 

Bakanlıkça bedeli karşılığında dağıtılabilir (27)

Bakanlık, yeter büyüklükte olmayan tarımsal 

arazi parsellerini gerektiğinde toplulaştırma ve 

Kanun kapsamında değerlendirmek üzere 

kamulaştırabilir(27)

proje bazında arazi toplulaştırması, proje 

idaresinin

sorumluluğunda yapılır veya yaptırılır.(16/3).

proje idarelerinin isteği üzerine Bakanlık veya 

valilikler tarafından ilgili tapu

sicil müdürlüklerinden talep edilir (20/1).

Ekonomik ölçekte, yaşayabilir ve gelişebilir tarım işletmeleri 

oluşturmak için, tarım arazisi bulunmayan veya yetersiz olan proje 

alanındaki çiftçi ailelerine, yeter gelirli tarımsal işletme 

kurabilmeleri veya mevcut olanı geliştirmeleri amacıyla, 

toplulaştırma kapsamında tahsis edilen araziler Bakanlıkça bedeli 

karşılığında dağıtılabilir. (27/2)

Belge/ Servis

Kadastro Paftaları, 

Hazırlanan proje alanı 

içerisindeki tescil 

harici su yolları, dere 

yatakları, azmaklar ve 

benzeri alanlar, eski 

kadastral yollar ile yol 

fazlalıkları 

Harita

Arazi Toplulaştırma Projesi (16/4) Harita/Belge

toplulaştırma alanında bulunan araziler, aynı değerde yeni arazi 

verilebilmesi amacıyla proje birimince yapılan veya yaptırılan ve 

toprağın kalıcı ve değişken özelliklerini belirleyen toprak ve

verimlilik etütleri, yerleşim yerlerine veya işletme merkezlerine 

uzaklığı ve arazinin diğer özellikleri göz önüne alınarak 

derecelendirilir. Buna göre derecelendirme katsayıları

belirlenir. Belirlenen katsayılar kadastral parsel alanları ile 

çarpılarak parsellerin birim

cinsinden değerleri elde edilir. Bulunan bu değer üzerinden yeni 

parselasyon yapılır (23/1)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde

uygulanır. Belirlenen toplulaştırma alanı içerisinde bir kısım alanın 

kadastro paftalarının

yenilenmesi gerekiyorsa, bu yerlerin kadastro veya yenileme 

işlemleri Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğünce öncelikle yapılır veya yaptırılır.

(18/1)

Harita/Belge/Servis

Bu tüzük, 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 (2-1).

TARIM ARAZİLERİNİN 

KORUNMASI,

 KULLANıLMASı VE 

ARAZI 

TOPLULAŞTıRMASıNA 

İLIŞKIN TÜZÜK
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Harita/Belge

5403

Kadastro İşlemleri (18/1)

Arazi Değerlendirme Haritaları (23/3) Arazi derecelendirme komisyonu tarafından 

(23/1).

Bu Tüzüğün amacı; 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 (1-1).

Halihazır Harita (16/6) Arazi topografyası, sabit tesisler 

ve benzeri ayrıntıları gösterir  

(16/6)

Tapu Kütüğü/Parsel_malik TKGM
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Kat mülkiyetinin kurulması (3)                                                                 Tapu Sicil Müdürlükleri Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan 

anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve 

büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak 

projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına 

göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Kat irtifakı arsa payına 

bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı 

kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen 

şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa 

malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi 

ile dahi gerçekleştirilebilir. Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta 

birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm 

veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya 

kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya 

bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil 

edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik 

projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne 

verilmiş olması gereklidir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu 

memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki 

fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.

Harita/Rapor/  Servis Bina, Arazi Mülkiyet Sahibi, İrtifak Hakkı, 

Yapı Türü, Bağımsız Bölüm

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile 

oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat 

maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının 

yeniden düzenlenmesi için mahkemeye 

başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu 

fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin 

değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya 

azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde 

hükmü saklıdır.                Gelirinin ortak giderlere 

harcanması için veya başka bir amaçla ortak 

yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin 

malik hanesine, bunlardan yararlanan "bağımsız 

bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat 

mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız 

bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir

Kat Mülkiyeti Kütüğü                                           

İrtifak hakkı                                                

Bağımsız bölüm 

numarası

Kat irtifakının Kurulması (3) Tapu Sicil Müdürlükleri Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa 

üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi 

için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile 

birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen 

proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri 

lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede 

her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen 

arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde 

belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre 

tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız 

bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün 

beyanlar hanesinde belirtilir.

Rapor/Servis İrtifakı Kurulacak Bina                                                                                                                       

Bağımsız bölümler                                                    

Arazi 

Bina Adı, Bina Tamamlanma 

Oranı, İrtifak Sahipleri, Bağımsız 

Bölüm Sayısı, Arazi Türü, 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat 

mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait 

resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere 

dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin 

belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün 

içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine 

resen yapılır.

Kat Mülkiyeti Kütüğü                                           

Kat İrtifak hakkı                                                

Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak 

yerler arasındaki bağlantı (6)

Tapu Sicil Müdürlükleri Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme 

tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı 

veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız 

bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, 

eklentilerin de tek başına maliki olur.

Rapor/Servis/ Harita Bina, Arazi, Eklentiler Bina Adı, Arazi Maliki, Eklenti Adı 

ve Kullanım Türü ve maliki 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması 

veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler 

de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya 

kiralanmış olur.

Bağımsız Bölümlerle 

Eklentiler veya Ortak 

Yerlerin Kayıt Altına 

Alınması

Devremülk hakkı                                            

devremülk sayısı                                         

devremülk süresi

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet 

payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve 

mirasçılara geçer. Devre mülk hakkının yılın belirli 

dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli 

olmaması gerekir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu 

hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve 

tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda 

istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı 

sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni 

hak sahibine teslime mecburdurlar.

 Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, 

istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya 

yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine 

ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki 

amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata 

lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare 

veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu 

boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan 

ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.                                                                                                          

Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki 

ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların 

çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya 

yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 

Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun 

hükümleri uygulanır.

Yapı, Arazi Bina Adı, Kat İrtifakı Kurulma 

Tarihi, Kat Mülkiyeti Kurulma 

Tarihi, Bağlı Olduğu Vergi 

Dairesi,Eski Sahibi-Yeni 

Sahibi(Devir İşlemleri için)

İl-İlçe Sınırları, Belediye 

Binaları

Devre Mülk Adı-Yeri-Sahibi, 

Bağımsız Bölümleri, Dönem 

Süresi, Mülkiyet Durumu, Devir-

Teslim Yılı-Fiyatı, Onarım 

Dönemi(varsa)

Devre Mülk

Belediyesi olmayan yerlerdeki durum (56)

Devre Mülk Hakkı oluşturulması (bölüm 8)

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 ortak malikleri 

tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız 

mülkiyet hakları kurulabilir (1).

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 göre 

irtifak hakları kurulabilir (1).

-

Tapu Sicil Müdürlükleri

Tapu Sicil Müdürlükleri Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı 

olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir 

biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat 

mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda 

kurulabilir.

Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.

Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız 

bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi 

ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve 

sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım 

masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu 

hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk 

sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde gösterilir.

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden 

sonra kurulan irtifaklar (51)

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar bir gayrimenkulün paydaşlarından 

birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına 

faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan 

gayrimenkullerin mülkiyetinin  2/1/1971 tarihine kadar kat 

mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi 

mecburidir. Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek yalnız ortak 

mülkiyet devam eder.

Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci fıkra gereğince kat 

mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyet kütüğüne tescili, ortak 

maliklerden birinin tapu ideresine başvurması üzerine tapu 

idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci maddesinin (b) 

bendinde yazılı fotoğrafa dayanılarak yapılır; bu halde fotoğrafın, 

tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasiyle tasdik edilmesi 

yeter

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok 

olması veya üzerinde yapı yapılamıyacak hale 

gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden 

sona erer.

KAT MÜLKİYETİ 

KANUNU

634 23/06/1965 12038

Rapor

Tapu Sicil MüdürlükleriHarç ve vergiler (55)

Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu 

memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil 

kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler

Tapu Sicil Müdürlükleri

Bu kanuna göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin 

başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harc ve vergiden 

muaftır. 

Bu kanunun belediyelere yüklediği görevler, belediye olmayan, 

yerlerde o yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri 

belediyelerince, 6785 sayılı İmar Kanununun 47 nci maddesinde 

bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir.

Rapor/Harita

Rapor

Rapor/Servis

Belediyeler

Kat irtifakının sona ermesi (49) Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Yapı Sahibi, Türü, İrtifak Kurulma 

Tarihi, İrtifak Sonlandırma Tarihi, 

İrtifak Sonlandırma Sebebi, Arazi 

Sahibi

Yapı, Arazi

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Bu muafiyet, Medeni Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra kurulan irtifak haklarının 51 nci 

madde gereğince kat mülkiyetine ve Medeni 

Kanundan önce kurulmuş olan hakların 52 nci 

maddeye göre kat mülkiyeti veya kat irtifakına 

çevrilmesi işlemlerine de şamildir.

 Kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal 

anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin 

belediyesine ve vergi dairesine bildirilir.

Hissedar                                                             

Kat mülkiyeti                                                      

İrtifak hakları

Hissedar Adı-Payı, Kat Mülkiyeti 

Malikleri, Kat Mülkiyeti Başlama 

Tarihi, Kat İrtifakı Sonlanma 

Tarihi

İl-İlçe Adı, Bağlı Bulunduğu 

Belediye, Belediye Bina Adları

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Diğer ortak malikler bu çevrilmeye itiraz 

edemiyecekleri gibi bunun giderlerine katılmaktan 

ve yönetim planı yapmaktan  kaçınamazlar; 

kaçınılırsa, hakimin müdahalasine dair olan 33 

üncü madde hükmü uygulanır.                                                                                                                                           

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir 

gayrimenkulün paydaşlarından birinin o 

gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek 

başına faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan 

irtifak hakları, bu Kanuna göre kat mülkiyetine 

çevrilinceye kadar anagayrimenkulün yönetimi, 

yönetim planı yapılması mecburiyeti ve giderlere 

ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine 

katılma hususlarında bu kanun hükümleri 

uygulanır.

Kat Mülkiyeti                                                      

Kat İrtifakı                                                   

Mülkiyet devri

Rapor



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Planlama standartlarının belirlenmesi (2/ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Her tür ve ölçekteki planlara ve bunların uygulanmasına dair 

standartları belirlemek

Rapor

Yapı denetim sistemi oluşturulması (2/f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita, Rapor Yapı Yapı

Dönüşüm projeleri yapma (2/ı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita, Rapor Yapı Deprem dayanıklılık, İmar 

uygunluk

Kentsel dönüşüm 

alanı

Arazi Kullanım türü

Yerleşme alanı

Arazi kullanım standartlarının belirlenmesi 

(7/b)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentlerde ve kırsal alanda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, 

strateji ve standartların belirlenmesi

Rapor Arazi Kullanım türü)

Çevre düzeni planlarının hazırlanması (7/a, 

c)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Havza ve bölge bazındaki de dahil her tür ve ölçekteki çevre düzeni 

planlarının hazırlanması

Harita, Rapor İdari birim Tür İdari birim (tür=büyük şehir belediye) olmayan 

yerlerde

Çevre düzeni

İmar planı esaslarının belirlenmesi (7/c) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İmar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Rapor İmar planı

Sektörel planların hazırlanması (7/ç) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekansal strateji 

planlarına ve çevre düzeni planlarına uygun hazırlanması

Harita, Rapor Sektörel plan

Risk yönetimi planlarının kurallarının 

belirlenmesi (7/d)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına 

ilişkin kuralların belirlenmesi

Harita, Rapor Risk plan

Kentsel dönüşüm alanı

Yenileme alanı

Transfer alanı

Kentsel dönüşüm alanlarının imar 

planlarının hazırlanması (7/e)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentsel dönüşüm alanlarının her ölçekteki imar planı ve 

uygulamalarını yapmak

Harita, Rapor Kentsel dönüşüm alanı İmar planı

Kentsel tasarım projelerinin yapılması (7/e) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 2985 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde kentsel 

tasarım projelerinin yapılması

Harita, Rapor Kentsel tasarım alanı

Kentsel dönüşüm alanı

Kentsel tasarım alanı

Taşınmaz mal Mülkiyet türü Taşınmaz mal Mülkiyet türü

Kentsel dönüşüm alanı Arsa

Arazi

Kentsel dönüşüm alanı

Kentsel tasarım alanı

İmar planı İmar planı

Kentsel dönüşüm alanı Kamulaştırma alanı

Kentsel tasarım alanı

Kentsel dönüşüm alanı

Kentsel tasarım alanı

Yapı Yapı Kullanım izni

Kentsel dönüşüm alanı

Kentsel tasarım alanı

Yapı Yapı Kat mülkiyeti

Arsa

Arazi

Parselasyon planlarının hazırlanması 

esaslarının belirlenmesi (7/f)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji ve 

esasları belirlemek

Rapor Parselasyon

Arazilerin geliştirilmesine yönelik plan 

üretilmesi (7/g)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri 

alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden 

fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak plan üretmek

Harita, Rapor Arazi Fonksiyon

Arazilerin geliştirilmesine yönelik 

parselasyon planı üretilmesi (7/g)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri 

alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden 

fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak parselasyon 

planı üretmek

Harita, Rapor Parselasyon

Arazilerin geliştirilmesine yönelik 

kamulaştırma işlemi (7/g)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri 

alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden 

fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak kamulaştırma 

işlemi yapmak

Harita Arazi Fonksiyon Kamulaştırma alanı

Arazilerin geliştirilmesine yönelik arsa ve 

arazi düzenlemesi (7/g)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri 

alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden 

fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak arazi ve arsa 

düzenlemesi yapmak

Harita Arazi Arazi Fonksiyon

Mücavir alan sınır tespiti esaslarınının 

belirlenmesi (7/ğ)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Belediyelerin mücavir alanları sınırlarının tespitine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek

Harita Mücavir alan

Devremülk hakkı                                            

devremülk sayısı                                         

devremülk süresi

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet 

payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve 

mirasçılara geçer. Devre mülk hakkının yılın belirli 

dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli 

olmaması gerekir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu 

hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve 

tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda 

istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı 

sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni 

hak sahibine teslime mecburdurlar.

 Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, 

istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya 

yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine 

ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki 

amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata 

lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare 

veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu 

boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan 

ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.                                                                                                          

Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki 

ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların 

çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya 

yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 

Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun 

hükümleri uygulanır.

Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı

Kat Mülkiyeti                                               

Kat İrtifakı                                                     

Tapu

Toplu yapı uygulamasında, kat mülkiyetinin ve kat 

irtifakının tesisine, aranacak belgelere, tapuda 

yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 

düzenlenir.

Yapı Sahibi-türü, İmar Parsel No, 

İmar Durumu, Ortak Tesisler-

Kullanım Amacı

İmar Parseli, Yapı

Kenstsel tasarım projelerine göre kamulaştırma ve gerektiğinde 

usulüne uygun acele kamulaştırma yoluna gitmek

Harita

Vaziyet plân ve projeleri (68) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Kenstsel tasarım projelerine göre kat mülkiyeti tesis ve tescilini 

sağlamak

Harita, Rapor

Harita, Servis, Rapor

Devre Mülk Adı-Yeri-Sahibi, 

Bağımsız Bölümleri, Dönem 

Süresi, Mülkiyet Durumu, Devir-

Teslim Yılı-Fiyatı, Onarım 

Dönemi(varsa)

Devre Mülk

Rapor/Harita

Devre Mülk Hakkı oluşturulması (bölüm 8)

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 ortak malikleri 

tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız 

mülkiyet hakları kurulabilir (1).

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 göre 

irtifak hakları kurulabilir (1).

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

27984

-

Tapu Sicil Müdürlükleri Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı 

olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir 

biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat 

mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda 

kurulabilir.

Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.

Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız 

bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi 

ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve 

sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım 

masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu 

hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk 

sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde gösterilir.

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

-

KAT MÜLKİYETİ 

KANUNU

634 23/06/1965 12038

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLıĞıNıN 

TEŞKILAT VE 

GÖREVLERI HAKKıNDA 

KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME

644 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki 

ve sorumluluklarını düzenlemektir. (1)

Harita

Kenstsel tasarım projelerine göre imar hakkı transfer etmek Harita

Kentsel dönüşüm alanlarında arsa ve arazi 

düzenlemeleri (7/e)

Kentsel dönüşüm alanlarında paylı mülkiyet 

işlemleri (7/e)

Kentsel dönüşüm alanlarında kamulaştırma 

işlemi (7/e)

Kentsel dönüşüm alanlarında imar hakkı 

transferi (7/e)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin genel ilke, strateji ve esasları 

belirlemek

Üst ölçekli mekansal strateji planlarının 

hazırlanması (7/a)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve 

ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli 

mekânsal strateji planlarının hazırlanması 

Kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer 

alanlarının geliştirilmesi (7/e)

Kentsel dönüşüm alanlarında kat mülkiyeti 

tesisi (7/e)

Kentsel dönüşüm alanlarında yapı ruhsatı 

verilmesi (7/e)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kenstsel tasarım projelerine göre yapı ruhsatı ve kullanam 

izinlerini vermek

Arsa ve arazi düzenlemesi esaslarının 

belirlenmesi (7/f)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kenstsel tasarım projelerine göre arsa ve arazi düzenlemeleri 

yapmak

Harita, Rapor

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Kentsel tasarım projelerine göre paylı mülkiyetleri ayırmak, 

birleştirmek

2985 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde kentsel 

dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmek

Harita, Rapor

Rapor/Servis

Harita, Servis, Rapor

Harita, Rapor

Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve 

tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı 

kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, 

bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı 

hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânında ve 

projelerde belirtilir. 

Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu 

konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, 

kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu yapı yönetimince 

üstlenilebilir.
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Köy yerleşik alanlarının  sınır tespiti 

esaslarınının belirlenmesi (7/ğ)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek

Harita İdari birim Köy

İdarelerin ihtilafı durumunda imar planı 

oluşturulması (7/h)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak 

üzere imar planı oluşturmak

Harita, Servis, Rapor İmar planı

İdarelerin ihtilafı durumunda imar planı 

değişikliği yapılması (7/h)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak 

üzere imar planlarında değişiklik yapmak

Harita İmar planı İmar planı

İdarelerin ihtilafı durumunda imar plan 

revizyonu yapılması (7/h)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak 

üzere plan revizyonu yapmak

Harita İmar planı İmar planı

İdarelerin ihtilafı durumunda parselasyon 

planı hazırlanması (7/h)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak 

üzere parselasyon planı hazırlamak

Harita, Rapor İmar planı Parselasyon

İl çevre düzeni planlarının yapılması (7/ı) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İlgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan 

il çevre düzeni planlarını yapmak

Harita, Rapor Çevre düzeni

Kıyı alanları jeolojik etüdü yapılması Harita

Kıyı alanları jeoteknik etüdü yapılması Harita

Kıyı kenar çizgisini tespit etmek (7/i) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kıyı kenar çizgisini tespit etmek, 

onaylamak ve tescilini sağlamak

Harita, Rapor Kıyı

Kıyı alanı

Kıyı dolgu alanı

Kıyı alanı Kıyı alanı Fonksiyon

Dolgu alanı Dolgu alanı Fonksiyon

Yetki alanları için plan esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Bakanlar kurulunca yetkilendirilen alanlara ilişkin her tür ve 

ölçekte planların yapılmasına dair esasların belirlenmesi

Rapor Yetki alanı

Yetki alanları için plan yapımı (7/k) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Bakanlar kurulunca yetkilendirilen alanlarına ilişkin plan yapmak Harita, Rapor Yetki alanı Yetki alanı

Yetki alanları için parselasyon planları 

yapımı (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Bakanlar kurulunca yetkilendirilen alanlarına ilişkin parselasyon 

planı yapmak

Harita, Rapor Yetki alanı Parselasyon

Arsa Mülkiyet Arsa (mülkiyet=kamu) Yapı

Arazi Mülkiyet Arazi (mülkiyet=kamu)

Milli güvenliğe dair tesislerin plan 

esaslarının belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Milli güvenliğe dair tesisler ile ilgili her tür ve ölçekteki planların 

yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Tesis Tür (mülkiyet)

Askeri yasak bölgeleri plan esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Askeri yasak bölgeleri ile ilgili her tür ve ölçekteki planların 

yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Askeri yasak bölgeleri

7269 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak 

binaların plan esaslarının belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 7269 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak binalar ile ilgili her tür ve 

ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Bina

Genel sığınak alanları plan esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Genel sığınak alanları ile ilgili her tür ve ölçekteki planların 

yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Sığınak alanı

Özel güvenlik bölgeleri plan esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Özel güvenlik bölgeleri ile ilgili her tür ve ölçekteki planların 

yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Güvenlik bölgesi

Enerji tesisleri Altyapı, üstyapı, 

iletişim hattı

Telekominikasyon 

tesisleri

Altyapı, üstyapı, 

iletişim hattı
Tehlikeli madde üretim tesisleri plan 

esaslarının belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ile ilgili her tür ve 

ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Tehlikeli madde 

üretim tesisi

Tehlikeli madde depoları plan esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Parlayıcı ve patlayıcı madde depoları ile ilgili her tür ve ölçekteki 

planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Depo Tür (tehlikeli 

madde)

Akaryakıt istasyonları plan esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları ile ilgili her tür ve 

ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek

Harita, Servis, Rapor Akaryakıt istasyonu

Çevre düzeni

Mekansal strateji

Çevre düzeni

Mekansal strateji

İmar planı

Çevre kirliliği kontrolü (8/a,j) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek Rapor Atık alanları

Yer altı su kaynakları

Yer üstü su kaynakları

Deniz

Toprak

Atık alanları

Atıksu arıtma tesisleri

Hava kalitesinin korunması esaslarının 

belirlenmesi (8/b)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf 

edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek

Rapor

Entegre kirlilik önleme standartlarının 

belirlenmesi (8/c)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik standartların 

belirlenmesi

Rapor

Çevre koruma acil müdahale planının 

yapılması (8/ğ)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Harita, Rapor

Atıkların depolanması esaslarını belirlemek 

(8/i)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atıkların geçici depolanması ve nihai depolanmasına ilişkin 

esasların belirlenmesi

Rapor Depo Tür (atık)

Atıkların taşınması esaslarının belirlenmesi 

(8/j)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İlgili kurumlarla işbirliği yaparak atıkların taşınmasına ilişkin 

esasları belirlemek, izlemek

Harita Atık alanları Depo Tür (atık)

Kirlenmiş alanların iyileştirilmesi (8/j) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İnsan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların 

iyileştirilmesine ilişkin çalışma yapmak

Harita Kirli alan

Ulusal çevre stratejisi ve eylem planı 

hazırlamak (8/l)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Rapor 

Görüntü kirliliğine karşı önlem almak (8/o) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine engel 

olmak

Rapor Yapı

Çevresel etki değerlendirmesi (9/a) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Rapor

Stratejik çevresel değerlendirme (9/a) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Rapor

Faaliyet ve tesis denetimi (9/b,c) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her 

türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak

Rapor Tesis Emisyon, Deşarj, Atık, Arıtma

Çevre izni ve lisansı verme (9/b) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Rapor

Tesis Tehlikeli madde

Depo Tehlikeli madde

Hava kirliliğinin izlenmesi (9/ç) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Rapor

Radyasyon faaliyetlerinin izlenmesi (9/ç) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili faaliyetleri izlemek Rapor

Yeraltı suyu

Yerüstü suyu

Toprak

Temiz hava merkezlerinin kurulması (9/d) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Harita Temiz hava merkezi

Yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri 

olan faaliyetleri belirlemek 

Rapor

Rapor

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
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İmar planlarının incelenmesi (7)

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLıĞıNıN 

TEŞKILAT VE 

GÖREVLERI HAKKıNDA 

KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME

644 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki 

ve sorumluluklarını düzenlemektir. (1)

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Çevre düzeni planlarının incelenmesi (7) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Harita

Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Harita

Enerji ve telekominikasyon tesisleri ve bunların altyapı, üstyapı ve 

iletişim hatları ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına 

ilişkin esasları belirlemek

Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Harita, Servis, Rapor

Çevre düzeni planlarının mekansal strateji planlarına 

uygunluğunun incelenmesi

Rapor

Kamuya ait arsa ve araziler üzerinde 

yapılacak yapı planlarının esaslarının 

belirlenmesi (7/k)

Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak 

devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin plan yapmak

Çevreye olumsuz etkisi olan faaliyetlerin 

belirlenmesi (9/ç)

Mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü 

yapı ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin 

esasları belirlemek

Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak 

devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin harita yapmak

İmar planlarının mekansal strateji planlarına ve çevre düzeni 

planlarına uygunluğunun incelenmesi

Kıyı ve dolgu alanaları haritası yapmak (7/j) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Çevre kirliği önlenmesi ve kontrolü 

standartlarının geliştirilmesi (8/a,g,h)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili standart 

geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek

Rapor 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Kıyı ve dolgu alanları planlarını yapmak, 

yaptırmak, onaylamak (7/j)

Enerji ve telekominikasyon tesisleri plan 

esaslarının belirlenmesi (7/k)

Tehlikeli maddelerin izlenmesi (9/ç)

Harita, Servis, Rapor

Çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimayasalları izlemek Rapor
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Atık bertaraf tesislerinin denetlenmesi (9/g) Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü

Rapor Atık bertaraf tesisi

Kamu yapıları ile ilgili standartların 

belirlenmesi (10/a)

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili 

standartları belirlemek

Rapor Yapı Tür (kamu)

Enerji altyapı sistemleri planlaması (11/a) Altyapı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü

Mahalli idarelerin enerji altyapı sistemleri ile ilgili planlama 

yapmak

Harita, Rapor Enerji altyapı tesisi Tür (Su temini, Kanalizasyon, 

Su arıtma, Atıksu arıtma, Yağmur 

suyu drenaj, Ulaştırma Elektrik 

Doğalgaz, Katı atık bertaraf)

Enerji altyapı tesisi Tür (Su temini, 

Kanalizasyon, 

Su arıtma, Atıksu arıtma, 

Yağmur suyu drenaj, 

Ulaştırma Elektrik 

Doğalgaz, Katı atık 

bertaraf)

İletişim altyapı sistemleri planlaması (11/a) Altyapı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü

Mahalli idarelerin iletişim altyapı sistemleri ile ilgili planlama 

yapmak

Harita, Rapor İletişim altyapı tesisi Tür (telefon, bilgisayar) İletişim altyapı tesisi Tür (telefon, 

bilgisayar)

Teknik altyapı tesisi Teknik altyapı tesisi

Mekansal strateji

Çevre düzeni

İmar planı

Yapı standartlarının belirlenmesi (12/b) Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yapılar ile ilgili 

standartalerı belirlemek

Rapor Yapı

Adres Yapı

Yapı

Yapılarda kullanılacak malzeme esaslarının 

belirlenmesi (12/m)

Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü

Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına 

uygunluğuna dair esasları ve yapı malzeme standartlarını 

belirlemek

Rapor Yapı Kullanım türü Yapı Malzeme

Yapı malzemelerinin denetimi (12/n) Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü

Yapı malzemelerinin üretim ve satış yerlerinde denetim yapmak Rapor Yapı Malzeme

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması (13/a) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü

Servis, Harita, rapor

Kent Bilgi Sistemi standartlarının 

belirlenmesi (13/f)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü

Servis, Harita, rapor

Tabiat varlıklarının tespit edilmesi (Ek13/b) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Harita Tabiat varlıkları

Doğal sit alanlarının tespit edilmesi (Ek13/b) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Harita Doğal sit alanı

Özel çevre koruma bölgelerinin tespit 

edilmesi (Ek13/b)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Harita Çevre koruma bölgesi

Koruma alanlarının çevre düzeni planlarının 

yapılması (Ek13/c)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Koruma alanlarının her tür ve ölçekte çevre düzeni planlarını 

yapmak

Harita, Rapor Koruma alanı Çevre düzeni

Koruma alanı Nazım imar planı

Uygulama imar planı

Tabiat varlıkları

Sit

Koruma alanı Koruma alanı Kullanma

Tabiat varlıkları Çevre düzeni

Sit

Koruma alanı

Tabiat varlıkları Nazım imar planı

Sit Uygulama imar planı

Koruma alanı

Tabiat varlıklarının tahsis esaslarının 

belirlenmesi (Ek13/d)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Orman alanları dışında kalan tabiat varlıklarının tahsis esaslarını 

belirlemek

Rapor Tabiat varlıkları Orman alanı dışında kalan Tabiat varlıkları Tahsis

Koruma alanlarının tahsis esaslarının 

belirlenmesi (Ek13/d)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Orman alanları dışında kalan koruma alanlarının tahsis esaslarını 

belirlemek

Rapor Koruma alanı Orman alanı dışında kalan Koruma alanı Tahsis

Doğal sit alanlarının tahsis esaslarının 

belirlenmesi (Ek13/d)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Orman alanları dışında kalan doğal sit alanlarının tahsis esaslarını 

belirlemek

Rapor Doğal sit alanı Orman alanı dışında kalan Doğal sit alanı Tahsis

Yurdun savunması için lüzumlu bütün 

harita ve planların  alımı ve basımı,

Harita Genel Komutanlığı Harita Harita Genel 

Komutanlığı

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal 

edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve 

sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, 

küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren 

her türlü doküman için, Harita Genel 

Komutanlığından uygunluk onayı alınır

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 

işbirliği yaparak adı geçen Genel 

Müdürlük için lüzumlu haritaların  alımı 

ve basımı,

Harita Genel Komutanlığı/ Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü

Harita

Bütün bakanlıklar ile diğer resmi 

dairelerin lüzum göstereceği haritaların, 

altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit 

edilen evsaf, zaman ve miktarda alımı ve 

basımı ile mükelleftir.

Harita Genel Komutanlığı Harita

Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve 

kuruluşları, mesleki ve teknik 

ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve daha 

büyük ölçekli haritaları yapabilir veya 

yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırabilir.

Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları Harita

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

yapacağı kadastral harita ve planlarla 

identifikasyon işlerinin miktar, zaman, 

teknik evsaf ve esaslarının tespiti.

Harita Genel Komutanlığı Rapor

Rapor

Harita, Rapor

Rapor

Tabiat varlıkları ve sitler ile koruma alanlarının çakıştığı yerleride 

her tür ve ölçektenazım ve uygulama imar planları yapmak

27984

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni 

standartlarının belirlenmesi (12/ç)

Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü

-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLıĞıNıN 

TEŞKILAT VE 

GÖREVLERI HAKKıNDA 

KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME

644 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki 

ve sorumluluklarını düzenlemektir. (1)

Teknik altyapı tesislerinin planlanması 

(11/b)

Tabiat varlıkları ve sitler ile koruma 

alanlarının çakıştığı yerlerde çevre düzeni 

planlarının yapılması (EK13/ç)

Harita, Rapor

Tabiat varlıkları ve sitler ile koruma 

alanlarının çakıştığı yerlerde kullanma 

esaslarını belirleme (EK13/ç)

Koruma alanlarının nazım ve uygulama imar 

planlarının yapılması (Ek13/c)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Tabiat varlıkları ve sitler ile koruma alanlarının çakıştığı yerleride 

her tür ve ölçekte çevre düzeni planları yapmak

Altyapı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü

Mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun 

olarak teknik altyapı tesislerinin planlaması

Harita

Tabiat varlıkları ve sitler ile koruma 

alanlarının çakıştığı yerlerde nazım ve 

uygulama imar planlarının yapılması 

(EK13/ç)

Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin standartlarını belirlemek

Harita, RaporTabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü

Koruma alanlarının her tür ve ölçekte nazım ve uygulama imar 

planlarını yapmak

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.

HARİTA GENEL 

KOMUTANLIĞI 

KANUNU

657 02/05/1925 99 - Bu kanunun amacaı Harita Genel Komutanlığı kuruluş 

esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını 

belirlemektir.

HGK’nın görev, yetki ve sorumlulukları 

bu kanuna göre uygulanır.

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(2)

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.

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİNİ TEMİN VE 

KULLANMA 

YÖNETMELİĞİ

945856  31/08/1994 22037 657



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Silahlı Kuvvetlerin harita ve harita 

bilgileri

Silahlı Kuvvetlerin harita ve 

harita bilgileri ihtiyaçları 

kendi özel yönerge ve 

talimatlarına göre karşılanır.

HAVA FOTOĞRAFI ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 10

a) 1/5.000 den daha küçük 

ölçekli harita yapımı amaçlı 

hava fotoğrafı alımı ve foto-

laboratuvar hizmetleri ile 

askeri yasak bölgelere ait her 

türlü ölçekteki hava fotoğrafı 

alımı ve foto-laboratuvar 

hizmetleri Harita Genel 

Komutanlığının yetki ve 

sorumluluğundadır.

    Ancak, hava fotoğrafı alımı 

ve foto-laboratuvar hizmetleri 

yapılacak sahada askeri yasak 

bölge bulunması halinde; 

Genelkurmay Başkanlığınca 

verilecek izin ve belirtilecek 

esaslar dahilinde, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü 

de bu bölgelerde i/5.000 ve 

daha büyük ölçekli harita 

yapmak amacıyla hava 

fotoğrafı alımı ve foto-

laboratuvar hizmetlerini 

Hava Fotorafı

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.

HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ İHTİYAÇLARININ 

KARŞILANMASI

    "Tasnif Dışı" Gizlilik Dereceli 

Harita ve Harita Bilgileri

"Hizmete Özel" Gizlilik Dereceli 

Harita ve Harita Bilgileri

 1) (Değişik alt bent: 

12/03/1998 - 98/10823 K.) 

Bağlıları hariç olmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı ve Başbakanlık 

Makamları ile Türk Hava 

Kurumu Genel Başkanlığının 

ihtiyaçları; yazılı istekle ve 

belge karşılığında ilgisine göre 

Harita Genel Komutanlığı, 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ile Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi 

Dairesi Başkanlığının 

imkanları ölçüsünde bedelsiz 

olarak karşılanır.

    2) Bakanlıklar, kamu kurum 

ve kuruluşları, belediyeler ile 

yükseköğretim kurumlarının 

hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları; 

ilgisine göre bedeli 

mukabilinde Harita Genel 

Komutanlığı, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü 

veya Seyir Hidrografi ve 

Oşinografi Dairesi 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİNİ TEMİN VE 

KULLANMA 

YÖNETMELİĞİ

945856  31/08/1994 22037 657

1) ( Değişik alt bent: 

12/03/1998 - 98/10823 K.) 

Bağlıları hariç olmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı ve Başbakanlık 

Makamları ile Türk Hava 

Kurumu Genel Başkanlığının 

ihtiyaçları; yazılı istekle ve 

belge karşılığında ilgisine göre 

Harita Genel Komutanlığı, 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ile Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi 

Dairesi Başkanlığı ve diğer 

üretici kamu kuruluşlarınca 

imkanlar ölçüsünde bedelsiz 

olarak karşılanır.

    2) Bakanlıklar, kamu kurum 

ve kuruluşları, belediyeler, 

yükseköğretim kurumları ile 

yerli ve yabancı gerçek ve 

tüzel kişilerin ihtiyaçları; yazılı 

veya sözlü başvuruları üzerine 

Harita Genel Komutanlığı, 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü, Seyir Hidrografi 

ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığı ve diğer üretici 

kamu kuruluşlarınca bedeli 

karşılığında karşılanır.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
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NO
AMAÇ KAPSAM
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UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

EĞİTİM VE KALKINMA AMAÇLARI İÇİN ÖZEL HARİTA ÜRETİMİ 

VE İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI

 Madde 11 - Bakanlıklar, 

kamu kurum ve kuruluşları ve 

belediyelerce kalkınma 

hizmetleri için ihtiyaç duyulan 

veya yükseköğretim 

kurumları ile diğer eğitim 

kurumlarınca eğitim ve 

araştırma malzemesi olarak 

kullanılmak amacıyla talep 

edilen "Tasnif Dışı" ve 

"Hizmete Özel" gizlilik 

dereceli harita ve harita 

bilgileri Harita Genel 

Komutanlığı, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü ve 

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi 

Dairesi Başkanlığınca ilgili 

kuruluşlarla yapılacak 

protokol esaslarına göre 

bedeli mukabilinde özel 

olarak üretilerek karşılanır. 

Hizmete özel olan 

HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN YAYIMLANMASI Madde 13 - Hizmete Özel 

gizlilik dereceli harita ve 

harita bilgileri bilimsel 

araştırma, ticari yayın ve 

broşürlere konulamazlar. 

Zorunlu hallerde, Hizmete 

özel gizlilik dereceli harita ve 

harita bilgileri Genelkurmay 

Başkanlığınca verilecek izne 

göre telif hakkı saklı kalmak 

kaydıyla bu tip yayınlara 

konulabilir.
HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN NAKLİ  Madde 14 -

Harita Genel Komutanlığı, Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlını ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü dışındaki 

Bakanlıklar, kamu kurum ve 

Kuruluşları, belediyeler, 

yükseköğretim kurumları ile özel 

ve tüzel kişiler ürettikleri harita 

ve harita bilgileri için;

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.

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. 

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.

HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİN VERİLMESİ, KULLANILMASI 

VE TESLİM ALINMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİNİ TEMİN VE 

KULLANMA 

YÖNETMELİĞİ

945856  31/08/1994 22037 657

Madde 12 - Arşivle ilgili 

faaliyetler bu Yönetmeliğin 5 

inci ve 10 uncu maddesinde 

belirtilen yetki ve 

sorumluluklar ile alt 

maddelerdeki esaslara göre 

yürütülür

   1) Hava filmleri orijinallerini Harita Genel 

Komutanlığına,

    2) Deniz Harita ve Harita Bilgilerini Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına,

    3) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita 

yapımı amacıyla ürettikleri arşiv belge ve 

bilgileri (Hava filmleri hariç) ile paftaların birer 

şeffaf kopyasını Tapu ve Kadastro Genel 

müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

 ARŞİV FAALİYETLERİ

Madde 17 

    a) Tasnif Dışı gizlilik dereceli harita ve harita 

bilgilerinin verilmesi veya satılması herhangi 

bir işleme tabi değildir. Müracaat üzerine 

ilgiliye bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak 

verilir.

    b) Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve 

harita bilgileri:

    Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, 

belediyeler ve yükseköğretim kurumları ile 

yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin bu 

türdeki ihtiyaçları; istek sahibi kişi ve 

kuruluşların aşağıda açıklanan mutemet 

açısından bağlı bulundukları makamlar 

aracılığıyla gönderecekleri resmi bir talep 

yazısına istinaden, EK-A'daki Tesellüm Belgesi 

karşılığında,

    1) Bakanlıkların kendi mutemetlerine,

    2) Kamu kurum ve kuruluşları için, bağlı 

bulundukları Genel Müdürlüğün veya 

Bakanlığın mutemedine,

    3) Belediyeler için, iller Bankası Genel 

Müdürlüğü mutemedine,

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
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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. 

Jeodezik Çalışmalar

koordinat

koordinat TUTGAya bağlı GRS 

80 Elipsoidi ve 

Transversal Mercator 

izdüşümünde 3 derece 

dilim esasına göre 

2005.0 epoch'unda 

hesaplanmış 

koorinatlar (10)

TUTGAya bağlı GRS 

80 Elipsoidi ve 

Transversal Mercator 

izdüşümünde 3 derece 

dilim esasına göre 

2005.0 epoch'unda 

hesaplanmış 

koorinatlar (10)

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

AGA nokta tesisi

Madde 13 - AGA nokta 

tesisinde; 

a) Eski (mevcut) noktaların 

zemin tesisleri aynen korunur.

b) Yeni AGA noktaları Ek- 

4'teki gibi tesis edilir.

AGA noktalarının GPS 

tekniğiyle ölçülmesi 

Madde 14 - AGA 

ölçmelerinde;

a) Çift frekanslı, aynı anda en 

az altı uydudan kayıt 

yapabilen, jeodezik GPS 

alıcıları kullanılır.

b) Oturumlar hâlinde 

gerçekleştirilecek statik 

ölçmelerde; 

Uydu sayısı: En az  dört adet,    

Kayıt süresi: En az iki saat, 

Kayıt aralığı: 15 saniye veya 

daha az,  

Uydu yüksekliği: En az 15o ,

alınır.

c) Oturumlar komşu 

istasyonlar arasında plânlanır 

ve bu oturumlar arasında en az 

bir baz veya iki komşu nokta 

ortak alınır.

d) Her oturumda, GPS ölçüsü 

yapılan noktalarda Ek-5'teki 

ölçme ve kayıt karnesi 

düzenlenir.

e) Anten yüksekliği ölçüye 

başlamadan önce ve sonra 

olmak üzere iki kez mm 

inceliğinde ölçülür.

f) ITRF96 koordinatları 

bilinmeyen ve pilye tesisi 

olmayan noktalarda  anten 

yüksekliği en az 10 cm farklı 

olacak biçimde iki oturum 

yapılır.

AGA nokta yeri seçimi

Madde 12 - AGA nokta yeri seçiminde 

aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

a) Çevrede uydu sinyallerini yansıtacak 

yüzeyler (duvar, su yüzeyi, çatı ve benzeri 

yapılar) bulunmamalıdır.

b) Anten yüksekliğinden geçen ufkun 15o 

üzerinde ağaç, bina ve benzeri engeller 

bulunmamalıdır.

c) Yakınlarda GPS sinyallerini etkileyecek 

yüksek gerilim hatları, radyo, televizyon, GSM 

veya radar iletişim antenleri ve benzeri tesisler 

bulunmamalıdır.

d) Özellikle araç ile kolay ulaşılabilir olmalıdır.

e) Sağlam zeminde uzun süre güvenilir olarak 

kalabilecek kamu arazileri, parklar, yeşil 

alanlar gibi günün her saati girilip çıkılabilecek 

yerlerde olmasına dikkat edilmelidir. 

Yer seçim kanavası düzenlenir ve bu kanavada 

C1 dereceli noktalar gösterilir. Tesis işlemi, yer 

seçim kanavasının ilgili idarece onayından 

sonra başlatılır.

AGA nokta tesisi

Madde 13 - AGA nokta tesisinde; 

a) Eski (mevcut) noktaların zemin tesisleri 

aynen korunur.

b) Yeni AGA noktaları Ek- 4'teki gibi tesis 

edilir.

AGA noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi 

Madde 14 - AGA ölçmelerinde;

a) Çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan 

kayıt yapabilen, jeodezik GPS alıcıları 

kullanılır.

b) Oturumlar hâlinde gerçekleştirilecek statik 

ölçmelerde; 

Uydu sayısı: En az  dört adet,    

Kayıt süresi: En az iki saat, 

Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,  

Uydu yüksekliği: En az 15o ,

alınır.

c) Oturumlar komşu istasyonlar arasında 

plânlanır ve bu oturumlar arasında en az bir 

baz veya iki komşu nokta ortak alınır.

d) Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan 

noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayıt karnesi 

düzenlenir.

e) Anten yüksekliği ölçüye başlamadan önce ve 

sonra olmak üzere iki kez mm inceliğinde 

ölçülür.

f) ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye 

Uzay ve uydu teknikleriyle 

TUTGA’nın sıklaştırılması

GPS gözlemleri ve 

Referans noktalarının 

hızları

Referans veriyi 

Sağlayıcı Kurum HGK.

TUTGA ya bağlı 

olması gerekmekte (10)

.SGA nokta tesisi  

Madde 18 -  SGA noktalarının 

tesisinde;

a)  Eski noktaların zemin 

tesisleri aynen korunur.

b) Yeni SGA noktaları Ek-

4’teki gibi tesis edilir.

SGA noktalarının GPS 

tekniğiyle ölçülmesi 

Madde 19 - SGA 

ölçmelerinde;

a) Tek veya çift frekanslı, aynı 

anda en az altı uydudan kayıt 

yapabilen jeodezik GPS 

alıcıları kullanılır.

b) Statik ölçme yöntemi 

uygulanır.

Uydu sayısı: En az  dört adet,  

Kayıt aralığı: 15 saniye veya 

daha az, 

Uydu yüksekliği: En az 15o,

Kayıt süresi: Pilyeler arası 

bazlarda tek oturumda 45 

dakika (tek frekanslı alıcılar 

için 60 dakika), ITRF96 

koordinatları bilinmeyen ve 

pilye tesisi olmayan 

noktalarda anten yükseklikleri 

en az 10 cm farklı 30 

dakikalık (tek frekanslı alıcılar 

için 45 dakika) iki oturum,

şeklinde düzenlenir.

c) Her sıklaştırma ağı noktası, 

TUTGA veya AGA 

noktalarından 15 km'yi 

geçmeyen en az iki bağımsız 

baz ile belirlenir.

d) Her noktada, Ek-5’te 

verilen ölçme ve kayıt karnesi 

düzenlenir.

C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı  SGA’nın 

oluşturulması

Madde 16 - SGA, sıklaştırma alanı içindeki; 

a) I., II. ve dengelenmiş III. derece ülke nirengi 

ağı noktaları,

b) BÖHYY‘ye göre oluşturulmuş III. derece 

yüzey ağı noktaları,

c) Yerel yatay kontrol ağlarının yüksek dereceli 

noktaları,

d) Yeni tesis edilecek noktalar, 

ile oluşturulur.

SGA nokta yeri seçimi 

Madde 17 - SGA nokta yeri seçiminde; bu 

Yönetmeliğin 12’nci maddesindeki esaslara ek 

olarak, eğer C3 dereceden nokta sıklaştırması 

aynı proje kapsamında yapılmayacak ise her 

nokta aynı veya üst dereceden bir başka ağ 

noktasını görmelidir. Seçilen C2 dereceli 

noktalar bu Yönetmeliğin 12’nci maddesinde 

belirtilen yer seçim kanavasında gösterilir

SGA GPS ölçülerinin değerlendirilmesi

Madde 20 - SGA GPS ölçüleri;

a) SGA noktalarını TUTGA ve AGA 

noktalarına bağlayan bazlar, tekli veya oturum 

baz çözümü ile değerlendirilir.

b) TUTGA ve AGA noktalarının ölçme 

epoğundaki koordinatları değişmez alınarak, 

SGA noktalarının ölçme epoğundaki jeodezik 

(j, l, h) koordinatları ve standart sapmaları 

birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanır. 

Değerlendirme sonucunda;

sj , sl  £  ±3.0 cm,     sh  £  ± 5.0 cm

 olmalıdır. 

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

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. 

Jeodezik Çalışmalar

koordinat TUTGAya bağlı GRS 

80 Elipsoidi ve 

Transversal Mercator 

izdüşümünde 3 derece 

dilim esasına göre 

2005.0 epoch'unda 

hesaplanmış 

koorinatlar (10)

Madde 24

a) Eski noktaların tesisleri aynen korunur. 

Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek-4’teki 

biçimde tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde 

röperlenir.

b) Şeritsel çalışmalarda oluşturulacak dizi 

nirengilerin en büyük kenar uzunluğu 1.5 

km’yi, dizinin toplam uzunluğu 7 km'yi 

geçmemelidir.

 c) Görüş olanağı sağlayan minare, kule, 

yüksek binalar üzerindeki işaretler, yöneltme 

amaçları için kullanılabilir. Bu durumda bu 

amaçla seçilen noktalar, röper krokilerinde 

tanımlanarak uygun dağılmış en az dört 

noktadan doğrultu gözlemleriyle kestirilir.

d) Kenarlar, ölçme doğruluğu ±(5 mm+5 ppm) 

ve daha iyi olan aletlerle karşılıklı olarak iki 

kez ölçülür. Alet ve işaret yükseklikleri cm 

inceliğinde ölçülür.

e) Kenar ölçüleri Ek-7’de verildiği biçimde 

GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine 

indirgenir. İndirgenmiş kenarlar arasındaki 

farkın kenar uzunluğuna oranı 1/50000’den 

büyük olamaz.

f) Doğrultu gözlemleri DIN 18723’e göre yatay 

açı ölçme doğruluğu 6cc (2”) ve daha iyi olan 

aletlerle dörder seri olarak yapılır.

g) C3 derece noktaların koordinatları, bağlantı 

noktalarının koordinatları değişmez alınarak; 

kenar ve doğrultular için belirlenen uygun 

ağırlıklarla en küçük kareler yöntemiyle tek 

nokta ya da ağ olarak birlikte dengelenerek 

bulunur. Hesaplanan nokta konum doğrulukları; 

bu maddenin (c) bendinde belirtilen noktalar 

için ±7 cm’den, diğer noktalar için ±5 cm’den 

büyük olamaz.

h) Ana, ara veya yardımcı nivelman ağı içine 

alınamayan C3 derece noktalarının Helmert 

ortometrik yükseklikleri karşılıklı trigonometrik 

veya geometrik nivelman yöntemiyle belirlenir. 

Daha sonra uygun jeoit yükseklikleri 

kullanılarak noktaların elipsoit yükseklikleri  

h=H+N ile elde edilir. 

C3 derece ağların ve 

noktalarının (ASN) GPS 

tekniğiyle oluşturulması

Madde 22 - ASN noktalarının 

oluşturulmasında aşağıdaki 

esaslara uyulur.

a) C3 derece alım için 

sıklaştırma noktaları, alım için 

sıklaştırma alanında, en az bir 

C1, C2, C3 derece noktayı 

görecek, poligon dizilerine 

çıkış verecek ve en büyük 

kenar uzunluğu 3 km olacak 

biçimde, bu Yönetmeliğin 

16’ncı maddesindeki hususlar 

dikkate alınarak seçilir. 

Seçimi yapılan C3 derece 

noktalar bu Yönetmeliğin 

12’nci maddesinde belirtilen 

yer seçim kanavasına 

işaretlenir.

b) Alım için sıklaştırma 

noktaları Ek-4’teki gibi tesis 

edilir.

c) ASN noktalarının 

ölçülmesinde çift veya tek 

frekanslı en az 6 uydudan eş 

zamanlı kayıt yapabilen 

jeodezik GPS alıcıları 

kullanılır.

d) ASN ölçmeleri statik veya 

hızlı statik yöntemle 

gerçekleştirilir ve aşağıdaki 

parametreler esas alınır.

Uydu sayısı: En az dört adet,   

Kayıt aralığı: 15 saniye veya 

daha az, 

Uydu yüksekliği: En az 10o ,

Kayıt Süresi: 5 km’ye kadar 

bazlarda 20 dakika (tek 

frekanslı alıcılar için 30 

dakika), 5 km’den büyük 

bazlarda her bir km için 3 

dakika (tek frekanslı alıcılar 

için 5 dakika) ilâve süreler ile 

en fazla 10 km’ye kadar 

bazların ölçümü, 

şeklinde belirlenir.

Madde 22 - ASN noktalarının oluşturulmasında 

aşağıdaki esaslara uyulur.

a) C3 derece alım için sıklaştırma noktaları, 

alım için sıklaştırma alanında, en az bir C1, C2, 

C3 derece noktayı görecek, poligon dizilerine 

çıkış verecek ve en büyük kenar uzunluğu 3 km 

olacak biçimde, bu Yönetmeliğin 16’ncı 

maddesindeki hususlar dikkate alınarak seçilir. 

e) ASN, TUTGA, AGA ve SGA noktalarından 

en az iki bağımsız baz ile belirlenir.

f) Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan 

noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayıt karnesi 

düzenlenir.

g) ASN koordinatları, bağlantı noktalarının 

başlangıç epoğundaki koordinatları değişmez 

alınarak hesaplanır.

h) İki bazdan ayrı ayrı hesaplanan koordinatlar 

arasındaki farklar 5 cm’yi geçemez. Aksi hâlde 

ölçmeler tekrarlanır.

ı) C3 derece noktalar, C2 derece noktalar ile 

birlikte değerlendirilebilir. Bu durumda bu 

Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (b) bendi 

geçerlidir. C3 derece noktanın hızları TUTGA 

nokta hızlarına dayalı olarak enterpolasyonla 

bulunur. C1, C2 ve C3 dereceli noktalar ilgili 

idarenin onayı alınarak birlikte 

değerlendirilebilir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

C3 derece ağların ve 

noktaların yersel tekniklerle 

oluşturulması  

Madde 24 - C3 derece alım 

için sıklaştırma ağları ve 

noktaları B, C1, C2 ve GPS 

ölçme teknikleriyle 

oluşturulan C3 derece 

noktalara bağlı olarak; 

“karışık kestirme”, “açı kenar 

ağı”, “dizi nirengi” veya “dizi 

nirengi ağları” biçiminde 

oluşturulabilir. Görüş 

olanaklarının az olduğu 

yerlerde dış merkez gözlemleri 

plânlanabilir. Kestirme 

noktalarında, ufka uygun 

dağılmış en az üç noktadan 

çıkış sağlanmalıdır.

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM
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Ortometrik yükseklik belirleme Madde 23 - Sıklaştırma alanı 

içindeki AGA ve SGA 

noktaları ile ASN’nin Helmert 

ortometrik yükseklikleri, bu 

Yönetmeliğin 41 veya 42’nci 

maddelerinde açıklanan 

şekilde hesaplanan jeoit 

yüksekliği (N) kullanılarak, 

H=h-N eşitliğiyle bulunur. 

Burada h, elipsoit 

yüksekliğidir.

ortometrik yükseklik

Poligon işleri Madde 25 - Detay noktalarının 

yersel yöntemlerle ölçülmesi 

için C1, C2, C3 derece 

noktalara dayalı poligon 

dizileri oluşturulur.

Madde 25 - 

a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi, ana, ara ve yardımcı poligon 

geçkileri olarak plânlanabileceği gibi, poligon 

ağları biçiminde de plânlanabilir. Toplam ana 

geçki uzunluğu en çok 1600 m, ara geçki 

uzunluğu en çok 1000 m ve yardımcı geçki 

uzunluğu en çok 600 m alınır. Yerleşik 

olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki 

uzunlukları ilgili idarenin görüşü alınarak bu 

değerlerin en çok 1.5 katı olabilir. En büyük 

kenar uzunluğu 500 m’yi geçmemelidir. Seçilen 

noktalar ve plânlanan dizi veya ağlar için bir 

seçim kanavası düzenlenir. 

b) Seçim kanavasının ilgili idarece onayından 

sonra, poligon noktaları Ek-4’teki gibi tesis 

edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir

koordinat

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. 

Jeodezik Çalışmalar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 
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(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Yersel tekniklerle poligon 

ölçmeleri

Madde 27 

Madde 26 - Poligon 

noktalarının koordinatları C1, 

C2, C3 derece noktalara 

dayalı olarak statik, hızlı 

statik, kinematik veya  gerçek 

zamanlı (real time) kinematik 

yöntemlerden biriyle 

belirlenebilir.

GPS tekniğiyle poligon 

ölçmeleri

Madde 26

a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde;

 Uydu sayısı: En az beş adet, 

 Uydu yükseklik açısı: En az 10o,  

Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az, 

Baz uzunluğu: En fazla 5 km, 

Gözlem Süresi: En az 7 dakika,

 alınır. 

 Gözlemler, en az iki referans noktasına dayalı 

yapılır.  Hesaplanan nokta konum doğruluğu 

yatayda  ve düşeyde ±8 cm'yi geçemez.

b) Ölçme sonrası veya ölçme anında olmak 

üzere poligon noktalarının konumları kinematik 

yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon 

noktasında, aşağıdaki koşulları sağlayacak 

şekilde ve farklı zamanlarda en az iki kez GPS 

gözlemi (iki oturum) yapılır.  İki oturumdan 

elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit 

yükseklikleri arasındaki farklar 7 cm'den fazla 

olamaz.  

Uydu sayısı: En az beş adet, 

Uydu yükseklik açısı: Minimum 10o, 

Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az,

Referans noktasına uzaklık : En fazla 5 km,

Gözlem süresi: Her noktada en az 5 epok, 

Oturumlar arası zaman: En az bir saat, 

alınır.

koordinat

Madde 27 - Yersel tekniklerle poligon 

ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarları, ölçme doğruluğu ± (5 mm 

+ 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik uzaklık 

ölçerlerle karşılıklı iki kez ölçülür. Bu 

ölçmelerde alet ve işaret yükseklikleri cm 

inceliğinde ölçülür.

b) Çelik şerit metre ile  poligon kenarı ölçmek 

için ilgili idarenin izni alınır.  Çelik şerit metre 

ile ölçülecek en büyük poligon kenarı uzunluğu 

150 m’yi geçemez.  Tüm kenarlar Ek-7’de 

verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve 

izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş 

ölçüler arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

c) Doğrultular DIN 18723’e göre yatay açı 

ölçme doğruluğu ±10cc (3”) ve daha iyi olan 

aletlerle iki yarım seri olarak ölçülür.

d) Poligon noktalarının koordinatları; en küçük 

kareler yöntemiyle dengelenerek veya klâsik 

koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir.

e) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, 

doğrultu gözlemleri ve kenar ölçmeleri için 

uygun ağırlık seçimi yapılır.  Uygun bir test 

yöntemiyle uyuşumsuz ölçüler araştırılır. 

İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. 

Nokta konum doğruluğu ± 8 cm’yi geçemez. 

f) Bütün geçkilerdeki klâsik koordinat 

hesaplarında açı kapanma, enine ve boyuna 

hata sınırları;

 madde 27 eşitlikleri

 ve enine ve boyuna hatalar;

 madde 27 eşitlikleri

 madde 27 eşitlikleri

 eşitlikleriyle  hesaplanır. Burada;

 n : Başlangıç ve son noktalar dâhil kırık nokta 

sayısı,

 fx,fy : Geçkideki koordinat kapanma hataları,

 B,C : Geçkideki başlangıç ve son noktalardır.

Poligon geçkilerinde,

FB > fB , FQ > fQ , FL > fL

 olmalıdır.

Açı kapanma hatası kırılma açılarına eşit 

olarak ve koordinat kapanma hataları kenar 

uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır.

g) Poligon noktaları arasındaki yükseklik 

farkları bu Yönetmeliğin 34 ilâ 39’uncu 

maddelerindeki esaslara göre geometrik 

nivelman veya karşılıklı trigonometrik 

nivelmanla belirlenir. Düşey açı ölçmesi DIN 

18723’e göre düşey açı ölçme doğruluğu ±10cc 

(3”) veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri 

olarak ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde 

edilen iki yükseklik farkı arasındaki fark 3 

cm’yi geçmemelidir. 

h) Poligon noktalarının Helmert ortometrik 

yükseklikleri, trigonometrik yükseklik farkları 

kullanılarak yüksekliği geometrik nivelmanla 

belirlenen noktalara dayalı olarak hesaplanır. 

Toplam geçki uzunluğu 1600 m ve geçki 

kapanması 5 cm/km'yi geçmemelidir. Ara ve 

yardımcı poligon yükseklikleri, ana poligon 

noktalarının yüksekliklerine dayalı olarak 

hesaplanır.  

Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün 

olarak uygun dağılmış en az 4 noktaya dayalı 

olarak dengeleme ile de hesaplanabilir.

ı) Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri, bu 

Yönetmeliğin 41 veya 42’nci maddesinde 

belirtilen şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği 

(N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) 

değerleriyle h = H + N ile hesaplanır.

koordinat

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.
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Helmert ortometrik 

yüksekliklerinin belirlenmesi

Madde 28 - Noktaların 

Helmert ortometrik 

yükseklikleri geometrik 

nivelman, trigonometrik 

nivelman veya GPS nivelmanı 

yöntemlerinden biriyle 

belirlenir.

HGK TUDKA99’un sıklaştırılması 

Madde 29 - Proje alanında, TUDKA99'un I. ve 

II. derece noktalarına dayalı III. derece 

nivelman ağı (Ana Nivelman Ağı=ANA) 

oluşturulur. TUDKA99 noktaları geçki 

kontrolü yapılarak kullanılır.

TUDKA99 noktalarına dayalı olarak daha 

önceden oluşturulan ağlardaki yüksek dereceli 

noktaları dayanak noktası olarak almak için 

ilgili idarenin onayı alınır.

ortometrik yükseklik

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. 

Jeodezik Çalışmalar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Yersel tekniklerle poligon 

ölçmeleri

Madde 27 

ortometrik yükseklik

Madde 27 - Yersel tekniklerle poligon 

ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarları, ölçme doğruluğu ± (5 mm 

+ 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik uzaklık 

ölçerlerle karşılıklı iki kez ölçülür. Bu 

ölçmelerde alet ve işaret yükseklikleri cm 

inceliğinde ölçülür.

b) Çelik şerit metre ile  poligon kenarı ölçmek 

için ilgili idarenin izni alınır.  Çelik şerit metre 

ile ölçülecek en büyük poligon kenarı uzunluğu 

150 m’yi geçemez.  Tüm kenarlar Ek-7’de 

verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve 

izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş 

ölçüler arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

c) Doğrultular DIN 18723’e göre yatay açı 

ölçme doğruluğu ±10cc (3”) ve daha iyi olan 

aletlerle iki yarım seri olarak ölçülür.

d) Poligon noktalarının koordinatları; en küçük 

kareler yöntemiyle dengelenerek veya klâsik 

koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir.

e) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, 

doğrultu gözlemleri ve kenar ölçmeleri için 

uygun ağırlık seçimi yapılır.  Uygun bir test 

yöntemiyle uyuşumsuz ölçüler araştırılır. 

İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. 

Nokta konum doğruluğu ± 8 cm’yi geçemez. 

f) Bütün geçkilerdeki klâsik koordinat 

hesaplarında açı kapanma, enine ve boyuna 

hata sınırları;

 madde 27 eşitlikleri

 ve enine ve boyuna hatalar;

 madde 27 eşitlikleri

 madde 27 eşitlikleri

 eşitlikleriyle  hesaplanır. Burada;

 n : Başlangıç ve son noktalar dâhil kırık nokta 

sayısı,

 fx,fy : Geçkideki koordinat kapanma hataları,

 B,C : Geçkideki başlangıç ve son noktalardır.

Poligon geçkilerinde,

FB > fB , FQ > fQ , FL > fL

 olmalıdır.

Açı kapanma hatası kırılma açılarına eşit 

olarak ve koordinat kapanma hataları kenar 

uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır.

g) Poligon noktaları arasındaki yükseklik 

farkları bu Yönetmeliğin 34 ilâ 39’uncu 

maddelerindeki esaslara göre geometrik 

nivelman veya karşılıklı trigonometrik 

nivelmanla belirlenir. Düşey açı ölçmesi DIN 

18723’e göre düşey açı ölçme doğruluğu ±10cc 

(3”) veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri 

olarak ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde 

edilen iki yükseklik farkı arasındaki fark 3 

cm’yi geçmemelidir. 

h) Poligon noktalarının Helmert ortometrik 

yükseklikleri, trigonometrik yükseklik farkları 

kullanılarak yüksekliği geometrik nivelmanla 

belirlenen noktalara dayalı olarak hesaplanır. 

Toplam geçki uzunluğu 1600 m ve geçki 

kapanması 5 cm/km'yi geçmemelidir. Ara ve 

yardımcı poligon yükseklikleri, ana poligon 

noktalarının yüksekliklerine dayalı olarak 

hesaplanır.  

Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün 

olarak uygun dağılmış en az 4 noktaya dayalı 

olarak dengeleme ile de hesaplanabilir.

ı) Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri, bu 

Yönetmeliğin 41 veya 42’nci maddesinde 

belirtilen şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği 

(N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) 

değerleriyle h = H + N ile hesaplanır.

koordinat

a) Hassas geometrik nivelman ile bağlantı:

Bağlantı nivelman geçkisi, en az iki TUDKA99 

noktasına bağlı olarak, 1-1.5 km aralıklı 

nivelman noktaları ile oluşturulur. 

b) GPS nivelmanı ile bağlantı:

Proje alanının 20 km’ye kadar yakınından 

geçen I. veya II. derece nivelman geçkisinin 

bulunmaması durumunda; bir nivelman 

noktasından başlayarak, başka bir nivelman 

noktasına dayanacak şekilde uzaklıkları 15 

km’yi geçmeyecek şekilde bir geçki oluşturulur 

ve C1 derece doğruluğunda ölçülür. Ancak I. 

veya II. derece nivelman geçkisinin, proje 

alanına 20 km’den yakın olması halinde de 

arazi eğiminin %25’ten fazla ve ulaşımın güç 

olduğu durumlarda, ilgili idarenin görüşü 

alınarak GPS nivelmanı  bağlantısı yapılabilir. 

ITRF96 koordinat bağlantısı en az C3 dereceli 

noktaya yapılır ve elipsoid yükseklikleri 

minumum zorlamalı dengeleme ile bulunur. Bu 

noktalar ana nivelman noktası olarak tesis edilir 

ve numaralandırılır. TG99A kullanılarak bu 

noktalar arasında Helmert ortometrik yükseklik 

farkı DH=Dh-DN elde edilir. GPS nivelman 

geçkisi için hesaplanan toplam Helmert 

ortometrik yükseklik farkı ile TUDKA99 

yüksekliklerinden hesaplanan yükseklik farkı 

arasındaki fark dH;

madde 30 eşitlikleri 

 olmalıdır. Burada; S oluşturulan poligon 

geçkisi uzunluğu, Dh=h2 - h1 ve DN= N2 - N1 

olarak alınır. Daha sonra TUDKA99 

noktalarına dayalı olarak tek boyutlu dengeleme 

yapılarak proje bölgesine Helmert ortometrik 

yükseklik taşınır.

Madde 30 - Sıklaştırma 

alanında TUDKA99'un I. veya 

II. derece noktaları yoksa, bu 

ağa bağlantıyı sağlayacak 

‘bağlantı nivelmanı’ yapılır. 

Bağlantı nivelmanı, hassas 

geometrik nivelman veya GPS 

nivelmanı yöntemiyle 

yapılabilir. 

Bağlantı nivelmanı

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.
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Ana Nivelman Ağı Madde 31 - Ana nivelman ağı, 

proje alanını kapsayacak 

şekilde, çevresi 40 km’yi 

aşmayan luplar biçiminde 

düzenlenir. Nivelman geçkileri 

hassas geometrik nivelman 

yapılabilecek yollar üzerindeki 

C3 ve daha yüksek dereceli 

noktalar ve poligon noktaları 

ile bölgede önceden tesis 

edilen nivelman ağlarının 

yüksek dereceli noktalarını 

içerecek şekilde seçilir. 

Geçki üzerindeki nokta sıklığı en çok 1.5 km 

olmalıdır. Seçimi yapılan noktalar için bir 

seçim kanavası düzenlenir.  Seçim kanavası 

onaylandıktan sonra, yeni noktalar Ek-4’teki 

biçimde tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde 

röperlenir.

ortometrik yükseklik

Ara Nivelman Ağı Madde 32 - Ara nivelman ağı, 

başı ve sonu ana nivelman ağı 

noktalarına bağlı toplam 

uzunluğu 10 km'yi geçmeyen 

nivelman geçkileri veya en az 

iki ana nivelman noktasını 

içeren ve toplam uzunluğu 10 

km’yi geçmeyen luplar 

biçiminde plânlanır.

 Geçki üzerindeki nokta sıklığı 750 m -1000 m 

olmalıdır. Seçimi yapılan ana nivelman 

noktaları bu Yönetmeliğin 31’inci maddesinde 

belirtilen seçim kanavasında gösterilir. Yeni 

noktalar, Ek-4’teki biçimde tesis edilir ve Ek-

6’daki biçimde röperlenir.

ortometrik yükseklik

Yardımcı nivelman 

noktaları

Madde 34 - Proje alanı içinde, 

her dereceden nivelman 

noktalarının yoğunluğu 

yerleşim bölgelerinde 

ortalama 400-500 m 

aralıklarla ve diğer bölgelerde 

ortalama 700-800 m 

aralıklarla olmalıdır. 

Bu yoğunluğu yeterince sağlamak için yardımcı 

nivelman noktaları (RS) tesis edilir. Bu 

noktalar; bu Yönetmeliğin 31’inci maddesinde 

belirtilen seçim kanavasında gösterilir, Ek-4’e 

göre tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde 

röperlenir. 

Madde 36 - Yardımcı nivelman noktalarının 

yükseklikleri, ana ve ara nivelman noktalarına 

bağlı nivelman geçkilerinde gidiş-dönüş 

nivelmanı ile olabildiğince poligon 

noktalarından geçilerek belirlenir. Bu 

nivelmanda, gidiş-dönüş nivelmanıyla 

yükseklik farkını  ± 2.5 mm/km veya daha iyi 

doğrulukla belirleyebilen nivo ve miralar 

kullanılır. Nivelman yolunun uzunluğu bağlantı 

noktaları arasındaki geometrik uzunluğun 2 

katını geçemez.

ortometrik yükseklik

Nivelma Ölçüsü Madde 33 - Bağlantı nivelmanı, ana ve ara 

nivelman ağındaki yükseklik farklarının 

belirlenmesinde, gidiş-dönüş nivelmanı yapılır 

ve gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkının 

± 1.5 mm/km veya daha iyi duyarlıkla 

belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Ayrıca 

aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Çift mira ve mira altlıkları (papuçlar, 

çarıklar) kullanılır.

b) Alet kurma sayısı çift olur.

c) Nivoların ana eksen koşulları ve miraların 

düzeçleri kontrol edildikten sonra ölçmelere 

başlanır.

d) Mira okumaları; tek bölümlü miralarda;   І   

G sırasıyla çift bölümlü miralarda  ı Іı  ıı Gıı 

sırasıyla veya benzer yöntemlere uygun yapılır. 

Buradaki G geri mira okunması, І ileri mira 

okunması, I ana mira bölümü, II yardımcı mira 

bölümü anlamındadır. Altı çizgili okumalarda 

nivo miraya yöneltildiğinde düzeç kontrol 

edilir.

e) Mira okumaları 0,1 mm’ye kadar kaydedilir.

f) Miradaki en küçük orta çizgi okuması 0,5 m 

alınır.  

g) Alet mira uzaklığı en fazla 50 m alınır. 

yükseklik farkı

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. 

Jeodezik Çalışmalar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Nivelman nokta konumları 

Madde 35 - Proje alanındaki yatay 

koordinatları hassas olarak belirlenmemiş 

nivelman noktalarının koordinatları ± 15 cm 

doğrulukta belirlenir.

Nivelman gidiş-dönüş kapanma değerleri

Madde 37 - Gidiş – dönüş nivelmanında 

bulunan kapanma değeri (w),

Ana ve bağlantı nivelmanında :  w[ mm ] £ 12  

[km]  

Ara nivelmanda  :  w[ mm ] £ 15  [km]    

Yardımcı nivelmanda  :  w [mm ] £ 20  [km] + 

0.0002 DH   

olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman 

yolunun uzunluğu, DH iki nokta arasındaki 

yükseklik farkıdır. Nivelman yolu üzerindeki 

ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır. 

Nivelman lup kapanma değerleri

Madde 38 - Gidiş–dönüş yükseklik farklarının 

ortalamalarından hesaplanan lup kapanmaları 

(wL),

Ana nivelmanda  :   

Ara nivelmanda  :   

 olmalıdır.  Burada L, km biriminde nivelman 

lup uzunluğudur.

Nivelman ölçülerinin değerlendirilmesi

Madde 39 - Ana, ara ve yardımcı nivelman ağı, 

ayrı ayrı veya birlikte uygun ağırlıklandırma ile 

gidiş-dönüş yükseklik ortalamaları ölçü ve bir 

nokta değişmez alınarak, zorlamasız veya 

serbest dengelenir ve uygun testlerle uyuşumsuz 

ölçüler ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-

a=0.95 alınmalıdır. Ağda uyuşumsuz ölçü 

kalmayıncaya kadar dengeleme, uyuşumsuz 

ölçü testi ve ölçü tekrarına devam edilir. 

TUDKA99 noktalarının, oluşturulan nivelman 

ağı ile uyuşumlu olup olmadığı test edilir ve 

uyuşumlu TUDKA99 noktalarının yükseklikleri 

değişmez alınarak, topluca veya ana, ara ve 

yardımcı nivelman ağları ayrı ayrı dengeleme 

ile bu ağlardaki noktaların Helmert ortometrik 

yükseklikleri hesaplanır. İstatistik güven düzeyi 

1-a=0.95 alınmalıdır.

yükseklik farkıNivelman 

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

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. 

Jeodezik Çalışmalar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Nivelman nokta konumları 

Madde 35 - Proje alanındaki yatay 

koordinatları hassas olarak belirlenmemiş 

nivelman noktalarının koordinatları ± 15 cm 

doğrulukta belirlenir.

Nivelman gidiş-dönüş kapanma değerleri

Madde 37 - Gidiş – dönüş nivelmanında 

bulunan kapanma değeri (w),

Ana ve bağlantı nivelmanında :  w[ mm ] £ 12  

[km]  

Ara nivelmanda  :  w[ mm ] £ 15  [km]    

Yardımcı nivelmanda  :  w [mm ] £ 20  [km] + 

0.0002 DH   

olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman 

yolunun uzunluğu, DH iki nokta arasındaki 

yükseklik farkıdır. Nivelman yolu üzerindeki 

ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır. 

Nivelman lup kapanma değerleri

Madde 38 - Gidiş–dönüş yükseklik farklarının 

ortalamalarından hesaplanan lup kapanmaları 

(wL),

Ana nivelmanda  :   

Ara nivelmanda  :   

 olmalıdır.  Burada L, km biriminde nivelman 

lup uzunluğudur.

Nivelman ölçülerinin değerlendirilmesi

Madde 39 - Ana, ara ve yardımcı nivelman ağı, 

ayrı ayrı veya birlikte uygun ağırlıklandırma ile 

gidiş-dönüş yükseklik ortalamaları ölçü ve bir 

nokta değişmez alınarak, zorlamasız veya 

serbest dengelenir ve uygun testlerle uyuşumsuz 

ölçüler ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-

a=0.95 alınmalıdır. Ağda uyuşumsuz ölçü 

kalmayıncaya kadar dengeleme, uyuşumsuz 

ölçü testi ve ölçü tekrarına devam edilir. 

TUDKA99 noktalarının, oluşturulan nivelman 

ağı ile uyuşumlu olup olmadığı test edilir ve 

uyuşumlu TUDKA99 noktalarının yükseklikleri 

değişmez alınarak, topluca veya ana, ara ve 

yardımcı nivelman ağları ayrı ayrı dengeleme 

ile bu ağlardaki noktaların Helmert ortometrik 

yükseklikleri hesaplanır. İstatistik güven düzeyi 

1-a=0.95 alınmalıdır.

yükseklik farkı

Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanılması 

Madde 41 - TG99A’nın proje alanında 

kontrolü/iyileştirilmesi için 200 km2 ye kadar 

en az dört nokta ve buna ek olarak her 200 km2 

ye bir nokta olacak şekilde uygun dağılmış 

noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece 

doğrulukta ölçülür ve Ulusal Düşey Kontrol 

Ağına geometrik nivelman ile bağlantısı 

yapılarak Helmert ortometrik yükseklikleri 

belirlenir. Ölçülerde bu Yönetmeliğin 33’üncü 

maddesindeki esaslar uygulanır. Düşey kontrol 

noktalarının geçki kontrolü yapılır. Geçki 

kontrolünde bağlantı ve ana nivelman için 

belirlenen kriterler esas alınır.

Yüksekliği bilinen noktalar arasındaki Helmert 

ortometrik yükseklik farkı ile GPS ve 

TG99A’dan bulunacak Helmert ortometrik 

yükseklik farkı arasındaki fark DH;

DH [ mm ] £ 12 mm  [km] 

 olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman 

yolunun uzunluğudur. Noktaların Helmert 

ortometrik yüksekliklerinin hesaplanmasında 

aşağıdaki yollardan biri izlenir.

a) Noktalar arası elipsoit yükseklik farkları 

(Dh) ve jeoit yükseklik farklarından (DN)  

yararlanarak her baz vektörü için DH=Dh-DN 

eşitliği ile bulunacak Helmert ortometrik 

yükseklik farkları, bir nivelman ağ 

dengelemesinde ölçü olarak alınarak, Helmert 

ortometrik yüksekliği bilinen noktalara dayalı 

olarak dengelenir ve noktaların Helmert 

ortometrik yükseklikleri bulunur. Serbest 

dengeleme sonucunda birim ağırlıklı ölçünün 

standart sapması (1 km’lik yoldaki yükseklik 

farkının standart sapması) ± 10 mm’den büyük 

olmamalıdır.

b) Helmert ortometrik ve elipsoit yüksekliği 

bilinen dayanak noktalarında; N=h-H eşitliği 

ile hesaplanan jeoit yükseklikleri ile TG99A 

jeoit yükseklikleri (NTG99A) arasındaki 

farklar uygun bir yüzey ile modellendirilir, 

TG99A jeoit düzeltmesi (dN) bütün noktalarda 

belirlenir ve Helmert ortometrik yüksekliği 

H=h-(NTG99A+dN) eşitliğiyle doğrudan 

hesaplanır.

Yerel GPS nivelman jeoidinin oluşturulması ve 

kullanılması

Madde 42 - Sıklaştırma alanını kaplayacak 

biçimde, elipsoit yükseklikleri (h) GPS ile, 

Helmert ortometrik yükseklikleri (H) geometrik 

nivelman ile belirlenen bir “Jeoit Dayanak 

Noktaları Ağı” oluşturulur. Jeoit dayanak 

noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar 

dikkate alınır:

a) C1, C2  ve C3 dereceli GPS ağı ile ana ve 

ara nivelman ağının ortak noktaları alınmalıdır.  

b) Kütle dağılımını karakterize eden yerlerde 

(takeometrik alıma benzer biçimde, su toplama 

ve dağıtma çizgileri üzerinde, tepe ve 

çukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka 

noktalar olmalıdır. 

c) En az nokta yoğunluğu; 20 km2 ye kadar 6 

nokta ve bundan sonraki her 15 km2 ye 1 nokta 

olmalıdır. 

d) Jeoit dayanak noktaları  Ek-4’teki biçimde 

tesis edilir.

  e) Jeoit dayanak noktalarının koordinatları en 

az C2 dereceli nokta esaslarına göre, Helmert 

ortometrik yükseklikleri ise ana veya ara 

nivelman ağı ölçme esaslarına göre 

belirlenirler. Ancak proje alanının 30 km2 den 

küçük olması durumunda, jeoid dayanak 

noktaları ilgili idarenin onayı alınarak C3 

derece nokta esaslarına göre belirlenebilir.

f) Eğimin % 20’den fazla ve ulaşımın güç 

olduğu jeoit dayanak noktalarının Helmert 

ortometrik yükseklikleri, ilgili idarenin onayı 

alınarak, ana ve ara nivelman noktalarından 

geometrik nivelman veya hassas trigonometrik 

nivelman tekniğiyle yapılan bağlantı 

ölçmeleriyle belirlenebilir.

1) Geometrik nivelman, gidiş-dönüş 

nivelmanıyla yükseklik farkının ±2.5 mm/km 

veya daha iyi duyarlıkla belirleyebilen nivo ve 

miralarla yapılır.  

2) Hassas trigonometrik nivelman tekniği ile 

yükseklik farkları; 300-500 metrelik parçalarla 

ve gidiş-dönüş olarak belirlenir.  

3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik 

nivelmanda, nivelman geçkisinin toplam 

uzunluğu 2.5 km’yi geçemez ve gidiş-dönüş 

yükseklikleri arasındaki kapanma değeri (dH);

 

 olmalıdır.

g) Jeoit dayanak noktalarının jeoit 

yüksekliklerinin uyuşumu, yükseklik 

doğruluklarının dikkate alındığı bir istatistik 

yöntemle test edilir.  Uyuşumsuz noktaların 

elipsoit ve Helmert ortometrik yükseklikleri 

yeniden belirlenir. İstatistik güven düzeyi 1-

cm'den daha iyi olmalıdır.

h) Jeoit dayanak noktalarının N=h-H bağıntısı 

ile bulunan jeoit yükseklikleri, bu 

yüksekliklerin değişmeyeceği algoritmalar 

kullanılarak modellendirilir.

Jeoit yükseklikleri grid veri olarak düzenlenip 

kullanılabilir. Bir noktanın jeoit yüksekliği 

modelden doğrudan veya en az üç noktadan 

enterpolasyon ile hesaplanır. 

Madde 40 - GPS ile bulunan 

elipsoit yüksekliğinden 

Helmert ortometrik 

yüksekliklere dönüşüm için 

Türkiye Jeoidi (TG99A) veya 

yerel GPS nivelman jeoidi 

kullanılarak GPS nivelmanı 

uygulanır. 

GPS nivelmanı yöntemiyle 

Helmert ortometrik 

yükseklik belirleme 

Nivelman 

Jeoit yüksekliği ve 

ortometrik 

yükseklikler

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

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. 

Jeodezik Çalışmalar

DETAY ÖLÇMELERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

koordinat

Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanılması 

Madde 41 - TG99A’nın proje alanında 

kontrolü/iyileştirilmesi için 200 km2 ye kadar 

en az dört nokta ve buna ek olarak her 200 km2 

ye bir nokta olacak şekilde uygun dağılmış 

noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece 

doğrulukta ölçülür ve Ulusal Düşey Kontrol 

Ağına geometrik nivelman ile bağlantısı 

yapılarak Helmert ortometrik yükseklikleri 

belirlenir. Ölçülerde bu Yönetmeliğin 33’üncü 

maddesindeki esaslar uygulanır. Düşey kontrol 

noktalarının geçki kontrolü yapılır. Geçki 

kontrolünde bağlantı ve ana nivelman için 

belirlenen kriterler esas alınır.

Yüksekliği bilinen noktalar arasındaki Helmert 

ortometrik yükseklik farkı ile GPS ve 

TG99A’dan bulunacak Helmert ortometrik 

yükseklik farkı arasındaki fark DH;

DH [ mm ] £ 12 mm  [km] 

 olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman 

yolunun uzunluğudur. Noktaların Helmert 

ortometrik yüksekliklerinin hesaplanmasında 

aşağıdaki yollardan biri izlenir.

a) Noktalar arası elipsoit yükseklik farkları 

(Dh) ve jeoit yükseklik farklarından (DN)  

yararlanarak her baz vektörü için DH=Dh-DN 

eşitliği ile bulunacak Helmert ortometrik 

yükseklik farkları, bir nivelman ağ 

dengelemesinde ölçü olarak alınarak, Helmert 

ortometrik yüksekliği bilinen noktalara dayalı 

olarak dengelenir ve noktaların Helmert 

ortometrik yükseklikleri bulunur. Serbest 

dengeleme sonucunda birim ağırlıklı ölçünün 

standart sapması (1 km’lik yoldaki yükseklik 

farkının standart sapması) ± 10 mm’den büyük 

olmamalıdır.

b) Helmert ortometrik ve elipsoit yüksekliği 

bilinen dayanak noktalarında; N=h-H eşitliği 

ile hesaplanan jeoit yükseklikleri ile TG99A 

jeoit yükseklikleri (NTG99A) arasındaki 

farklar uygun bir yüzey ile modellendirilir, 

TG99A jeoit düzeltmesi (dN) bütün noktalarda 

belirlenir ve Helmert ortometrik yüksekliği 

H=h-(NTG99A+dN) eşitliğiyle doğrudan 

hesaplanır.

Yerel GPS nivelman jeoidinin oluşturulması ve 

kullanılması

Madde 42 - Sıklaştırma alanını kaplayacak 

biçimde, elipsoit yükseklikleri (h) GPS ile, 

Helmert ortometrik yükseklikleri (H) geometrik 

nivelman ile belirlenen bir “Jeoit Dayanak 

Noktaları Ağı” oluşturulur. Jeoit dayanak 

noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar 

dikkate alınır:

a) C1, C2  ve C3 dereceli GPS ağı ile ana ve 

ara nivelman ağının ortak noktaları alınmalıdır.  

b) Kütle dağılımını karakterize eden yerlerde 

(takeometrik alıma benzer biçimde, su toplama 

ve dağıtma çizgileri üzerinde, tepe ve 

çukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka 

noktalar olmalıdır. 

c) En az nokta yoğunluğu; 20 km2 ye kadar 6 

nokta ve bundan sonraki her 15 km2 ye 1 nokta 

olmalıdır. 

d) Jeoit dayanak noktaları  Ek-4’teki biçimde 

tesis edilir.

  e) Jeoit dayanak noktalarının koordinatları en 

az C2 dereceli nokta esaslarına göre, Helmert 

ortometrik yükseklikleri ise ana veya ara 

nivelman ağı ölçme esaslarına göre 

belirlenirler. Ancak proje alanının 30 km2 den 

küçük olması durumunda, jeoid dayanak 

noktaları ilgili idarenin onayı alınarak C3 

derece nokta esaslarına göre belirlenebilir.

f) Eğimin % 20’den fazla ve ulaşımın güç 

olduğu jeoit dayanak noktalarının Helmert 

ortometrik yükseklikleri, ilgili idarenin onayı 

alınarak, ana ve ara nivelman noktalarından 

geometrik nivelman veya hassas trigonometrik 

nivelman tekniğiyle yapılan bağlantı 

ölçmeleriyle belirlenebilir.

1) Geometrik nivelman, gidiş-dönüş 

nivelmanıyla yükseklik farkının ±2.5 mm/km 

veya daha iyi duyarlıkla belirleyebilen nivo ve 

miralarla yapılır.  

2) Hassas trigonometrik nivelman tekniği ile 

yükseklik farkları; 300-500 metrelik parçalarla 

ve gidiş-dönüş olarak belirlenir.  

3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik 

nivelmanda, nivelman geçkisinin toplam 

uzunluğu 2.5 km’yi geçemez ve gidiş-dönüş 

yükseklikleri arasındaki kapanma değeri (dH);

 

 olmalıdır.

g) Jeoit dayanak noktalarının jeoit 

yüksekliklerinin uyuşumu, yükseklik 

doğruluklarının dikkate alındığı bir istatistik 

yöntemle test edilir.  Uyuşumsuz noktaların 

elipsoit ve Helmert ortometrik yükseklikleri 

yeniden belirlenir. İstatistik güven düzeyi 1-

cm'den daha iyi olmalıdır.

h) Jeoit dayanak noktalarının N=h-H bağıntısı 

ile bulunan jeoit yükseklikleri, bu 

yüksekliklerin değişmeyeceği algoritmalar 

kullanılarak modellendirilir.

Jeoit yükseklikleri grid veri olarak düzenlenip 

kullanılabilir. Bir noktanın jeoit yüksekliği 

modelden doğrudan veya en az üç noktadan 

enterpolasyon ile hesaplanır. 

Madde 40 - GPS ile bulunan 

elipsoit yüksekliğinden 

Helmert ortometrik 

yüksekliklere dönüşüm için 

Türkiye Jeoidi (TG99A) veya 

yerel GPS nivelman jeoidi 

kullanılarak GPS nivelmanı 

uygulanır. 

GPS nivelmanı yöntemiyle 

Helmert ortometrik 

yükseklik belirleme 

Madde 44 - Detay ölçmeleri ve 

numaralandırma aşağıdaki esaslara göre 

yapılır.

a) Ölçülecek detayların tanımları, kodları, bu 

detaylara ilişkin kaydedilecek öz nitelikler ve 

kodları ile detay noktalarının numaralanması 

Ek-1'deki esaslara göre yapılır.

b) Eş yükseklik eğrisi çizimi için gerekli detay 

noktaları da ölçülür. Bu detay noktaları uygun 

dağılımda ve en az 25 nokta/ha yoğunlukta 

olmalıdır. Arazinin topoğrafik durumunun 

belirlenebilmesi için gereken desen ve 

karakteristik noktalar ile yol ve sokakların 

eğimini belirleyecek kadar nokta da ölçülür.

c) Parsel, bina, mühendislik tesisleri ve benzeri 

detayların alımında, yerleşik alanlarda 150 

m’yi geçen cepheler üzerinde her 150 m için, 

yerleşik olmayan alanlarda 250 m’yi geçen 

cepheler üzerinde her 250 m için bir detay 

noktası ölçülür.

d) Detay noktaları, kendisine en yakın C derece 

noktalardan veya serbest istasyon noktalarından 

ölçülür. Zorunlu hâllerde, C derece noktalara 

bağlı yardımcı alım noktası (kör poligon) 

kullanılabilir. Bu noktaların tesisi ilgili idarenin 

onayına bağlıdır. Yardımcı alım noktasından 

yapılan detay ölçmeleri, her noktadan alınan en 

az iki detay noktası bir başka C derece 

noktadan ölçülerek kontrol edilir.

Detay ölçme doğruluğu

Madde 45 - Detay noktalarının, izdüşüm 

koordinatları ile belirlenen yatay konum 

doğruluğu (sx2+sy2)1/2 ±7 cm ve Helmert 

ortometrik yükseklik doğruluğu (sH) ±7 cm 

olarak elde edilecek biçimde; elektronik 

takeometri, prizmatik alım ile nivelman, GPS 

ile detay ölçmeleri veya benzer doğruluğu 

sağlayan teknikler ve yöntemler kullanılabilir.

  Elektronik takeometride gözlem uzaklığı 500 

m’yi geçemez. Yerleşik alanlarda, bir binada 

yükseklik farkı en fazla olan en az iki nokta 

olacak biçimde nokta yoğunluğu azaltılabilir.

 Ölçülen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve 

izdüşüm düzlemine indirgenir.

Detay ölçmelerinde cephe kontrolü 

Madde 47 - Parsel, ada, bina, mühendislik 

tesislerinin asal noktalarının konumları, cephe 

çekilerek veya cephe çekiminin mümkün 

olmadığı durumlarda bir başka noktadan 

yapılacak alımlarla kontrol edilecek biçimde 

belirlenir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin 

ölçüm değeri arasındaki fark d;

d = 0.03 + 0.0005 S

 formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz.  

Burada; S, metre biriminde cephe uzunluğu ve 

d, metre birimindedir.

İki bağımsız ölçüden hesaplanan izdüşüm 

koordinatları arasındaki farklar dx, dy ve 

Helmert ortometrik yükseklikler arasındaki 

farklar dH;

Detay noktalarının koordinatları 

Madde 49 - Detay noktalarının izdüşüm 

koordinatları ve Helmert ortometrik 

yükseklikleri cm inceliğinde hesaplanır.

İlgili yönetmeliğin 1 

nolu ekinde tanımlanan 

tüm öznitelikler

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

Jeoit yüksekliği ve 

ortometrik 

yükseklikler

a) A, B veya C1 derece nokta kategorisine 

girecek koordinat doğruluğuna sahip olmalıdır.

b) Pilye veya eşdeğer stabiliteye sahip bir tesis 

üzerine monte edilmiş anteni olmalıdır.

c) Tesisi sağlam zeminde, maksimum uydu 

görüşüne uygun olmalı ve çoklu yansıma etkisi 

bulunmamalıdır.

d) Sürekli çalışan jeodezik amaçlı çift frekanslı 

GPS alıcısına ve antenine sahip olmalıdır.

e) Alıcısı bir saniye veya daha sık aralıklı veri 

toplama, bu verileri depolama, saklama, 

arşivleme ve gerektiğinde istenilen geçmiş 

zaman dilimine ait veri dosyasını RINEX 

formatta üretebilme özelliğine sahip olmalıdır.

f) İstasyona ait günlük verilere (en az 30 saniye 

aralıkta toplanmış) İnternet aracılığıyla 

ulaşılma olanağı olmalıdır.

g) İstasyonun bu Yönetmelik kapsamında 

kullanılabileceği ile ilgili standartları 

(istasyonun koordinatının kategorisi, hız 

vektörleri, ürettiği verinin standardı, doğruluğu 

ve güvenilirliği) gösteren onay belgesi iki yılda 

bir Harita Genel Komutanlığından alınmalıdır.

IGS-TUSAGA AKTIFHerhangi bir amaç için tesis 

edilmiş sabit (sürekli) GPS 

istasyonlarından elde edilen 

veriler bu Yönetmelik 

kapsamında kullanılabilir

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

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.

Sabit (sürekli) GPS istasyonları 

ve kullanılması



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Serbest istasyon yöntemi ile alım Madde 50 - Alımı yapılmış 

detay noktalarına dayalı 

olarak koordinatları ve 

yüksekliği hesaplanan serbest 

istasyon noktalarından da alım 

yapılabilir. Bu durumda, 

dayanak noktası olarak 

kullanılacak detay 

noktalarının, beton bloklarla 

(ada, parsel köşe noktaları ve 

benzeri) veya duvara dübel, 

çivi ve benzeri ile tesis edilmiş 

ve en az iki kontrol 

noktasından alımı yapılmış 

olması gerekir.

Madde 50

Serbest istasyon noktasının koordinatları ve 

yüksekliği, koordinat ve yükseklik uyuşumu test 

edilmiş ve uygun dağılımda olan en az dört 

noktaya, bir tam seri yatay ve düşey açı 

ölçmesi ve uzunluk ölçmeleri ile hesaplanır.  

Uyuşum testlerinde koordinat farkları (dx, dy) 

±10 cm'yi ve yükseklik farkları (dH) ±10 cm'yi 

geçmemelidir. Serbest istasyon noktasının 

nokta konum doğruluğu (sp = ± (sx2 + sy2)1/2) 

±7 cm ve ortalama yükseklik doğruluğu sH = 

±7 cm'den büyük olmamalıdır.

Serbest istasyon noktasının bağlantı noktalarına 

uzaklığı 500 m’yi geçemez. Serbest istasyon 

noktaları poligon noktaları gibi 

numaralandırılır.  Bu noktaların tesisi ilgili 

idarenin onayına bağlıdır.

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

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. 

DETAY ÖLÇMELERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Madde 44 - Detay ölçmeleri ve 

numaralandırma aşağıdaki esaslara göre 

yapılır.

a) Ölçülecek detayların tanımları, kodları, bu 

detaylara ilişkin kaydedilecek öz nitelikler ve 

kodları ile detay noktalarının numaralanması 

Ek-1'deki esaslara göre yapılır.

b) Eş yükseklik eğrisi çizimi için gerekli detay 

noktaları da ölçülür. Bu detay noktaları uygun 

dağılımda ve en az 25 nokta/ha yoğunlukta 

olmalıdır. Arazinin topoğrafik durumunun 

belirlenebilmesi için gereken desen ve 

karakteristik noktalar ile yol ve sokakların 

eğimini belirleyecek kadar nokta da ölçülür.

c) Parsel, bina, mühendislik tesisleri ve benzeri 

detayların alımında, yerleşik alanlarda 150 

m’yi geçen cepheler üzerinde her 150 m için, 

yerleşik olmayan alanlarda 250 m’yi geçen 

cepheler üzerinde her 250 m için bir detay 

noktası ölçülür.

d) Detay noktaları, kendisine en yakın C derece 

noktalardan veya serbest istasyon noktalarından 

ölçülür. Zorunlu hâllerde, C derece noktalara 

bağlı yardımcı alım noktası (kör poligon) 

kullanılabilir. Bu noktaların tesisi ilgili idarenin 

onayına bağlıdır. Yardımcı alım noktasından 

yapılan detay ölçmeleri, her noktadan alınan en 

az iki detay noktası bir başka C derece 

noktadan ölçülerek kontrol edilir.

Detay ölçme doğruluğu

Madde 45 - Detay noktalarının, izdüşüm 

koordinatları ile belirlenen yatay konum 

doğruluğu (sx2+sy2)1/2 ±7 cm ve Helmert 

ortometrik yükseklik doğruluğu (sH) ±7 cm 

olarak elde edilecek biçimde; elektronik 

takeometri, prizmatik alım ile nivelman, GPS 

ile detay ölçmeleri veya benzer doğruluğu 

sağlayan teknikler ve yöntemler kullanılabilir.

  Elektronik takeometride gözlem uzaklığı 500 

m’yi geçemez. Yerleşik alanlarda, bir binada 

yükseklik farkı en fazla olan en az iki nokta 

olacak biçimde nokta yoğunluğu azaltılabilir.

 Ölçülen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve 

izdüşüm düzlemine indirgenir.

Detay ölçmelerinde cephe kontrolü 

Madde 47 - Parsel, ada, bina, mühendislik 

tesislerinin asal noktalarının konumları, cephe 

çekilerek veya cephe çekiminin mümkün 

olmadığı durumlarda bir başka noktadan 

yapılacak alımlarla kontrol edilecek biçimde 

belirlenir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin 

ölçüm değeri arasındaki fark d;

d = 0.03 + 0.0005 S

 formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz.  

Burada; S, metre biriminde cephe uzunluğu ve 

d, metre birimindedir.

İki bağımsız ölçüden hesaplanan izdüşüm 

koordinatları arasındaki farklar dx, dy ve 

Helmert ortometrik yükseklikler arasındaki 

farklar dH;

Detay noktalarının koordinatları 

Madde 49 - Detay noktalarının izdüşüm 

koordinatları ve Helmert ortometrik 

yükseklikleri cm inceliğinde hesaplanır.

İlgili yönetmeliğin 1 

nolu ekinde tanımlanan 

tüm öznitelikler

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

GPS ile detay ölçme 

Madde 46 - GPS ile kinematik konum belirleme 

teknikleri kullanıldığında, gerçek zamanlı veya 

sonradan değerlendirmek üzere detay noktaları 

ölçülebilir. Kinematik GPS yöntemlerinde bu 

Yönetmeliğin 45’inci maddesinde belirtilen 

konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta 

bulunan sabit GPS istasyonlarından veya 

bölgeye en yakın C derecede veya poligon 

noktaları üzerine ölçme süresince kullanılmak 

üzere kurulmuş GPS referans istasyonlarından 

yararlanılabilir. Detay alımında, kullanılan 

gezici alıcı ile konumu belirlenen noktalar, 

çoklu yansıma etkisi en az  noktalar olmalıdır. 

Bina köşesi, ağaç gövdesi, telefon, elektrik 

direkleri ve benzeri GPS ile doğrudan detay 

alımı yapılmamalıdır. Bu yöntemle ölçme 

yapıldığında aşağıdaki kurallara uyulur:

Uydu Sayısı: En az beş adet,  

Veri Toplama Aralığı: Beş saniye veya daha az,

         Uydu Yükseklik Açısı: En az 10o ,   

 Referans Noktasına Uzaklık : En fazla beş km,

 Kayıt Süresi: En az üç epok,

 olmalıdır.

 


konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

İlgili yönetmeliğin 1 

nolu ekinde tanımlanan 

tüm öznitelikler

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

Madde 46 - GPS ile kinematik 

konum belirleme teknikleri 

kullanıldığında, gerçek 

zamanlı veya sonradan 

değerlendirmek üzere detay 

noktaları ölçülebilir. 

Kinematik GPS yöntemlerinde 

bu Yönetmeliğin 45’inci 

maddesinde belirtilen konum 

doğruluğunu sağlayacak 

uzaklıkta bulunan sabit GPS 

istasyonlarından veya bölgeye 

en yakın C derecede veya 

poligon noktaları üzerine 

ölçme süresince kullanılmak 

üzere kurulmuş GPS referans 

istasyonlarından 

yararlanılabilir. 

GPS ile Detay ölçme

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

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. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Madde 51

Hava fotoğrafları yüksek 

nitelikli analog veya aynı 

nitelikte sayısal (digital) hava 

kameraları ile çekilir. Bu 

fotoğrafların çekiminde GPS 

desteği benimsenmiştir. 

Sonuç ürün, ulusal veri 

standartları ile uyumlu grafik 

veri (vektör) dosyaları ve bu 

dosyalardan çizilen, yine 

ulusal semboller ve özel 

işaretler kataloglarına uygun, 

ulusal pafta sisteminde 

çizgisel haritadır. 

Fotogrametrik sayısallaştırma, 

binaların dış çatı sınırlarına 

göre yapılır. Binaların zemin 

çizgileri ile sık meskûn 

alanlarda ayırt edilemeyen 

bitişik düzendeki binaların 

ayırım çizgilerinin, daha sonra 

yapılacak kapsamlı bir arazi 

bütünlemesi ile 

tamamlanabileceği 

varsayılmıştır. 

Kontrol noktaları 

Madde 52 - Proje 

alanındaki tüm TUTGA, C1 

ve C2 derece noktaları 

kontrol noktası olarak 

alınır. Kinematik GPS 

yöntemi kullanıldığında, 

blok köşelerinde ve çapraz 

kolonların baş ve sonunda 

kontrol noktaları tesis 

edilir. Kinematik GPS 

yönteminin uygulanmaması 

durumunda, bu noktalara ek 

olarak, blok çevresinde 

fotoğraf çekim bazının iki 

katını, blok içinde de bazın 

dört katını geçmeyecek 

şekilde yeni kontrol 

noktaları oluşturulur.  Bu 

noktaların koordinatları ve 

yükseklikleri, C3 derece 

noktalar olarak bu 

Yönetmeliğin 22, 23 ve 

24’üncü maddelerindeki 

esaslara göre belirlenir. 

Fotoğrafların tüm dış 

yöneltme elemanlarının 

bulunmasını sağlayabilecek 

gelişmiş bir kinematik GPS 

sistemi (GPS-IMU ve 

benzeri) kullanılması 

durumunda, harita yapım 

alanındaki tüm TUTGA, C1 

ve C2 derece noktalar, 

denetleme noktaları olarak 

alınır. 

Hava işaretleri 

Madde 53 - Bütün kontrol 

noktalarına, varsa 

uygulama noktalarına, 

gerektiğinde taşınmaz mal 

ve orman sınır kırık 

noktalarına, fotoğraf 

çekiminden önce hava 

işaretleri yapılır. Hava 

işaretlerinin simetri 

merkezleri, ilgili yer 

noktası ile çakıştırılır. 

Pilye biçimindeki kontrol 

noktalarına, pilye plâtformu 

üzerine ya da merkez dışı 

bir konuma yapılabilir. 

Merkez dışı olması 

durumda işaret merkezinin 

koordinatları pilye 

noktasına göre 1-2 cm 

doğrulukla ve yer ölçme 

yöntemleri ile bulunmalıdır. 

Hava işaretleri açık 

alanlara yapılır. Bu 

işaretlerin en az 60º lik bir 

görüş açısına sahip olması 

gerekir. Bu görüş konisi 

içinde bina, ağaç gibi 

herhangi bir engel 

olmamalıdır. 

Yeterli görüş olmayan 

kritik durumlarda bu işaret 

çatı ve benzeri yüksek 

noktalara yapılabilir. Bu 

durumdaki işaret, yersel 

ölçmelerle yakınındaki 

noktalara, bu noktalar ile 

aynı doğruluk derecesine 

sahip olacak şekilde 

bağlanır ve koordinatları 

bulunur. 

Hava işaretleri, zemin 

noktalarının üzerinin ve 

yakın çevresinin boyanması 

ya da geçici plâkalar 

takılması suretiyle 

oluşturulur. 

Bu işaretler daire veya kare 

biçimindedir. Fotoğraf 

üzerinde D=50 mikrometre 

olacak biçimde (Şekil-13) 

arazi büyüklükleri 

hesaplanır. Bu işaretlerin 

daha iyi görülebilmesi için 

farklı renkte dış çevreler 

oluşturulabilir, uygun 

uzunlukta üç ya da dört kol 

takılabilir. Hava işaretleri 

beyaz ya da yakın çevresi 

ile zıt bir renktedir. 

Fotogrametrik Çalışmalar Hava Fotoğrafı ile 

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

Fotoğraf ölçekleri 

 Madde 54 - Düşey fotoğraf ölçekleri yapılacak 

harita ve ortofoto ölçeğine bağlı olarak 

belirlenir. Bu ölçeklerin 1/5000 olması 

durumunda fotoğraf ölçeği 1/16000’den, 

1/2000 olması durumunda 1/10000’den, 1/1000 

olması durumunda da 1/5000’den küçük 

olamaz. 1/500 ölçekli haritaların yapımı için de 

fotoğraf ölçeği 1/3500’den küçük olamaz. 

Uçuş plânı 

Madde 55 - Uçuş plânları 1/25000 ölçekli 

haritalar üzerinde ve/veya sayısal ortamda 

düzenlenir. 

Uçuş çizgileri doğu-batı ya da kuzey-güney 

doğrultusunda ve olabildiğince paftaların orta 

çizgileri ile çakışacak şekilde düzenlenir. 

Zorunlu durumlarda uçuş çizgileri çapraz 

doğrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik 

GPS uygulamalarında destek görevi yapacak, 

çapraz yönde ve normal kolonlara dik yönde ek 

kolonlar oluşturulur. 

Uçuş plânlarında, yapılacak haritaların pafta 

sınırları, uçuş çizgileri, uçuş yükseklikleri 

gösterilir. Sayısal uçuş plânlarında ise fotoğraf 

çekimi noktalarının yaklaşık X,Y,Z 

koordinatları bulunur. 

Topoğrafik durum nedeni ile ortaya çıkabilecek 

bindirme sorunları, uçuş plânının hazırlandığı 

altlık üzerinde denetlenerek gerekli önlemler 

alınır ve uçuş plânlarında düzeltmeler yapılır. 

Hava kamerası 

Madde 56 - Hava fotoğraflarının çekiminde; 

1/5000 ölçekli harita yapımında odak uzaklığı 

yaklaşık 15 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 

23 cm olan geniş açılı kameralar, diğer büyük 

ölçekli fotoğraf çekiminde ise odak uzaklığı 

yaklaşık 30 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 

23 cm olan normal açılı kameralar kullanılır. 

1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminde 

normal açılı kameralar da kullanılabilir.

Normal açılı kameralar ile fotoğraf çekiminde 

bu kameraların görüntü yürümesini düzeltici 

bir sisteminin bulunması gerekir. 

Kamera mercek sisteminin ışınsal distorsiyonu 

fotoğrafın hiçbir yerinde 10 mikrometreyi 

geçmemeli, mercek ayırma gücünün ağırlıklı 

ortalaması da 50 çizgi çifti/mm veya daha fazla 

olmalıdır. 

Hava kameraları, her uçuş mevsiminden önce 

kurum olanakları ile kontrol edilir. Ayrıca her 

üç yılda bir, ya da 25000 adet fotoğraf 

çekiminden sonra fabrika düzeyinde bakımı ve 

kalibrasyon ölçüleri yaptırılır.

Film

Madde 57 - Fotoğraf çekiminde siyah/beyaz, ya 

da üç katmanlı doğal renkli negatif  veya pozitif 

filmler kullanılır. Bu filmler estar, polyester ve 

benzeri bazlı, kaliteli, 0.10 mm kalınlığında 

olmalıdır. Ayırma güçleri, yüksek kontrastlı 

nesnelerde 80, düşük kontrastta ise 40 çizgi 

çifti/mm’dir. 

Fotoğraf çekiminde kullanılacak filmler son 

kullanma tarihini geçmemelidir.  

Fotoğraf çekimi 

Madde 58 - Uçuş görevi, nisan ilâ eylül 

döneminde uçuş plânına uygun olarak bulutsuz 

bir havada, yerel öğle zamanından yaklaşık iki 

saat önceki ve sonraki zaman aralığında 

gerçekleştirilir. Bu dönemin dışında zorunlu 

hâllerde, ilgili idarenin onayı alınarak fotoğraf 

çekimi yapılabilir. Fotoğraf çekimi arasında 

güneşin yükseklik açısı 30º den daha büyük 

olmalıdır. 

Uçuşların plânlanan biçimde gerçekleştirilmesi 

için GPS denetimli, uçuş sisteminden de 

yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının 

plânlanan durumdan olan farkları fotoğraf 

ölçeğinde 2 cm’yi geçmemelidir. Kamera 

ekseninin düşey doğrultudan sapmaları da 5 

gradı geçmemelidir. 

Fotoğrafik banyo ve baskı işleri 

Madde 59 - Pozlanmış negatif filmlerin 

banyosu yüksek kontrast sağlayıcı uygun 

fotoğrafik banyo sıvıları ile yapılır. Bu banyo 

malzemelerinin taze olmaları gerekir. Kurutma 

sıcaklığı 60º C’yi geçmeyecek şekilde, nem 

oranına uygun olarak belirlenir. 

Negatiflerden kontakt baskı yöntemi ile elde 

edilecek diyapozitifler için, kalınlığı 0.15-0.20 

mm olan ayırma gücü yüksek, polyester veya 

daha iyi malzemeden yapılmış filmler kullanılır. 

Bunların düzgünlük hatası 12 mikrometreyi 

geçmemelidir. Yüksek kontrastlı olan bu 

malzemeler pozlama sırasında kontrast 

dengelemesine de olanak sağlamalıdır. 

Fotoğrafların taranması 

Madde 60 - Fotoğraflar, fotogrametrik tarayıcı 

sınıfına giren tarayıcılarla sayısallaştırılır. 

Tarama işlemi rulo biçimindeki negatif 

filmlerden ya da diyapozitiflerden yapılır. 

Piksel büyüklüğü 30 mikrometreden daha 

büyük olmamalıdır. Radyometrik çözünürlük 

en az 8 bit (256 gri düzeyi) olmalıdır.

Fotogrametrik tarayıcının geometrik doğruluğu 

ve radyometrik çözünürlüğü, güvenilir bir 

merkez tarafından denetlenmiş ve bir 

kalibrasyon raporu ile sonuçlandırılmış 

olmalıdır. Geometrik doğruluk üç mikrometreyi 

geçmemelidir. 

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.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Kinematik GPS ile belirlenen izdüşüm 

merkezlerinin koordinatları blok dengelemede 

kullanılır. 

Hava fotoğrafı alımı anında GPS-IMU (Inertial 

Measurement Unit) ve benzeri uydu ölçüm 

tekniklerine dayalı yöntemler kullanılarak, 

resim dış yöneltme parametrelerinin doğrudan 

belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi 

ölçüm ve hesap yöntemleri kullanılmaksızın 

oluşturulacak modelde, denetleme noktalarında 

yapılacak ölçümlerin konum ve yükseklik 

doğruluğu resim ölçeğinde 30 mikrometreyi 

geçmemelidir.

Madde 62 - Fotogrametrik nirengi ölçmeleri, 

kullanılan fotogrametrik sistemin sağladığı 

olanaklara göre tam otomatik veya yarı 

otomatik yapılabileceği gibi, doğrudan operatör 

tarafından da yapılabilir. 

İç yöneltmede en az dört çerçeve işaretinin 

ölçüsü yapılır. Piksel koordinatlarından 

fotoğraf koordinat sistemine dönüşüm, afin 

dönüşümü yöntemi ile çerçeve işaretlerinin 

kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar 

kullanılarak yapılır. Dönüşümün ortalama 

hatası 7 mikrometreyi, hiçbir noktadaki artık 

hata 10 mikrometreyi geçmemelidir.

Karşılıklı yöneltme en az 8 nokta ile 

gerçekleştirilir. Yöneltme sonunda bulunacak 

hata hiçbir noktada 8 mikrometreyi, bu 

hataların ortalaması da 5 mikrometreyi 

geçmemelidir. 

Modellerin ve kolonların birbirine bağlanması 

için ikisi modelin kenarında biri ortasında 

olmak üzere en az üç bağlama noktası alınır. 

Çapraz ve dik kolonlar, her modelde en az dört 

nokta olmak üzere, bağlantı noktaları ile ilgili 

kolonlara bağlanır. 

Otomatik ya da yarı otomatik eşleştirme 

algoritmaları en az piksel büyüklüğünün üçte 

biri oranında eşleştirme işlemini 

gerçekleştirmelidir. 

Model alanındaki bağlama noktaları ile birlikte 

varsa kontrol ve uygulama noktalarının da 

koordinatları ölçülür.

Analitik fotogrametri uygulanması durumunda 

bağlantı noktalarının koordinatları üç 

mikrometre doğruluğundaki analitik aletlerde 

ölçülür.

Fotogrametrik nirengi değerlendirmesi

Madde 63 - Fotogrametrik nirengi ölçüleri 

bloklar hâlinde dengelenerek fotoğrafların dış 

yöneltme elemanları bulunur. Blok dengeleme 

ışın demetleri yöntemine göre yapılır. Blok 

dengelemede sonuçları iyileştirici ek 

parametreler de kullanılabilir. Analitik 

fotogrametri durumunda bağımsız model 

yöntemine göre de dengeleme yapılabilir. 

Blok dengeleme sonunda elde edilecek 

koordinat ortalama hataları 8 mikrometreyi 

geçmemelidir. Bağımsız model yöntemine göre 

yapılacak blok dengeleme sonucunda da, konum 

ortalama hatası 10 mikrometreyi, yükseklik 

ortalama hatası ise 15 mikrometreyi 

geçmemelidir.

Blok dengelemesi sonunda hazırlanacak bir 

indeks haritada kontrol noktaları, izdüşüm 

merkezleri, fotoğrafların ve kolonların 

konumları gösterilir. Bu indekste gerçekleşen 

ileri ve yan bindirmeler, komşu bloklar ile 

bağlantıyı sağlayacak denetim noktaları 

gösterilir. Fotogrametrik nirengi 

dengelemesinden, varsa çıkarılan noktalar da  

bu kanavada gösterilir. 

Stereo değerlendirme

Madde 64 - Fotogrametrik nirengi 

dengelemesi sonunda elde edilen yöneltme 

elemanları ile mutlak yöneltmesi yapılmış 

stereo modellerden üç boyutlu değerlendirme 

yapılır. 

Stereo değerlendirme, stereo modelin net 

alanında yapılır. 

Analitik stereo değerlendirme aletlerinde stereo 

değerlendirme yapılacaksa bu aletlerin ölçme 

duyarlığı üç mikrometre veya daha iyi, 

geometrik doğrulukları da beş mikrometre veya 

daha iyi olmalıdır.

.

Madde 51

Hava fotoğrafları yüksek 

nitelikli analog veya aynı 

nitelikte sayısal (digital) hava 

kameraları ile çekilir. Bu 

fotoğrafların çekiminde GPS 

desteği benimsenmiştir. 

Sonuç ürün, ulusal veri 

standartları ile uyumlu grafik 

veri (vektör) dosyaları ve bu 

dosyalardan çizilen, yine 

ulusal semboller ve özel 

işaretler kataloglarına uygun, 

ulusal pafta sisteminde 

çizgisel haritadır. 

Fotogrametrik sayısallaştırma, 

binaların dış çatı sınırlarına 

göre yapılır. Binaların zemin 

çizgileri ile sık meskûn 

alanlarda ayırt edilemeyen 

bitişik düzendeki binaların 

ayırım çizgilerinin, daha sonra 

yapılacak kapsamlı bir arazi 

bütünlemesi ile 

tamamlanabileceği 

varsayılmıştır. 

Kontrol noktaları 

Madde 52 - Proje 

alanındaki tüm TUTGA, C1 

ve C2 derece noktaları 

kontrol noktası olarak 

alınır. Kinematik GPS 

yöntemi kullanıldığında, 

blok köşelerinde ve çapraz 

kolonların baş ve sonunda 

kontrol noktaları tesis 

edilir. Kinematik GPS 

yönteminin uygulanmaması 

durumunda, bu noktalara ek 

olarak, blok çevresinde 

fotoğraf çekim bazının iki 

katını, blok içinde de bazın 

dört katını geçmeyecek 

şekilde yeni kontrol 

noktaları oluşturulur.  Bu 

noktaların koordinatları ve 

yükseklikleri, C3 derece 

noktalar olarak bu 

Yönetmeliğin 22, 23 ve 

24’üncü maddelerindeki 

esaslara göre belirlenir. 

Fotoğrafların tüm dış 

yöneltme elemanlarının 

bulunmasını sağlayabilecek 

gelişmiş bir kinematik GPS 

sistemi (GPS-IMU ve 

benzeri) kullanılması 

durumunda, harita yapım 

alanındaki tüm TUTGA, C1 

ve C2 derece noktalar, 

denetleme noktaları olarak 

alınır. 

Hava işaretleri 

Madde 53 - Bütün kontrol 

noktalarına, varsa 

uygulama noktalarına, 

gerektiğinde taşınmaz mal 

ve orman sınır kırık 

noktalarına, fotoğraf 

çekiminden önce hava 

işaretleri yapılır. Hava 

işaretlerinin simetri 

merkezleri, ilgili yer 

noktası ile çakıştırılır. 

Pilye biçimindeki kontrol 

noktalarına, pilye plâtformu 

üzerine ya da merkez dışı 

bir konuma yapılabilir. 

Merkez dışı olması 

durumda işaret merkezinin 

koordinatları pilye 

noktasına göre 1-2 cm 

doğrulukla ve yer ölçme 

yöntemleri ile bulunmalıdır. 

Hava işaretleri açık 

alanlara yapılır. Bu 

işaretlerin en az 60º lik bir 

görüş açısına sahip olması 

gerekir. Bu görüş konisi 

içinde bina, ağaç gibi 

herhangi bir engel 

olmamalıdır. 

Yeterli görüş olmayan 

kritik durumlarda bu işaret 

çatı ve benzeri yüksek 

noktalara yapılabilir. Bu 

durumdaki işaret, yersel 

ölçmelerle yakınındaki 

noktalara, bu noktalar ile 

aynı doğruluk derecesine 

sahip olacak şekilde 

bağlanır ve koordinatları 

bulunur. 

Hava işaretleri, zemin 

noktalarının üzerinin ve 

yakın çevresinin boyanması 

ya da geçici plâkalar 

takılması suretiyle 

oluşturulur. 

Bu işaretler daire veya kare 

biçimindedir. Fotoğraf 

üzerinde D=50 mikrometre 

olacak biçimde (Şekil-13) 

arazi büyüklükleri 

hesaplanır. Bu işaretlerin 

daha iyi görülebilmesi için 

farklı renkte dış çevreler 

oluşturulabilir, uygun 

uzunlukta üç ya da dört kol 

takılabilir. Hava işaretleri 

beyaz ya da yakın çevresi 

ile zıt bir renktedir. 

Fotogrametrik Çalışmalar

Madde 61 - Fotogrametrik 

nirengi, olabildiğince kare ya 

da düzgün dikdörtgen biçimli, 

bloklar biçiminde uygulanır. 

Hava Fotoğrafı ve 

Fortogrametrik 

nirengi

Hava Fotoğrafı ile 

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

Fotoğraf ölçekleri 

 Madde 54 - Düşey fotoğraf ölçekleri yapılacak 

harita ve ortofoto ölçeğine bağlı olarak 

belirlenir. Bu ölçeklerin 1/5000 olması 

durumunda fotoğraf ölçeği 1/16000’den, 

1/2000 olması durumunda 1/10000’den, 1/1000 

olması durumunda da 1/5000’den küçük 

olamaz. 1/500 ölçekli haritaların yapımı için de 

fotoğraf ölçeği 1/3500’den küçük olamaz. 

Uçuş plânı 

Madde 55 - Uçuş plânları 1/25000 ölçekli 

haritalar üzerinde ve/veya sayısal ortamda 

düzenlenir. 

Uçuş çizgileri doğu-batı ya da kuzey-güney 

doğrultusunda ve olabildiğince paftaların orta 

çizgileri ile çakışacak şekilde düzenlenir. 

Zorunlu durumlarda uçuş çizgileri çapraz 

doğrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik 

GPS uygulamalarında destek görevi yapacak, 

çapraz yönde ve normal kolonlara dik yönde ek 

kolonlar oluşturulur. 

Uçuş plânlarında, yapılacak haritaların pafta 

sınırları, uçuş çizgileri, uçuş yükseklikleri 

gösterilir. Sayısal uçuş plânlarında ise fotoğraf 

çekimi noktalarının yaklaşık X,Y,Z 

koordinatları bulunur. 

Topoğrafik durum nedeni ile ortaya çıkabilecek 

bindirme sorunları, uçuş plânının hazırlandığı 

altlık üzerinde denetlenerek gerekli önlemler 

alınır ve uçuş plânlarında düzeltmeler yapılır. 

Hava kamerası 

Madde 56 - Hava fotoğraflarının çekiminde; 

1/5000 ölçekli harita yapımında odak uzaklığı 

yaklaşık 15 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 

23 cm olan geniş açılı kameralar, diğer büyük 

ölçekli fotoğraf çekiminde ise odak uzaklığı 

yaklaşık 30 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 

23 cm olan normal açılı kameralar kullanılır. 

1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminde 

normal açılı kameralar da kullanılabilir.

Normal açılı kameralar ile fotoğraf çekiminde 

bu kameraların görüntü yürümesini düzeltici 

bir sisteminin bulunması gerekir. 

Kamera mercek sisteminin ışınsal distorsiyonu 

fotoğrafın hiçbir yerinde 10 mikrometreyi 

geçmemeli, mercek ayırma gücünün ağırlıklı 

ortalaması da 50 çizgi çifti/mm veya daha fazla 

olmalıdır. 

Hava kameraları, her uçuş mevsiminden önce 

kurum olanakları ile kontrol edilir. Ayrıca her 

üç yılda bir, ya da 25000 adet fotoğraf 

çekiminden sonra fabrika düzeyinde bakımı ve 

kalibrasyon ölçüleri yaptırılır.

Film

Madde 57 - Fotoğraf çekiminde siyah/beyaz, ya 

da üç katmanlı doğal renkli negatif  veya pozitif 

filmler kullanılır. Bu filmler estar, polyester ve 

benzeri bazlı, kaliteli, 0.10 mm kalınlığında 

olmalıdır. Ayırma güçleri, yüksek kontrastlı 

nesnelerde 80, düşük kontrastta ise 40 çizgi 

çifti/mm’dir. 

Fotoğraf çekiminde kullanılacak filmler son 

kullanma tarihini geçmemelidir.  

Fotoğraf çekimi 

Madde 58 - Uçuş görevi, nisan ilâ eylül 

döneminde uçuş plânına uygun olarak bulutsuz 

bir havada, yerel öğle zamanından yaklaşık iki 

saat önceki ve sonraki zaman aralığında 

gerçekleştirilir. Bu dönemin dışında zorunlu 

hâllerde, ilgili idarenin onayı alınarak fotoğraf 

çekimi yapılabilir. Fotoğraf çekimi arasında 

güneşin yükseklik açısı 30º den daha büyük 

olmalıdır. 

Uçuşların plânlanan biçimde gerçekleştirilmesi 

için GPS denetimli, uçuş sisteminden de 

yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının 

plânlanan durumdan olan farkları fotoğraf 

ölçeğinde 2 cm’yi geçmemelidir. Kamera 

ekseninin düşey doğrultudan sapmaları da 5 

gradı geçmemelidir. 

Fotoğrafik banyo ve baskı işleri 

Madde 59 - Pozlanmış negatif filmlerin 

banyosu yüksek kontrast sağlayıcı uygun 

fotoğrafik banyo sıvıları ile yapılır. Bu banyo 

malzemelerinin taze olmaları gerekir. Kurutma 

sıcaklığı 60º C’yi geçmeyecek şekilde, nem 

oranına uygun olarak belirlenir. 

Negatiflerden kontakt baskı yöntemi ile elde 

edilecek diyapozitifler için, kalınlığı 0.15-0.20 

mm olan ayırma gücü yüksek, polyester veya 

daha iyi malzemeden yapılmış filmler kullanılır. 

Bunların düzgünlük hatası 12 mikrometreyi 

geçmemelidir. Yüksek kontrastlı olan bu 

malzemeler pozlama sırasında kontrast 

dengelemesine de olanak sağlamalıdır. 

Fotoğrafların taranması 

Madde 60 - Fotoğraflar, fotogrametrik tarayıcı 

sınıfına giren tarayıcılarla sayısallaştırılır. 

Tarama işlemi rulo biçimindeki negatif 

filmlerden ya da diyapozitiflerden yapılır. 

Piksel büyüklüğü 30 mikrometreden daha 

büyük olmamalıdır. Radyometrik çözünürlük 

en az 8 bit (256 gri düzeyi) olmalıdır.

Fotogrametrik tarayıcının geometrik doğruluğu 

ve radyometrik çözünürlüğü, güvenilir bir 

merkez tarafından denetlenmiş ve bir 

kalibrasyon raporu ile sonuçlandırılmış 

olmalıdır. Geometrik doğruluk üç mikrometreyi 

geçmemelidir. 

Fotogrametrik Nirengi

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.
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derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik 

tekniklerle görselleştirilmesini, sağlamaktır. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Kinematik GPS ile belirlenen izdüşüm 

merkezlerinin koordinatları blok dengelemede 

kullanılır. 

Hava fotoğrafı alımı anında GPS-IMU (Inertial 

Measurement Unit) ve benzeri uydu ölçüm 

tekniklerine dayalı yöntemler kullanılarak, 

resim dış yöneltme parametrelerinin doğrudan 

belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi 

ölçüm ve hesap yöntemleri kullanılmaksızın 

oluşturulacak modelde, denetleme noktalarında 

yapılacak ölçümlerin konum ve yükseklik 

doğruluğu resim ölçeğinde 30 mikrometreyi 

geçmemelidir.

Madde 62 - Fotogrametrik nirengi ölçmeleri, 

kullanılan fotogrametrik sistemin sağladığı 

olanaklara göre tam otomatik veya yarı 

otomatik yapılabileceği gibi, doğrudan operatör 

tarafından da yapılabilir. 

İç yöneltmede en az dört çerçeve işaretinin 

ölçüsü yapılır. Piksel koordinatlarından 

fotoğraf koordinat sistemine dönüşüm, afin 

dönüşümü yöntemi ile çerçeve işaretlerinin 

kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar 

kullanılarak yapılır. Dönüşümün ortalama 

hatası 7 mikrometreyi, hiçbir noktadaki artık 

hata 10 mikrometreyi geçmemelidir.

Karşılıklı yöneltme en az 8 nokta ile 

gerçekleştirilir. Yöneltme sonunda bulunacak 

hata hiçbir noktada 8 mikrometreyi, bu 

hataların ortalaması da 5 mikrometreyi 

geçmemelidir. 

Modellerin ve kolonların birbirine bağlanması 

için ikisi modelin kenarında biri ortasında 

olmak üzere en az üç bağlama noktası alınır. 

Çapraz ve dik kolonlar, her modelde en az dört 

nokta olmak üzere, bağlantı noktaları ile ilgili 

kolonlara bağlanır. 

Otomatik ya da yarı otomatik eşleştirme 

algoritmaları en az piksel büyüklüğünün üçte 

biri oranında eşleştirme işlemini 

gerçekleştirmelidir. 

Model alanındaki bağlama noktaları ile birlikte 

varsa kontrol ve uygulama noktalarının da 

koordinatları ölçülür.

Analitik fotogrametri uygulanması durumunda 

bağlantı noktalarının koordinatları üç 

mikrometre doğruluğundaki analitik aletlerde 

ölçülür.

Fotogrametrik nirengi değerlendirmesi

Madde 63 - Fotogrametrik nirengi ölçüleri 

bloklar hâlinde dengelenerek fotoğrafların dış 

yöneltme elemanları bulunur. Blok dengeleme 

ışın demetleri yöntemine göre yapılır. Blok 

dengelemede sonuçları iyileştirici ek 

parametreler de kullanılabilir. Analitik 

fotogrametri durumunda bağımsız model 

yöntemine göre de dengeleme yapılabilir. 

Blok dengeleme sonunda elde edilecek 

koordinat ortalama hataları 8 mikrometreyi 

geçmemelidir. Bağımsız model yöntemine göre 

yapılacak blok dengeleme sonucunda da, konum 

ortalama hatası 10 mikrometreyi, yükseklik 

ortalama hatası ise 15 mikrometreyi 

geçmemelidir.

Blok dengelemesi sonunda hazırlanacak bir 

indeks haritada kontrol noktaları, izdüşüm 

merkezleri, fotoğrafların ve kolonların 

konumları gösterilir. Bu indekste gerçekleşen 

ileri ve yan bindirmeler, komşu bloklar ile 

bağlantıyı sağlayacak denetim noktaları 

gösterilir. Fotogrametrik nirengi 

dengelemesinden, varsa çıkarılan noktalar da  

bu kanavada gösterilir. 

Stereo değerlendirme

Madde 64 - Fotogrametrik nirengi 

dengelemesi sonunda elde edilen yöneltme 

elemanları ile mutlak yöneltmesi yapılmış 

stereo modellerden üç boyutlu değerlendirme 

yapılır. 

Stereo değerlendirme, stereo modelin net 

alanında yapılır. 

Analitik stereo değerlendirme aletlerinde stereo 

değerlendirme yapılacaksa bu aletlerin ölçme 

duyarlığı üç mikrometre veya daha iyi, 

geometrik doğrulukları da beş mikrometre veya 

daha iyi olmalıdır.

.

Eş yükseklik eğrisi çizimi

Madde 66 - Yerleşim alanlarının dışındaki 

alanlarda arazinin topoğrafik durumu eş 

yükseklik eğrileri ile gösterilir. Eş yükseklik 

eğrileri otomatik, yarı otomatik ya da operatör 

tarafından doğrudan çizilebilir. Otomatik ve 

yarı otomatik çizimde arazinin morfolojik 

yapısını belirleyen özellikler dikkate alınır. Eş 

yükseklik eğrileri ile gösterilemeyen düz 

arazilerde ve yerleşim yerleri içerisindeki boş 

alanlarda, yükseklikler kot noktaları ile 

gösterilir. Eş yükseklik eğrileri çiziminde bu 

Yönetmeliğin 81’inci maddesindeki esaslar 

uygulanır. 

Yerleşik alanlar ve yollarda harita üzerinde 

yaklaşık 2 cm’de bir, çatı ve teraslarda ise 

uygun köşelere yükseklik değerleri verilir. 

Veri tabanı ve veri dosyaları 

Madde 67 - Stereo sayısallaştırma sonunda elde 

edilen veriler, Ek-2’de verilen Ulusal Veri 

Değişim Formatı’na uygun olarak dosyalanır.

Bütünleme 

Madde 68 - İlk çizimlerde belirlenen 

eksiklikler, stereo modelde görülemeyen ya da 

doğru olarak yorumlanamayan ayrıntılar yersel 

ölçmelerle arazide bütünlenir.

Pafta çizimi 

Madde 69 - Arazi bütünlemesi tamamlanmış 

paftaların çizimi, bu Yönetmeliğin dördüncü 

bölümündeki esaslara göre yapılır.

Hava Fotoğrafı ile 

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

Fotogrametrik Çalışmalar

Madde 65 - Stereo modelden 

yapılacak değerlendirme, Ek-

1’de verilen Detay ve 

Öznitelik Katoloğu’na göre 

yapılacak sayısallaştırmadan 

oluşur.

Sayısallaştırma

Madde 61 - Fotogrametrik 

nirengi, olabildiğince kare ya 

da düzgün dikdörtgen biçimli, 

bloklar biçiminde uygulanır. 

Hava Fotoğrafı ve 

Fortogrametrik 

nirengi

Fotogrametrik Nirengi

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.
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Ortofoto Madde 70 - Siyah / beyaz ve 

renkli ortofoto üretimi için 

normal veya geniş açılı hava 

kameraları kullanılır. Bu 

haritalar da ulusal pafta 

bölümleme sistemine uygun 

olarak üretilir. 

Madde 70 -Fotoğraftan ortofotoya büyütme 

oranı beşten fazla olmamalıdır. 

Ortofoto üretiminde kullanılacak görüntünün 

piksel boyutları 25 mikrometre veya daha 

küçük olmalıdır. 

Gerekli yükseklik bilgileri stereo modelden 

otomatik, yarı otomatik ya da operatör 

tarafından elde edilebilir. Varsa mevcut 

haritalardaki eş yükseklik eğrilerinden sayısal 

yükseklik modeli türetilebilir. Sayısal yükseklik 

modeli aralığı, arazinin topoğrafik yapısına 

bağlı olarak; 1/2000 ve 1/5000 ölçeğinde 20-50 

m, 1/1000 ölçeğinde ise 10-20 m’dir. 

İki veya daha fazla ortofotonun birleştirilmesi 

durumunda ortak alanda radyometrik düzeltme 

yapılır.

  Ortofoto altlığı olarak ölçek koruyan, resim 

okuma ve yorumlamasını kolaylaştırıcı 

özelliklere sahip malzemeler kullanılır. 

Hava Fotoğrafı ile 

İlgili yönetmeliğin 3 

nolu ekinde 

tanımlanan tüm 

sembollere ilişkin 

konum yükseklik ve 

öznitelik bilgisi

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. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Her iki Sistemde de bilinen 

nokta koordinatları

dönüşüm 

parametreleri

Madde 82 - ED50 ile TUTGA arasındaki 

dönüşümler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, 

C1, C2, C3 dereceli ağ noktaları ile, Türkiye 

Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Ağının I., II. ve 

dengelenmiş III. derece noktaları, BÖHYY’ye 

göre tesis edilmiş III. derece yüzey ağı ve bu 

noktaların bulunamaması durumunda alım için 

sıklaştırma noktaları ortak nokta olarak seçilir.  

En az ortak nokta sayısı; 200 km2 ye kadar dört 

nokta ve buna ilâveten her 200 km2 için bir 

fazla nokta olarak hesaplanır.

b) Yerel ağlar ile TUTGA arasındaki 

dönüşümde; B, C1, C2, C3 derece ağ noktaları 

ile yerel ağların yüksek dereceli noktaları ortak 

nokta olarak seçilir.  En az ortak nokta sayısı 

4’tür.

c) Dönüşüm yöntemi olarak; iki veya üç 

boyutlu, afin veya benzerlik dönüşüm 

yöntemleri, polinomlarla dönüşüm, 

enterpolasyon veya sonlu elemanlarla dönüşüm 

ve benzeri bilimsel literatürde yer almış 

yöntemlerden en uygun olanı kullanılır.

d) Seçilen ortak noktaların ED50 veya lokal 

sistemdeki koordinatları ile TUTGA 

koordinatları arasındaki uyuşum bir istatistik 

test ile araştırılır ve uyuşumsuz noktalar 

ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 

alınmalıdır.  Sonuç uyuşum doğruluğu (so) ±9 

cm'den iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ± 

14 cm'den küçük olmalıdır.

e) Uyuşumlu ortak dönüşüm noktaları, uygun 

dağılımda ve bu noktaların oluşturduğu dış 

çerçeve proje alanının en az %60’ını 

kaplamalıdır.

f) Elli hektara kadar olan alanların mevcut 

büyük ölçekli plânları ile TUTGA arasındaki 

dönüşümler için detay noktalarının ölçülerden 

hesaplanan koordinatları kullanılabilir.

g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden 

grafik ölçmeler için oluşturulmuş lokal ağların 

bütünlüğü sağlanabiliyorsa, önce bu ağ 

noktalarının tanımlanacak yerel sistemde 

koordinatları hesaplanmalı daha sonra 

dönüşüme tâbi tutulmalıdır. Dönüşümden önce 

nokta uyuşum testi uygulanır ve istatistik güven 

düzeyi 1-a=0.95 alınır. Uyuşumlu ortak nokta 

yoğunluğu 5 nokta/ha olmalıdır.  Uyuşum 

doğruluğu (so) ±9 cm'den ve en büyük 

koordinat düzeltmesi ±14 cm'den küçük 

olmalıdır. Aksi durumlarda ilgili idarenin 

görüşüne başvurulur.

h) Dönüşümde, uygun ortak noktaların 

bulunmaması durumunda; ED50 ile TUTGA 

arasındaki dönüşüm için iki sistem arasında 

Türkiye boyutunda yatay konum farklarını (Dj 

= jTUTGA99 - jED50 ; Dl = lTUTGA99 - 

lED50) içeren 3'x3' aralıklı grid veriden 

yararlanarak noktaların konumuna bağlı olarak 

hesaplanan düzeltme değerleri, sistemler arası 

dönüşümler için doğrudan kullanılır.

ı) Dönüşüm parametreleri sadece proje alanı 

için geçerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. 

ED50’den dönüştürülmüş TUTGA sistemindeki 

koordinatlar nokta sıklaştırmasında 

kullanılamaz. 

j) Proje alanının aktif fay zonlarında bulunması 

durumunda ITRF96 ile ED50 arasındaki 

dönüşüm işlemi ilgili idarenin görüşü alınarak 

özel olarak gerçekleştirilir.

Dönüşümler ED 50 TUTGA DÖNÜŞÜMÜ

Fotogrametrik Çalışmalar

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.
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UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Çizim İşleri Pafta bölümleme ve adlandırma Pafta bölümlemesinde, 1/5000 

ölçekli ülke standart 

topoğrafik haritaların pafta 

bölümlemesi esas alınır. 

1/5000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit 

parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 

1/2000 ölçekli paftalar,

1/2000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit 

parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 

1/1000 ölçekli paftalar,

1/1000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit 

parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/500 

ölçekli paftalar oluşturulur. 

1/5000 ölçekli paftaların bölünmesiyle 

oluşturulan 1/2000, 1/1000, ve 1/500  ölçekli 

paftaların köşe koordinat değerleri ve paftaların 

adlandırılması Ek-9’da gösterildiği gibidir. 

Kot ve Koordinatlı 

çizilmiş pafta

üretim kontolu Üretim kontrolü

Madde 85 - Üretim kontrolü aşağıdaki 

esaslara göre yapılır.

 a) Üretimlerin kontrolünde;

1) Noktaların röper ve tesislerinin uygunluğu,

2) Ölçülerin ve ölçü krokilerinin doğruluğu,

3) Koordinat ve yüksekliklerin doğruluğu,

4) Görselleştirmenin doğruluğu,

5) Ölçme, değerlendirme ve arşivleme 

aşamalarında düzenlenmesi gereken belge ve 

çizelgelerin tamlığı ve formatlara uygunluğu 

incelenir.

b) Kontrolde, en az üretimdeki nitelikte ve 

incelikte olan aletler, ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri kullanılır.

c) Kontrol çalışmalarının sonucu, kontrol 

ölçülerini, hesaplarını, karşılaştırmaları ve 

değerlendirmeleri içeren bir teknik raporla 

belgelenir.

d) Kontrol işleri, proje zaman plânına göre, her 

çalışma aşamasının gerçekleştirilmesi 

esnasında ya da bitimini takiben yapılır.

Yer seçimi, nokta tesisi ve 

röperlerin kontrolü

Madde 86 - Tüm yeni tesis edilen noktalardan, 

proje alanına uygun dağılmış olan C1, C2, C3 

derece noktaların %30’unun, poligon 

noktalarının %5’inin tesisleri veya röperleri 

kontrol edilir.

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. 

kontrol işleri

Madde 84 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal 

temel haritaların üretiminin kontrolü, jeodezi ve fotogrametri 

(harita, harita ve kadastro) mühendislerinin sorumluluğunda 

yapılır.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

Uygulama işleri

Madde 83 -  Uygulamalar aşağıdaki esaslara 

göre yapılır.

a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden 

yararlanılarak yapılabilir.

b) Uygulama, kontrol noktalarına dayalı olarak 

yapılır. Kontrol noktalarının bulunmaması 

durumunda, bu Yönetmelik esasları 

çerçevesinde sıklaştırma yapılır.

c) Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve 

mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği 

esaslar çerçevesinde yapılır.

d) Plân ve projelerin zemine uygulanması için 

uygulama plânları veya krokileri hazırlanır.

e) Uygulamada gereken koordinat dönüşümleri 

bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.

f) Uygulama, fiziksel (arazi) yüzeye 

dönüştürülmüş değerlerle yapılır.

g)Yersel tekniklerle gerçekleştirilecek 

uygulamalarda, uzunluk ölçme doğruluğu ± (5 

mm + 5 ppm) ve daha iyi, açı ölçme doğruluğu 

DIN 18723’e göre ±10cc (3”) ve daha iyi olan 

elektronik takeometreler kullanılır.  Uygulama 

uzunluğu 500 m’yi geçemez.

h) GPS ile uygulamada jeodezik GPS alıcıları 

kullanılır.  En büyük baz uzunluğu 5 km'yi 

geçemez.

ı) Ada köşelerinin proje ana eksen ve 

karakteristik noktalarının (aliyman üstü 

noktalar, some noktası, To, TF ve benzeri 

noktalar) uygulamaları;

1) Eğer yersel teknikler kullanılıyor ise, en az 

üç kontrol noktasının oluşturduğu iki ayrı nokta 

çiftinden,

2) Uydu teknikleri kullanılıyor ise, en az iki 

kontrol noktasından koordinatlarla yapılır. İki 

aplikasyon noktası arasındaki uzaklık  5 cm'yi 

geçmemelidir.

j) Diğer noktaların uygulamaları, koordinatlarla 

veya proje karakteristik noktalarına dayalı 

olarak lokal aplikasyon yöntemleriyle, kontrollü 

olarak yapılır.

k) Bir projenin karakteristik noktalarına ilişkin 

aplikasyon değerleri araziye uygulanır. Röleve 

ölçüleri yapılır ve bu ölçüler projenin 

hesaplamalarında veri olarak kullanılır.

Aplikasyon

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.
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GPS tekniğiyle sıklaştırmanın 

kontrolü

Madde 87 - C1, C2 ve C3 derece GPS 

bazlarından, her derecenin proje alanına uygun 

dağılmış %10’u GPS tekniğiyle yeniden ölçülür 

ve değerlendirilir. Baz bileşenlerindeki farklar 

(dDX, dDY, dDZ);

 C1 derece için,    dDX, dDY, dDZ £ 

±(20mm+2ppm)

 C2 ve C3 derece için,   dDX, dDY, dDZ £ 

±(30mm+3ppm) 

 olmalıdır.

GPS tekniğiyle poligon kontrolü Madde 88 - GPS tekniğiyle ölçülen poligon 

noktalarından proje alanına uygun dağılmış en 

az %5’inin GPS tekniğiyle izdüşüm 

koordinatları ve elipsoit yükseklikleri bulunur. 

Koordinat ve yükseklik farkları 10 cm’yi 

geçemez. Ayrıca tüm noktalar için;

 

 bağıntısı ile bulunan ds’lerin ortalaması 7 

cm'den fazla olamaz. Burada; dx, dy izdüşüm 

koordinat farklarını göstermektedir.

Yersel tekniklerle yapılan 

sıklaştırmaların GPS ve kenar 

ölçmeleriyle kontrolü

Madde 89 - Yersel tekniklerle oluşturulan C3 

derece noktalardan, proje alanına uygun 

dağılmış en az %10’unun GPS tekniğiyle 

izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri 

bulunur. Elipsoit yükseklikler ve modelden 

bulunan yüksekliklerinden Helmert ortometrik 

yükseklikler (H) hesaplanır. İzdüşüm koordinat 

farkları (dx, dy) ve Helmert ortometrik 

yükseklik farkları (dH) 10 cm'den fazla olamaz. 

Ayrıca tüm noktalar için, bu Yönetmeliğin 

88’inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds 

ve dH’ların ortalaması 7 cm'den fazla olamaz. 

GPS ile kontrolün yapılmaması durumunda, 

yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece ağların 

ve noktaların proje alanına uygun dağılmış 

kenarlarının en az %10’u elektro-optik uzaklık 

ölçerlerle ölçülür ve ölçüler izdüşüm yüzeyine 

indirgenir. Bu kenarların dengeleme sonucu 

elde edilen izdüşüm yüzeyindeki değerleri ile 

kontrol ölçü değerleri arasındaki farkların 

kenar uzunluğuna oranı 1/25000’den fazla 

olamaz.

Nivelman kontrolü Madde 91 - Proje alanı içindeki nivelman 

noktalarının her dereceden uygun dağılmış en 

az %5’inin yükseklik farkları ölçülür. 

Ölçülmüş veya dengelenmiş yükseklik farkları 

ile kontrolden bulunan yükseklik farkı 

arasındaki farklar (dH);

madde 91 eşitlikleri   

olmalıdır.

Yerel GPS nivelman jeoidinin 

kontrolü 

Madde 92 - Proje alanına uygun dağılmış 20 

km2 ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30 km2 

ye 1 nokta seçilerek, bu noktaların ana 

nivelman ağındaki esaslara göre Helmert 

ortometrik yükseklikleri (H) ve C2 derece GPS 

ölçmeleri ile elipsoit yükseklikleri (h) bulunur. 

Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yükseklikleri 

ile proje alanı için belirlenen modelden bulunan 

jeoit yükseklikleri arasındaki farklar 10 cm'den 

fazla olamaz.

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. 

kontrol işleri

Madde 84 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal 

temel haritaların üretiminin kontrolü, jeodezi ve fotogrametri 

(harita, harita ve kadastro) mühendislerinin sorumluluğunda 

yapılır.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

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.

Yersel tekniklerle oluşturulan 

poligon ağlarının ve poligon 

dizilerinin kontrolü

Madde 90 - Yersel tekniklerle oluşturulan 

poligon ağlarının ve poligon dizilerinin 

kontrolü, bu Yönetmeliğin 88’inci 

maddesindeki veya aşağıdaki esaslara göre 

yapılır.

a) Poligon noktalarından, proje alanı içine 

uygun dağılmış en az %5’inin izdüşüm 

koordinatları (kutupsal olarak) ve Helmert 

ortometrik yükseklikleri (trigonometrik olarak), 

C1, C2 ve C3 derece noktalara dayalı olarak, 

bu noktalardan 750 m uzaklık içinde 

görülebilen poligon noktalarına, uzunluk ölçme 

doğruluğu  ve daha iyi, açı ölçme doğruluğu 

DIN 18723’e göre  10cc (3”) ve daha iyi olan 

aletlerle, uzunluk ölçmesi ve bir tam seri yatay 

ve düşey açı ölçmesi ile hesaplanır.

b) Noktaların izdüşüm koordinatlarının farkları 

10 cm’yi ve Helmert ortometrik yükseklik 

farkları 15 cm’yi geçemez. Ayrıca noktalar 

için, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki 

bağıntı ile bulunacak ds’lerin ortalaması 7 

cm'den ve dH’ların mutlak değerlerinin 

ortalaması 10 cm'den büyük olamaz.

c) Proje alanına uygun dağılmış poligon 

noktalarının en az %5’inin konumu ve 

yükseklikleri bu noktalardan geçirilecek 

poligon 
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Detay tamlığının kontrolü Madde 93 - Değişik detay özelliği bulunan 

alanlarda, tüm alanın en az %5’inin ölçü 

krokileri arazideki detaylarla karşılaştırılarak 

Ek-1'de verilen Detay ve Öznitelik Kataloğu’na 

göre gereken detay ve öz niteliklerin ölçülüp 

ölçülmediği, kontrol edilir. Ayrıca ölçü 

kayıtlarının bu kataloğa ve Ek-2'de verilen 

formatlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Çizimin kontrolü Madde 95 - Çizimin amacına uygunluğu, pafta 

açımı ile yazı, çizgi ve sembollerin Ek-3'te 

verilen sembollere uygunluğu kontrol edilir. 

Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, proje 

alanına uygun dağılmış paftaların en az %10'u 

arazideki detaylarla karşılaştırılarak, detayların 

tamamının paftada bulunup bulunmadığı ve eş 

yükseklik eğrileri ile topoğrafyanın uyuşup 

uyuşmadığı kontrol edilir.

Kesit kontrolü Madde 96 - Kesit kontrolü, yersel ve 

fotogrametri yöntemi ile yapılan paftalarda 

yüksekliği bilinen iki kontrol noktası arasında 

aşağıdaki şekilde kesitler alınarak yapılır. 

a) Harita alanı içinde uygun dağılımda ve 

değişik eğimli yerlerde kesitler alınır. 

b) Kesit doğrultusu üzerinde, arazi eğimine 

bağlı olarak 5 - 20 m aralıklarla noktalar 

alınarak bunlara, nivelman ya da elektronik 

aletlerle yükseklik taşınır.

c) Bu noktaların ölçülen ve eş yükseklik 

eğrilerinden hesaplanan yükseklikleri 

arasındaki farkların %90’ı, eş yükseklik eğrisi 

aralığının 1/3’ünden, %10’u da bir düzeç eğrisi 

aralığının 1/2’ sinden fazla olamaz.

d) Fotogrametrik yöntemle bulunan 

karakteristik nokta yüksekliklerinin, arazi 

ölçmeleri ile bulunan değerinden farkı eş 

yükseklik eğrisi aralığının 1/6’sını 

geçmemelidir. 

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. 

kontrol işleri

Madde 84 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal 

temel haritaların üretiminin kontrolü, jeodezi ve fotogrametri 

(harita, harita ve kadastro) mühendislerinin sorumluluğunda 

yapılır.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

GPS, yersel veya fotogrametrik 

yöntemlerle ölçülen detayların 

konum kontrolü

Madde 94 - GPS tekniğiyle, yersel veya 

fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detay 

noktalarının konum doğruluklarının kontrolü 

aşağıdaki yöntemlerden biriyle 

gerçekleştirilebilir.

a) Proje alanına uygun dağılmış, paftada ve 

arazide kesin belirli detay noktalarının en az 

%5’inin izdüşüm koordinatları ve elipsoit 

yükseklikleri GPS tekniğiyle bulunur. Elipsoit 

yüksekliği ve jeoit modelinden H=h-N ile 

Helmert ortometrik yükseklik hesaplanır. 

b) İzdüşüm koordinatları arasındaki farklar (dx 

, dy)  15 cm’yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar 

için, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki 

bağıntı ile bulunacak ds’lerin ortalaması ve 

Helmert ortometrik yükseklik farklarının 

mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm’den 

büyük olamaz. 

c) Proje alanına uygun dağılmış detay 

noktalarının %5’inin izdüşüm koordinatları ve 

Helmert ortometrik yükseklikleri elektronik 

takeometri yöntemiyle belirlenir. 

İzdüşüm koordinatları arasındaki farklar  15 

cm’yi ve Helmert ortometrik yükseklikleri 

arasındaki farkları  15 cm’yi geçemez.

Ayrıca tüm noktalar için; bu Yönetmeliğin 

88’inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak 

ds’lerin ortalaması 10 cm’den ve Helmert 

ortometrik yükseklik farklarının mutlak 

değerlerinin ortalaması 10 cm’den fazla 

olamaz. 

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.
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Gecekoduların tesbiti (16) Belediyeler (16), belediye sınırları ve mücavir 

sahalar dışındaki gecekondu bölgelerinde Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı (16)

Gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ve bunların sınırları, 

belediyelerce bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay 

içinde, her türlü imkan ve araçtan faydalanılarak tesbit olunur. Bu 

bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, gerek belediyelerin ve 

gerekse yardımcı olabilecek diğer daire ve kurumların durum ve 

imkanları da gözönüne alınarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 

tayin edilecek şekil ve süreler içerisinde, mümkünse hava 

fotoğraflarında veya haritalarda, mümküm olmıyan yerlerde ise 

ölçekli krokilerde gösterilir (16).

Harita/servis/rapor Hava fotoğrafları, haritalar, 

ölçekli krokiler (16)

Belediye (16) haritalar, ölçekli 

krokiler (16)

Plan ve program yapımı (19) Belediyeler (19) Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile 

yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek 

sahaların seçimi, haritalarının hazırlanması, İmar ve ıslah 

planlarının düzenlenmesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 

denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır (19).

Harita Belediye (19) haritalar, İmar ve ıslah 

planları (19)

Toplu Konut İdare Başkanlığı Yardımlar borçlandırma şeklinde yapılır. Harita Harita Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı tespit, harita, 

fotoğraf alımı gibi işleri hibe şeklinde yapmaya 

yetkilidir.

Toplu Konut İdare Başkanlığı, Belediyeler Arsa Toplu Konut İdaresi tarafından 

arsa ve konut inşa kredisi 

belediyeye sağlanır.

Belediyeler, arsa alınması ile ilgili ödemesiz 

devreler içinde arsaların imar planlarına uygun 

şekilde parselasyon işlerini yaptırıp bölge için zaruri 

kamu tesislerini inşa ettirdikten sonra söz konusu 

arsaları inşaata hazır hale getirmeye mecburdurlar.

İhtiyaç duyulan binaların kıymetlendirilmesi Harita

Ucuz konut yapımına tahsis edilmemiş 

arsalar ile genel ihtiyaçlarla ilgili binaların 

kıymetlendirilmesiı (4)

Konut yapımına tahsis edilmemeiş arsalar ve konuttan başka 

masraflar için kullanılacak binaların kıymetlendirilmesinde 

gayrimenkullerin öncelikle kiraya verilmek yolu ile 

değerlendirilmesi esastır. 

Harita Arsa, Bina Kira süresi en az 10, en fazla 49 yıldır.

775 sayılı gecekondu kanununa göre şahıslara arsa tahsisi ve konut 

yardımı yapılabilir.

Arsa Arsa, veya konut sağlanan kişilerin yönetmeklikte 

belirtilen yoksul ve dar gelirli olma şartlarını 

sağlaması lazımdır.

Bina Arsa, veya konut sağlanan kişilerin yönetmeklikte 

belirtilen yoksul ve dar gelirli olma şartlarını 

sağlaması lazımdır.

Arsaların dağıtıma hazır hale getirilmesi ve 

arsa bedelleri (8)

Belediye, Toplu Konut İdare Başkanlığı Gecekondu Kanununa göre uhdelerine geçen arsalara konut 

yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onayından sonra tapu 

dairelerinde gerekli işlemleri yaptırılarak tahsise hazır hale getirir.

Arsa, Bina

İmar planlarında birden fazla daire yapılmak üzere ayrılmış olan ve 

tahsise hazır hale getirilmiş arsalar, arsa edinme şartlarını haiz 

vatandaşların müşterek müracaatları halinde, Kat Mülkiyeti 

Kanunu hükümlerine uyulmak kayıt ve şartı ile öncelikle tahsis 

olunur.

İmar planı 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10'unu 

bankadaki belediye hesabına yatırdığına dair banka 

makbuzu ibraz edildiğine edilir ve arsa tahsis 

belgesi alınır.

Arsa

GECEKONDU KANUNU 

UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ

4890 17/10/1966 12428 775 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 ilgili 

kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanacak 

protokollarla belirlenir.

- Gecekonduların ıslahı, bu amaçla belediyelere arsa 

sağlanması, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 

amacıyla yapılması gerekenler.

GECEKONDU KANUNU 775 30/7/1966   12362 Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, 

yeniden gecekondu yapımının 

önlenmesi ve bu amaçlarla alınması 

gereken tedbirler hakkında bu kanun 

hükümleri uygulanır (1)

Belediyelere yapılacak yardımlar (3)

Şahıslara yapılacak yardımlar ve yardımların 

genel şartları (5)

Arşivleme

Bu Yönetmeliğe göre kurulacak arşivin amacı, ülke düzeyinde 

büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması 

hedefine yönelik olarak büyük ölçekli haritalara ait bilgi ve 

belgelerin, harita yapan ve yaptıran kurum ve kuruluşlarca 

gelişen teknolojinin olanaklarından da yararlanarak 

arşivlenmesi, hizmete sunulması ve mükerrer harita yapımı ile 

kaynak israfının önlenmesidir.

Konut kooperatifi ve müşterek 

müracaatlara arsa tahsisi (13)

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. 

Arşivlemede yetki ve sorumluluklar

Madde 100 - Harita yapımına yönelik hava 

fotoğrafı alımları ile askerî yasak bölgeler 

kapsamına giren harita ve harita bilgilerinin 

üretimi, temini ve kullanımı konularında, 

31/8/1994 tarihli ve 22037 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 

Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma 

Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulur.

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren haritalara 

ilişkin bilgi ve belgeler harita yapan veya 

yaptıran kuruluşların merkez ve/veya taşra 

birimlerinde arşivlenir.  

Hava filmlerinin orijinalleri, kıymetlendirme 

faaliyetlerini müteakip, Harita ve Harita 

Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği 

hükümleri gereğince Harita Genel 

Komutanlığına gönderilir.

b) Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar, 

haritanın yapımına ilişkin bilgi ve belgeleri 

uygun düzende arşivlemek ve hizmete hazır 

bulundurmakla yükümlüdür. Sayısal olarak 

üretilen veya elde edilen bilgi ve belgeler, aynı 

zamanda, Ek-2’deki esaslara uygun olarak 

sayısal ve elektronik  ortamlarda arşivlenir.

c) Kurumlar, bu Yönetmelik kapsamında 

üretilen harita bilgi ve belgelerinin elektronik 

ortamlarda bir kopyasını, Ek-2’deki veri 

değişim formatına uygun olarak Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğüne iletmekle 

yükümlüdür. 

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mevcut 

jeoidin ve TUTGA-ED50 dönüşümlerin 

iyileştirilmesi ve güncellenmesi için bu 

Yönetmelik kapsamında üretilen GPS 

nivelmanı noktalarına ilişkin GPS ve geometrik 

nivelman ölçüleri ve hesaplama sonuçları ile 

ED50 yatay kontrol noktalarında yapılan GPS 

ölçüleri ve değerlendirme sonuçlarını manyetik 

ortamda Harita Genel Komutanlığına ve talep 

olması durumunda, araştırma çalışmalarında 

kullanılmak üzere üniversitelerin ilgili 

birimlerine aktarmakla yükümlüdür.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 

HARİTA VE HARİTA 

BİLGİLERİ ÜRETİM 

YÖNETMELİĞİ

20059070 15/07/2005 25876 657 Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve 

haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya 

ürettirilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

NOT: Lisanslı-Yeminli Bürolar (LİHKAB)

Tescile konu harita üretimi yapan bürolar

Geomatik Mühendisleri

Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal 

(temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu 

haritalara entegre olacak biçimde coğrafî 

bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar

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.

Arşivlenecek belgeler

Madde 101 - Harita yapan 

veya yaptıran kuruluşlar 

tarafından aşağıdaki 

belgeler arşivlenir:

a) Kontrol noktaları ve 

röper krokileri,

b) Kontrol noktaları 

kanavaları,

c) Açı, kenar ve nivelman 

ölçü çizelgeleri ve çıktıları,

d) GPS verileri [ham veri 

(alıcı formatı) ve RINEX 

veri],

e) GPS ölçme kayıt 

çizelgesi,

f)  GPS gözlem plânı 

(kinematik gözlemler için 

ölçü güzergâh plânı),

g) Dengeleme ve hesap 

sonuçları,

h) Koordinat özet çizelge 

ve çıktıları,

i)  Ölçü krokileri,

j)  Detay noktalarına ait 

ölçü ve koordinat çizelge 

veya çıktıları,

k) Haritaların aslı ve 

kopyaları,

l)  Yapım ve kontrol ve 

onay raporları.
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Kat mülkiyeti

Toplu Konut İdare Başkanlığı Arsa ve kredi tahsis edilenler, en kısa zamanda bankaya müracaat 

ederek kredilerini açtırmaları lazımdır (19).

Arsa Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca lehlerine yapılan 

kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde 

önceden tespit edilen plana göre konutlarını inşa 

etmiş olmaları şarttır (19). 

Kredi açılacaklara da bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine 

yapılacak veya yapılmış bina ile birlikte serbest dereceden istifade 

etmek kaydıyla ikinci derecede ipotek alınmak suretiyle kredi açılır.

Arsa

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Teknik eleman bakımından yetersiz kalan belediyelere istekleri 

doğrultusunda gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinin haritalarını, 

imar planlarını, yapılacak amme tesislerinin ve konutların 

projelerinin yapılmasını ve ayrıca bu bölgelerdeki halka yapılması 

gereken her türlü teknik yardımı karşılıksız yapılır.

Harita İmar planı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Teknik eleman bakımından yetersiz kalan belediyelere istekleri 

doğrultusunda gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinin haritalarını, 

imar planlarını, yapılacak amme tesislerinin ve konutların 

projelerinin yapılmasını ve ayrıca bu bölgelerdeki halka yapılması 

gereken her türlü teknik yardımı karşılıksız yapılır.

Harita Harita

Toplu Konut İdare başkanlığı İmar ve ıslah parselasyon planı Gecekondu Kanunu'nun 19. 

maddesi uyarınca düzenlenir.

Harita İmar planı 1/1000 veya daha büyük Şehrin daha üst ölçekli planı varsa özel hizmetler ve 

genel hizmetler için ayrılacak yerler  bu üst ölçekli 

planına intibak ettirilerek tanzim edilir.

Toplu Konut İdare başkanlığı İmar ve ıslah parselasyon planı Gecekondu Kanunu'nun 19. 

maddesi uyarınca düzenlenir.

Harita Islah Planı Üst ölçekli ıslah planına veya 

imar planına uyulmaksızın 

önemli görülen hususlar 

belirtilir.

Islah planlarından parselasyon planları tanzim 

edilmez. Üzerinde gecekondu bulunan ıslah 

bölgelerinin parsellenmesinde mecburiyet halinde 

parsel genişlikleri 5 m.ye ve parsel alanları 60 m2 

ye kadar indirilebilir (72).

Toplu Konut İdare başkanlığı İmar ve ıslah parselasyon planı Gecekondu Kanunu'nun 19. 

maddesi uyarınca düzenlenir.

Harita Parselasyon planı İmar ada köşe noktaları ve 

karakteristik noktalar arazide 

belirtilir ve tapuya tescil için, 1 

adet parselasyon planı ile bu 

haritaya ait nirengi ve poligon 

koordinat değerleri ve 

kanavaları, röper krokileri, ölçü 

krokileri, dağıtım ve yüzölçümü 

hesapları ile cetvellerinden birer 

kopya tapu idarelerine verilir.

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü

Parsel genişlikleri Bitişik nizamda en az 6.00 m.dir. 

Ayrık ve blok başı parsellerde 

yan komşu mesafeleri bu 

genişliğe ilave edilir.

Yan komşu mesafeler 5 kata kadar 5 kat dahil asgari 3 metre; 10 kata 

kadar 10 kat dahil asgari 4 metre; 10 kattan sonra 

her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir.

Arka komşu mesafeler 5 kata kadar 5 kat dahil asgari 3 metre; 10 kata 

kadar 10 kat dahil asgari 4 metre; 10 kattan sonra 

her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir.

Ön bahçe mesafeleri 10 kata kadar (10 kat dahil) asgari 5 metre;  10 

kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave 

edilir.

SULAR HAKKINDA 

KANUN

831 28/04/1926 368 - Şehir ve kasabalarla köylerde kamu ihtiyacına yönelik 

kullanılacak suların tedarik ve idaresi

Suların, kaynak ve yollarının tedarik, 

tesis, isale ve idamesi

Su projesi (5) Beldiyeler (5) Belediye teşkilatı bulunan mahalleler belediyeleri tarafından 

mahalli nüfusa göre mevcut su tesisatının ıslah, tadil veya yeniden 

inşaası için proje hazırlanması (5)

Harita/Servis/Rapor

Uygulama imar planı (2) TOKİ yapar/yaptırır ve onaylar 

(2-h)

Harita/Servis/Rapor Nazım İmar Planı

Kadastral yollar ve meydanlar

Kamu kurumlarına ait alanlar

Halihazır Harita Yapımı (2) TOKİ yapar/yaptırır ve onaylar 

(2-h)

Harita Kadastral veriler

Parselasyon Planı(2) TOKİ yapar/yaptırır ve onaylar 

(2-h)

Harita İmar planı; kadastro verileri 

ve mülkiyet bilgileri

İmar parseli

İrtifak Tesisi (2) TOKİ Rapor Genel müdürlüğün 

hazırladığı/hazırlattığı arsa 

arazi planı

Tapu 

İrtifak hakkı

Bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve 

arsaların kaydı (12)

Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazineden veya diğer 

kaynaklardan çeşitli 

kanunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar (12)

Rapor ölçekli krokilerini, cins, miktar 

ve diğer vasıfları (12)

Arsa alımı ve satımı (2-a-b) TOKİ Konut, sanayi, eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu 

tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde 

arazi ve arsa sağlamak için yapılır (2-a)

Rapor Kaynak (2-f)

Emsal değer(2-c)

İmar planı

Tapu ve Kadastro verileri; 

malik verileri 

Kaynak: Konut, sanayi, eğitim, 

sağlık ve turizm yatırımları ile 

kamu tesisleri yerleşme 

alanlarında arazi ve arsa alımı ve 

altyapı inşaatları için tahsis 

edilen fonlardan sağlanır.

Hazine arsa ve arazisi

Kamulaştırma (9) TOKİ(9) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri 

için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde 

veya üzerinde bulunan muhdesatın Bakan onayı ile 

kamulaştırılmasıdır (9)

Harita Genel müdürlüğün 

hazırladığı/hazırlattığı arsa 

arazi planı

Kadastral veriler; mülkiyet 

verileri

Hazine arsa ve arazisi

Şerh Konulması(11) TOKİ tarafından koydurulur(11) Satılan veya devredilen arsa ve arazinin amacına uygun 

kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, 

yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik 

yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler konulur 

(11)

Rapor Tapu kaydı

Satış sözleşmesi(11)

Arazi kullanım planı

Tapu Şerhi

Tahdit Yapılması(10) TOKİ(10) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri 

için arsa ve arazilerin sınırlandırılması işlemi(10)

Harita Genel müdürlüğün 

hazırladığı/hazırlattığı arsa 

arazi planı

Tapu ve Kadastro verileri

Hazine arsa ve arazi 

sınırları

Tanzim Satış ve Alış (2-b) TOKİ (10) Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim alış ve satışı 

işlemi yapılır(1)

Rapor Tapu ve Kadastro verileri; 

malik verileri 

Emsal değer(2-c)

Kaynak (2-f)

Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve 

turizm yatırımları ile kamu 

tesisleri yerleşme alanlarında 

arazi ve arsa alımı ve altyapı 

inşaatları için tahsis edilen 

fonlardan kaynak sağalanır.

Arsa

Arazi

İmar ile ilgili genel esaslar  (57)

GECEKONDU KANUNU 

UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ

4890 17/10/1966 12428 775 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 ilgili 

kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanacak 

protokollarla belirlenir.

Arsa ve yapılarla ilgili hususlar (70)

Konut kooperatifi ve müşterek 

müracaatlara arsa tahsisi (13)

Kredi yardımı (14)

Teknik yardımlar (32)

-ARSA ÜRETİMİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

HAKKINDA KANUN

1164 10/05/1969 13195 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
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Bina vergisi (md. 2) Belediye Harita Bina Türü

Tapu bilgileri

Kat mülkiyeti

Muafiyet

Geçici muafiyet

Vergi matrahı

Vergi oranı

Alanı

Bildirim (verdi/vermedi)

asansör

Kalorifer

kullanım türü

Malik adres bilgisi

Kira (var/yok)

Belediye

Tapu ve kadastro md.

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı 

sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf 

edenler öder (3/a)

Kanunda belirtilen binalar vergiden muaftır (4/a, b, 

aa, bb, c, d,e,f, g,h, i, j, k, l,m,n,o,p,r,s,t,u,v,y )

Belirtilen yapılar vergiden geçici muaftır (md 

5/a,b,c,d,e,f, )

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef 

kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar 

hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını 

belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla 

kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları 

aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, 

şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde 

brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa 

hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu 

meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar 

indirmeye yetkilidir

Bina Emlak vergisi 

Arsa ve arazi vergisi (md. 12) Belediye Harita Kadastro (parsel)

İmar planı sınırı

Vergi açısından cinsi (arsa-arazi) 

taban-kıraç-sulak

Tapu bilgileri

Vergi matrahı

Vergi oranı

muafiyet

Bildirim (verdi/vermedi)

Malik adres bilgisi

Belediye

Tapu ve kadastro md.

İmar planı sınırları içindeki araziler arsa sayılır.

Kanunda belirtilen araziler vergiden muaftır (Md. 

14/a,b,aa,bb,c,d,e,f,g,h,ı,i)

Geçici muafiyet (Md. 15/a,b,c,d,)

arsa ve Arazi emlak 

vergisi

Vergi değeri Belediye Vergi Değeri tespiti Madde 29 Harita, Rapor Mahalle

Bulvar-cadde-sokak

Asgari beyan değeri Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine 

ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca 

arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak 

parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak 

veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik 

bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından 

farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, 

ada veya parseller), arazide her  il veya ilçe için  

arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir 

olunan birim değerlere göre,

Arazi Kullanım Türünün Belirlenmesi (md 

14)

Belediye 14/a-b-c-d-e-f-g-i                        15/a-b-c-d Harita, Servis Arazi Kullanım Türü (4)                 

Kullanıcı Türü (4)

Belediye

TAPU KAYITLARINDAN 

HUKUKİ KIYMETLERİNİ

KAYBETMİŞ 

OLANLARIN 

TASFİYESİNE

DAİR KANUN

1515 09.06.1929 1211 Bağ, bahçe ve diğer arazilerin malik sıfatıyla tasarruf 

altında bulundurulması sonucu doğacak haklar bu 

kanuna göre düzenlenir.

Bağ, bahçe ve diğer arazileri belirli süre 

tasarruf altında bulunduran zilyedleri 

namına tescil edilmesi hakkında bu 

kanun hükümleri kullanılır.

Tapu senedi verilmesi(1) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Kadastro kullanım türü, tapu 

bilgileri,adresi

Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayriresmi 

surette aharın mülkiyetine geçen ve Kanunu 

Medeninin mer'iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu 

hükümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların 

on beş, diğer arazinin on sene malik sıfatiyle nizasız 

ve hüsnüniyetle tasarruf altında bulundurulanları 

zilyedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu 

senetleri verilir.

Maden Suları ve kaplıcalar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (200) Bu istidaya suyun işletilmesi için vekaleti aidesinden istihsal 

edilmiş olan ruhsatname sureti ve mütehassıs bir mühendis 

tarafından yapılan menbaın nısıf kutru asgari beş yüz metrelik bir 

daire dahilindeki etraf ve civarının 1/200 mikyasında bir haritasiyle 

beraber suyun hikemi vasıflarını ve miktarını ve ne suretle 

bendedildiğini, mevcut veya mutasavver tesisatın şekil ve 

vasıflarını gösterir bir beyanname ve bir de tahlil raporu leffolunur 

(201).

Harita/Rapor 1/200 ölçeğinde ve ilgili alanın 

merkezinde asgari 500m çapında 

bir alanı içerecek şekilde

Yeni teisi olunacak veya tevsi edilecek sehir 

ve kasabalar için yeni planlar (MADDE 262)

Belediyeler (250) Harita, Rapor Bu proje yeniden yapılacak veya 

ıslah edilecek sokakların 

istikamet ve genişliğini, 

meydanların, umumi mahallerin, 

bahçelerin ve abidelerin yerlerini 

ve vaziyetlerini gösteren bir 

harita

Sıhhı İstatistik ve coğrafya (MADDE 227) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Devlete ait hava rasat müesseseleri Sıhhat Vekaletinin tıbbi ve 

sıhhi istatistik ve coğrafya tanzimi için icap eden her nevi 

malümatın itası.

hava fotoğrafı Devlete ait hava rasat 

müesseseleri

MENKUL VE 

GAYRİMENKUL EMVAL 

İLE BUNLARIN

İNTİFA HAKLARININ VE 

DAİMİ VERGİLERİN

MEKTUMLARINI 

HABER VERENLERE 

VERİLECEK

İKRAMİYE HAKKINDA 

KANUN

1905 31.12.1931 1990 - Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler 

ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine 

mevdu olması lazımgeldiği halde Hükümetin kayda 

müstenit ıttılaı haricinde kalmış olan bilümum 

menkul ve gayrimenkul emval veya bu nevi emvalin 

intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli ve 

ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve emanet 

ile esham ve tahvilatı ve sigorta matluplarını ihbar 

edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının 

Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten sonra bu emvalin 

kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden 

verilecek ikramiyeleri düzenlemek bu kanunun 

amacıdır. 

Umumi veya hususi kanunlar ve 

muahedeler ahkamına göre Devlete ait 

veya Hazine emrine mevdu olması 

lazımgeldiği halde Hükümetin kaydı 

dışında kalmış bilümum menkul ve 

gayrimenkul emval

Devlete ait olup izinsiz kullanılan yada 

oturulan gayrimenkullerin bildirimi 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Rapor Kadastro (parsel ve bina) Rayiç değer

Vergi değeri

intifa hakkı

Gayrimenkullerde   <5000 liraya kadar %30, %20 

ikramiye 5000-25000 lira %25, %15    " 25000-

50000 lira         %15,%12         "  50000-100000 lira      

%10, %10   "  >100000 lira    %7,5, %7,5 "    verilir

Devlete ait olup 

izinsiz kullanılan 

gayrimenkuller

TABİİ AFETLERDEN 

ZARAR GÖREN 

ÇİFTÇİLERE YAPILACAK 

YARDIMLAR 

HAKKINDA KANUN

2090 05/07/1977 15987 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 çiftçilere,köylünün kurmuş 

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 

Hasarlı binaların tespiti Vali başkanlığında oluşturulan bir komisyon 

yardımı koordine edecektir. Ayrıca tarım, gıda ve 

hayvancılık bakanlığına ilişkin görevleri bakanlık 

adına kurulacak afet dairesi yürütecek (3).

Afetten ne gibi ürünlerin, canlı - cansız üretim araçları ve tesislerin 

zarar gördüğünü tespit etmek  (2),

Harita Bina ve tesis bilgileri bina türü Zarar gören bina veya tesisler

Özel güvenlik bölgelerinin kurulmasına 

ilişkin harita ve koordinat listesi 

hazırlanması (4)

Genel Kurmay Başkanlığı(4) Genelkurmay başkanlığınca belirlenen, 1. ve 2. derece( kara, deniz 

ve hava) askeri yasak bölgeler(2) ile özel ve askeri güvenlik 

bölgelerine(20) ilişkin haritalar ilgili yönetmeliğindeki kurallara 

göre yapılır.

Harita/servis 1/25000 Ölçekli harita; 

Kadastral parsel ve mülkiyet 

bilgileri;

1. ve 2. derecede stratejik 

tesisler listesi 

Konum bilgileri

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.

Kara, deniz ve hava askeri yasak bölgeleri ile güvenlik 

bölgelerinin kurulması, kaldırılması ve 

genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemlerin 

düzenlenmesidir.

11/08/1970 Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun 

hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir (1).

Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan mezarlık yer 

seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden define kadar 

bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

EMLAK VERGİSİ 

KANUNU

1319

UMUMİ HIFZISSIHHA 

KANUNU

1593

2565 18/12/1981 17552ASKERİ YASAK 

BÖLGELER VE 

GÜVENLİK BÖLGELERİ 

KANUNU

MEZARLIK YERLERİNİN 

İNŞAASI İLE CENAZE 

NAKİL VE DEFİN 

İŞLEMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK

27467

Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek 

karada gerek su üzerindeki sabit inşaatı 

hepsini ve bunların vergilendirilmesini 

kapsar. 

13576

13730 19.01.2010

06/05/1930

Mezarlık yer seçimi

Memleket genelinde sıhhı şartların 

iyileştirilmesi, salgın hastalıkların 

kontrol altına alınması, sağlık 

hizmetletinin düzenlenmesi ve bu 

konuyla ilgili görev ve sorumluluklar bu 

kanun hükümlerine tabidir.

Harita

1489 - 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 

hizmetlerindendir (1)

1593

Askeri yasak bölgeler ile güvenlik 

bölgeleri ile ilgili düzenlemeler bu 

kanun hükümlerine tabidir.
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İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerin 

tesisi

Harita

Askeri yasak bölgelerinin kurulmasına ilişkin 

harita ve koordinat listesi hazırlanması

Harita, Servis

Deniz askeri yasak bölgelerinin deniz 

haritalarına işlenmesi (10)

Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı 

(10)

Yasak bölgelerin dış sınırlarının, ilgili yönetmelik kırallarına göre 

belirlenmesi(12)

Harita/Servis Deniz ve portolan haritaları

Hudutlara yakın olan sulama kanalları, 

göletler, küçük barajların tespiti (27)

Sulama kanalları, göletler, küçük barajlar gibi engel vasfını

haiz her türlü tesislerin,

Coğrafi konumları ve yerleri tespit edilirken Genelkurmay 

Başkanlığının askeri gerekler

yönünden olumlu görüşünün alınması zorunludur (27)

Harita/Rapor

Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin 

tesisi(5)

Harita/Servis Askeri tesis ve bölgelerin 

konumu

1/25.000 ölçekli harita

koordinat (tesis ve bölge dış 

sınırı)

Askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı vb. engel 

veya işaretlerle belirlenen dış sınırlarının en az 100, 

en fazla 400 metre uzağından alınan noktaların 

birleştirilmesiyle oluşur.

Kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda 

30 ila 600 metre derinlikteki sahalarda tesis edilir.

1. derece kara askeri 

yasak bölgesi sınır 

hattı

koordinat (sınır hattı 

boyunca)

İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin 

tesisi(8)

Harita/Servis 1. derece kara askeri yasak 

bölgesi konumu(8-a)

Arazi örtüsü (8-a)

koordinat (bölge dış sınır) Sınır hattı, 1. derece kara askeri yasak bölgesine en 

az 5km-en fazla 10 km mesafede olmalı(8-a)

2. derece kara askeri 

yasak bölgesi sınır 

hattı

koordinat (sınır hattı 

boyunca)

Kamulaştırma(7-a) Milli Savunma Bakanlığı Birinci derece askeri yasak bölge içinde kalan taşınmaz mallar 

kamulaştırılır.

Harita/Servis Tapu Kadastro Verileri Malik 

Yüzölçümü

Yasak bölgede taşınmaz malların tesbiti(9-e) Harita Genel Müdürlüğü Harita/Rapor 1/5000 ölçekli hava 

fotoğrafı(9-e)

Bina, tarla, bağ, 

bahçe, orman, 

bataklık (9-e)

Birinci derece deniz askeri yasak 

bölgelerinin tesisi(10)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve 

Oşinografi Daire Başkanlığınca(10-b)

Harita/Servis Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında, En az 

100 metre, en çok bir deniz milli uzaklıktan 

geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit 

olunur(10)

1. derece deniz askeri 

yasak bölgesi sınır 

hattı

koordinat (sınır hattı 

boyunca)

Birinci derece hava askeri yasak bölgelerinin 

tesisi(14)

Genelkurmay Başkanlığının teklif üzerine 

Bakanlar Kurulu(14)

Harita/Servis 1. derece kara ve deniz askeri 

yasak bölge sınır hattı(14)

Milli hudut(14)

koordinat 1.derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerin 

üzerinde ve dış sınırlarından itibaren yatay olarak 

her yönde en az 25 kilometrelik hava sahasını 

kapsayacak şekilde tesis edilir ve milli hudut dışına 

çıkamaz.

1. derece hava askeri 

yasak bölgesi sınır 

hattı

koordinat (sınır hattı 

boyunca)

İkinci derece hava askeri yasak bölgelerinin 

tesisi(16)

Genelkurmay Başkanlığının teklif üzerine 

Bakanlar Kurulu(16)

Harita/Servis Askeri veya kamu ve özel 

kuruluşlara ait tesisler(16)

Konum verisi (koordinat) 1. derece kara veya deniz askeri yasak bölgeleri 

dışında kalan stratejik önemi haiz askeri veya kamu 

ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve dış 

sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az 

25 kilometrelik, hava sahasını kapsayacak şekilde 

tesis edilir

2. derece hava askeri 

yasak bölgesi sınır 

hattı

koordinat (sınır hattı 

boyunca)

Mülkiyet ve zilyetlik tesbiti Yetkili komutanlık Rapor Tapu Kadastro Verileri Malik

Zilyet

Tapu Sicil Muhafızlıkları 

Mahalli Mülki İdareler

Malik

Zilyet

Tescil İşlemi (8) Kültür ve Turizm Bakanlığı Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 

sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerden; a)Sağlık 

turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi 

tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel 

ve çevresel zorunluluk bulunan,b)Termal turizmine yönelik 

jeotermal kaynakları bulunan,  c)Kış turizmi kapsamında uygun 

yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli 

rakımı sağlayan,d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, 

kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer 

alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan,e) Golf 

turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler 

dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler 

gerçekleştirilmesine imkan sağlayan,f) Kıyıların coğrafi ve fiziksel 

yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel 

zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı 

ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan,g) Kruvaziyer ve yat 

gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde 

gerçekleştirilmesi mümkün olmayan,h) Uluslararası yarışmaların 

yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun 

iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan yerler (8-A-1)

Harita/Servis/Rapor Halihazır harita,Parsel Maliki,Parsel 

no,Yüzölçümü,Niteliği

Çevre ve Orman Bakanlığı Talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde 

Çevre ve Orman Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis 

edilir. Bu Kanuna göre tahsis edilecek orman 

sayılan yerlerde; a) Turizme tahsis edilecek alan, il 

genelindeki toplam orman sayılan yerlerin binde 

5'ini geçemez b) Yapılaşmaya esas inşaat hakkı, 

emsal (E) 0.30'u geçemez, c) Turizm yatırımı için 

tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın 

ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç 

yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman 

Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen 

ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak 

şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar 

karşılığı ödenek öngörülür. Belirtilen bedelin 

yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm 

yatırımı veya işletmesi belgesi verilmez.

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Kamulaştırma  Kamu kuruluşlarına ait olanlar,  Hazine adına tapuya tescil ve 

Bakanlığa tahsis edilir.Devre ilişkin şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar 

ile Hazine arasında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu 

maddesine göre çözümlenir. (8-A-2)

Harita/Servis/Rapor Kamulaştırma planı,tapu Kaydı Parsel no 

,Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgelerinin belirlenmesi

Harita

Turizm merkezleri teşvik esaslarının 

belirlenmesi

Rapor

Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Vakıflara Ait 

Araziler (8)

Turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça 

kamulaştırılır. (8-A-3)

Harita/Servis/Rapor Kamulaştırma planı,tapu Kaydı Parsel no, 

Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Hazine adına tapuya tescil ve tescil tarihinden 

başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis 

edilir.

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, 

kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar 

ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar, 

saydamlık, güvenilirlik, eşit muamele, kamu kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda Bakanlık, Maliye Bakanlığı 

ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 

Orman Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit 

edilir.(8-C)

Nazım İmar Planı,Uygulama 

İmar Planı,Parsel

Parsel no, 

Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

  

Kara, deniz ve hava askeri yasak bölgeleri ile güvenlik 

bölgelerinin kurulması, kaldırılması ve 

genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemlerin 

düzenlenmesidir.

2565 18/12/1981 17552ASKERİ YASAK 

BÖLGELER VE 

GÜVENLİK BÖLGELERİ 

KANUNU

Harita, Rapor

Askeri yasak bölgeler ile güvenlik 

bölgeleri ile ilgili düzenlemeler bu 

kanun hükümlerine tabidir.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların 

yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar 

üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin 

esasların tespiti (8)
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Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazları (C) fıkrası uyarınca tespit 

edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel 

kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmazlar üzerinde 

bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere irtifak 

hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt 

yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı 

tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca 

belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır.(8-D)

Uygulama Planı,Parsel Parsel no, 

Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Maliye Bakanlığı,Kültür 

Bakanlığı

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu 

ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili 

tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir.(8-E)

Parsel Parsel no, 

Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri 

dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki 

taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu bölgelerde yatırım yapmak 

maksadıyla müracaat vaki olduğunda, Bakanlığın talebi üzerine bu 

madde hükümleri uygulanır.(8-F)

Parsel Parsel no, 

Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinde kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme 

maksatlı tesisler ile araziler üzerindeki tahsisler, Bakanlığın teklifi 

ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine tahsisi yapan idarece 

kaldırılır ve tasarruf hakları Bakanlığa verilir.(8-G)

Parsel Parsel no, 

Maliki,Yüzölçümü,Niteliği

Turizm amaçlı 

kullanım alanı

Mülkiyet (Tapu) Bilgisi, Malik bilgileri,

Yüzölçüm bilgileri,

İpotek bilgileri,

Şerh bilgileri,

Kadastral Harita

İmar Planı

Halihazır Harita

Kadastral Harita

İmar Planı

Halihazır Harita

Kadastral Harita

Deniz kıyısında teressübatan veya 

denizlerin med ve cezrinden dolmuş 

yerlerin tespiti

Harita, Rapor

Bir gayrimenkulun önünde veya 

bitişiğinde olupta sahibi tarafından 

doldurulmak istenilen yerlerin tescili

Harita, Rapor

Sahipli arazide husule gelen 

bataklıkların  tescili

Harita, Rapor

Kıyı TKGM Deniz kıyısında teressübattan veya denizlerin med ve 

cezrinden dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı 

sekizinci maddede yazılı alakalı dairelerce bildirildiği takdirde 

o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitişik olan kısmını o 

gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak tebligattan 

itibaren iki sene içinde takdir olunacak değer baha ile 

almağa hakkı vardır. Bu yerleri satın alanların o yeri korumak 

için rıhtım inşası hakkı olacaktır (10).

Harita/Servis/Rapor Halihazır Harita

Kapanmış yollarla yol fazlalarının tescili Harita, Rapor

Köylerde bulunan metruk alanların 

tescili

Harita, Rapor

Halihazır Harita

Kadastral Harita

Askeri alanların tescili Harita, Rapor

Gayrimenkullerin ipotek işlemleri (Ek : 

26/4/1984 - 3000/1 md.; Değişik: 15/1/2009-

5831/1 md.) 

Harita, Rapor

Gayrimenkul devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal 

memuru, 

hususi idareye ait ise vali, 

evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, 

belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve 

mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise 

bunların kanuni mümessilleri salahiyetlidirler (1)

TKGM Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve 

nizamlarına göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince 

tasdik edilmiş olması şarttır (4).

Harita/Rapor

Gayrimenkulun tescili (1)

TKGM Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük 

mal memurundan izin almak lazımdır. Bu izin doldurulacak 

yer belediye sınırı içinde ise belediyenin, limanı da alakadar 

ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticareti idaresinin ve 

müstahkem mevki kumandanlığı olan yerlerde müstahkem 

mevki kumandanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl 

müddetle verilir (8).

TKGM Harita/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir 

arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin 

sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o 

gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, 

muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen 

istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini 

temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi 

hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine (26)

Harita/Rapor

TAPU KANUNU

Harita, Rapor

Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul devlete ait 

ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi 

idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya 

memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise 

muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer 

hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri 

salahiyetlidirler.

Denizden doldurulma

Maden Alanlarının tescili(4)

İrtifak hakkı Tescili

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların 

yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar 

üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin 

esasların tespiti (8)

Devlete, hususi idareye, evkafa, 

belediyeye, köye ve diğer şahıslara ait 

gayrimenkullerin tapuya tescili ile ilgili 

hükümleri kapsar.
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Yabancı taşınmazların tescili Harita, Rapor

Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili(26) tescil Harita, Rapor Malik, taşınmaz malın ada, 

parsel veya bağımsız bölüm 

no

İmar uygulamasının tescili(27) Harita Kesinleşmiş imar parselasyon 

planları, ada dağıtım cetvelleri

Arazi toplulaştırmalarında tescil(29) Harita, Rapor Kesinleşmiş toplulaştırma 

planları, yeni malikleri 

gösteren cetveller

Tarımsal taşınmaz mallar  Taşınmaz mal değeri=taşınmaz malın gelir 

değeri*2/3+(varsa)üzerindeki bina değeri/2

Binalar Taşınmaz mal değeri= (taşınmaz malın gelir 

değeri+arsa ve (varsa)üzerindeki bina 

değeri)/2*3/5

arsalar Taşınmaz mal değeri= rayiç değer *3/5

Kat mülkiyeti Kütüğü Tapu müdürlüğü Kat mülkiyeti bağımsız

 bölüm tescili

Harita Yapı

Kadastro

Vaziyet Planı

Bağımsız bölüm No

Tapu bilgileri

Belediye

Kadastro

Tapu

Mülkiyet bilgisi (35) TKGM Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir (35). Harita/Servis/Rapor Tapu Bilgileri

Kadastro

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına 

aykırı olamaz.

Kıyı (43-a) Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve 

akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden

yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. (43-a)

Harita/Servis/Rapor Kıyı Şeridi Derinlik Bilgisi (Sahil Şeridinin 

kullanım amacı için)

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre 

derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan 

ve şartları kanunla düzenlenir.

Tapu Kadastro parseli mülkiyet bilgisi, 

Eğim, bilgisi, arazi kullanım 

bilgisi, tarım alanı m2 alan bilgisi

Dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri 

dışında başkalarına devredilemez ve ancak 

dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından 

işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan 

toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar 

kanunla düzenlenir.

Kadastro Parseli                                            

Topografya (Eğim bilgisi)

Nüfus

Nazım İmar Planı

Mera Alanları (45) Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı 

kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması 

ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 

maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve 

gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır (45)

Harita/Servis/Rapor Bölge Planları                                 

Kalkınma Planı                                       

Tapu

İmar Planları                                 Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu 

hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu 

takdirde taksitler eşit olarak ödenir.

Taşınmaz Mal Mülkiyet 

Bilgileri

Enerji ve Sulama Hatları                                       

Tarım reformu Proje                

Orman Haritası (46-B)

Kıyı Şeridi Bilgileri

Turizm alanları

Devletleştirme ve Özelleştirme (47) Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının 

zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir (47)

Harita/Servis/Rapor

Bina

İmar Planı

Gürültü/Kirlilik

Yol

Konut Alanları (57) Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 

planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, 

ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler (57)

Harita/Servis/Rapor İmar Planları                                 

Toplu Konut 

Tarih, kültür ve tabiat varlıklar (63) Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin 

korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici 

tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu 

olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine 

yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir 

(63).

Harita/Servis/Rapor Planlama                                               

İmar Planı                                   

Nüfus

İrtifak sahibi

Tapu bilgileri

irtifak bedeli

Tapu müdürlüğü Kadastro

İrtifak haritası

İmar planı

Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, 

gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 

taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen 

esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî 

irtifaklar kurmaya yetkilidir (46).

Harita/Servis/Rapor

Tarım arazisi (Tarım arazisi gelir değeri= (yıllık olağan 

kira+ortalama kira bedeli)/2*10

Taşınmaz mal kiraya verilmemiş ve ort ve olağan 

kirayı belirleme mümkün değil ise genel hasılatın 

ortalaması bulunur.

Harita

Harita

2644

Kadastro, Tapu

Belediye

Kamu kurumu

İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel 

sütünuna tescil edilir.

İlçe adı

Mahalle adı

Köy adı

Parsel bilgileri

İşlem sayısı

İlçe Nüfus

Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. 

Bir sicil bölgesindeki arazi,tamamının veya büyük 

kısmının bulunduğu mahalle veya köyün kütüğüne 

yazılır.

Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal, 

ilgili olduğu her sicil bölgesi kütüğüne ayrı ayrı 

yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de 

gösterilir. Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep 

büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır.(Md. 

8)

İl özel idaresi

kadastro

Belediye

Tapu

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

İlçe sınırı

Mahalle sınırı

Köy sınırı

Kadastro

İrtifak tescili Harita

Harita

Harita/Servis/Rapor

Sınır belirlemeTapu müdürlüğü

07.06.1994

TAPU KANUNU

Devlet ve kamu tüzel kişileriKamulaştırma (46)

Irat senedi için değer belirleme(41)

İrtifak hakları ve taşınmaz mal 

mükellefiyetinin tescili (Md 30)

Harita/Servis/Rapor

Sicil bölgeleri (Mad. 5)

Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve 

şahsi hakların tapu siciline tescil edilme 

koşullarını, tescil, değişiklik, terkin ve 

düzeltme işlemlerini kapsar.

Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul devlete ait 

ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi 

idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya 

memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise 

muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer 

hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri 

salahiyetlidirler.

Sağlık Hizmetleri ve Çevre Sağlığı (56)

Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve 

geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan 

veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak 

sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik 

tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit 

edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 

toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve 

diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu 

doğuramaz. (44)

- Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tüm idari ve yasal 

düzenlemeler ile, devletin görev ve sorumlulukları, 

vatandaşların hak, görev ve sorumlulukları bu  kanun 

ile düzenlenmektedir.

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını 

ve Yüce Türk Devletinin bölünmez 

bütünlüğünü kapsamaktadır.

Toprak mülkiyeti (44)

Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin 

düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

Devlete, hususi idareye, evkafa, 

belediyeye, köye ve diğer şahıslara ait 

gayrimenkullerin tapuya tescili ile ilgili 

hükümleri kapsar.

Taşınmaz mal gelir değeri belirleme(42)

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ 945623

TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 

ANAYASASI

21953
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Vergi (73) Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür.

Servis/Rapor Vergi

Mahkeme Kararları(153) Rapor

Tabii servetler ve kaynaklar (168) Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 

Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere 

devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, 

Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek 

ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır (168).

Harita/Servis/Rapor

Orman Alanları (169) Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için 

gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde 

yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık 

yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir (169).

Harita/Servis/Rapor İmar Planı                                          

Bölge Planları                          

Mülkiyet

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.

Arazi Kullanım Kaabiliyet Sınıfları (2)  Harita Arazi kullanım kaabiliyet 

sınıfları haritası

Fındık Bahçesi Beyannamesi (3) Tarım ve Köyişleri (3)  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan fındık 

bahçelerinin sahipleri veya işleticileri; 6 ncı maddede belirtilen 

yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde bu 

yönetmelikte belirtilecek esaslara göre beyanname vererek 

bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler (3).

Rapor Mevcut fındık alanları haritası

Fındık Üretim izni verilecek alanlar (2) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanlığınca müştereken (2)

Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite özellikleri ile arazi kullanma 

kabiliyet sınıfları dikkate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek 

alanlarla sınırlandırılır (2).

Harita Potansiyel fındık alanları 

haritası (şartları yönetmelikle 

belirlenmiş)

Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinatörlüğünde 

Ticaret Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmelik 

ile belirlenecek (6)

Fındık Üretici Belgesi (3) Tarım ve Orman Bakanlığı  (3) Beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığınca,beyanname 

verme süresinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde 

gerekli incelemeler ve kontrollar yapılarak fındık bahçelerinin 

yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici 

Belgesi verilir (3).

Rapor Topografya

Mevcut Fındık Alanları (3) Tarım ve Orman Bakanlığı  (3) Beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığınca,beyanname 

verme süresinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde 

gerekli incelemeler ve kontrollar yapılarak fındık bahçelerinin 

yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici 

Belgesi verilir (3).

Harita Kadastral durum

TAPULAMA ve 

KADASTRO 

PAFTALARININ 

YENİLENMESİ

HAKKINDA KANUN

2859 25.06.1983 18088 1-590 sayılı kanun 

hükmünde 

kararname

2-Tapulama ve 

kadastro 

Paftalarının 

Yenileme 

Yönetmeliği

3-3402 sayılı 

Kadastro Kanunu

Bu Kanunun amacı; 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.(1)

Kanun hükümlerine göre Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi 

ve ilgili bakanın onayı ile yenilenmesi 

sürecindeki iş adımları yetki ve 

sorumlulukları tanımlanır.

Doğal afetler sonucu yada teknik nedenlerle 

yetersiz kalan kadastro paftalarının 

yenileme işlemi 

Kadastro Müdürlükleri Yenileme işlemi, il ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı 

Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunundaki, bunun dışında kalan 

yerlerde 766 sayılı Tapulama Kanunundaki usul

ve esaslara ilişkin hükümlere uyularak kadastro veya tapulama 

müdürlüklerince yerine getirilir.(3)

Harita İl, İlçe, belediye, ilçe, köy veya 

mahalle sınırları, mevkii, pafta 

ve ada numaraları, parsel 

sınırları, yol, dere ve benzeri 

tabii ve suni tesisler, ilk 

kadastro veya tapulamanın 

pafta ve fenni belgeleri, 

bilirkişi beyanları, teknik 

belgeler.

Sabit nokta bilgileri (röper, 

koordinat vs.), bilirkişi bilgileri 

(ad-soyad-adres vs.), 

TKGM Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. Mülkiyet 

ve mülkiyete ilişkin haklar inceleme konusu 

yapılamaz. Yenilemeye tabi tutulacaklar en az bir 

ay önce ilan olunur. İlk kadastro veya tapulamanın 

tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına uyulur. Bu 

topluluk içindeki sınırları değişmemiş parseller 

dengelemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü 

fıkra hükmü uygulanır. bilirkişi beyanları ve teknik 

belgeler yardımıyla parsel sınırları belirlenir. İşbu 

kanunun uygulamasında kanun hükmünde 

kararname ve yönetmeliğine uyulur.

Mahalle sınırı ve 

kadastro parselleri

1-27/01/1984 tarih 

ve 18294 resmi 

gazete "Define 

Arama 

Yönetmeliği"

 Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları 

belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri 

düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama 

kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini 

tespit etmektir. (1)

Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 

ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve 

tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını 

kapsar.(2)

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

tespiti ve tescili.

Kültür ve Turizm Bakanlığı                             

Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                      

Milli Savunma Bakanlığı

TBMM  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel 

sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde 

sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer 

taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve 

taşınmaz varlıklardır.(3-a-1)

Harita  kültür varlığı olan taşınmaz 

katmanı                                              

yüzölçüm, malik, cinsi,  pafta-ada-

parsel no, (yapı varsa; yapı cinsi, 

yapı kullanım türü, yapı yaşı, yapı 

tarihi bilgileri)

TKGM, Belediye,  İl Özel 

İdaresi

Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 

teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine 

anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul 

tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı 

siciline işlenilmesi için ilgili TSM ne bildirilerek 

sicilin beyanlar hanesine tescili sağlanır.Tespit 

edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik 

personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı 

işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, 

tescil kararı, kurulda saklanır). 

Kültür varlıkları

2-26/07/2005 tarih 

ve 25887 resmi 

gazete " Koruma 

amaçlı imar planları 

ve çevre 

düzenleme 

projelerinin 

hazırlanması, 

gösterimi, 

uygulanması, 

denetimi ve 

müeelliflerine 

ilişkin usül ve 

esaslara ilişkin 

yönetmelik"

Korunması gerekli taşınmaz  tabiat varlığı  

tespiti ve tescili.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender 

bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması 

gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan 

değerlerdir.(3-a-2)

Harita tabiat varlığı olan taşınmaz 

katmanı

yüzölçüm, malik, cinsi,  pafta-ada-

parsel no, (yapı varsa; yapı cinsi, 

yapı kullanım türü, yapı yaşı, yapı 

tarihi bilgileri)

TKGM, Belediye,  İl Özel 

İdaresi

Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 

teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine 

anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul 

tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı 

siciline işlenilmesi için ilgili TSM ne bildirilerek 

sicilin beyanlar hanesine tescili sağlanır.Tespit 

edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik 

personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı 

işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, 

tescil kararı, kurulda saklanır). 

Tabiat varlıkları

3-3194 sayılı İmar 

Kanunu

4-5737 sayılı 

Vakıflar Kanunu

Sit alanları tespit ve tescili. Kültür ve Turizm Bakanlığı    tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin 

ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve 

benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür 

varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş 

veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti 

yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.(3-a-3)

Harita Doğal sit alanları katmanı pafta-ada-parsel numaraları, 

malikler

TKGM, Belediye,  İl Özel 

İdaresi

Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 

teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine 

anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul 

tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı 

siciline işlenilmesi için ilgili TSM ne bildirilerek 

sicilin beyanlar hanesine tescili sağlanır.Tespit 

edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik 

personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı 

işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, 

tescil kararı, kurulda saklanır). 

Doğal sit alanları

Korunma amaçlı imar planı Harita

FINDIK ÜRETİMİNİN 

PLANLANMASI VE 

DİKİM ALANLARININ 

BELİRLENMESİ 

HAKKINDA KANUN

Fındık üretimi yapılacak alanları, 

yasaklamaları, teşvik tedbirleri ile ilgili 

hükümleri kapsar.

- Fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve 

üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini 

düzenlemektir (1).

2844 18/06/1983 18081

- Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tüm idari ve yasal 

düzenlemeler ile, devletin görev ve sorumlulukları, 

vatandaşların hak, görev ve sorumlulukları bu  kanun 

ile düzenlenmektedir.

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını 

ve Yüce Türk Devletinin bölünmez 

bütünlüğünü kapsamaktadır.

181132863 23/07/1983KÜLTÜR ve TABİAT 

VARLIKLARINI 

KORUMA KANUNU 

TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 

ANAYASASI

2709 18/10/1982 17863



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Çevre düzenleme pojesi(12) Harita

Yönetim alanı Harita

Bağlantı noktası Rapor

Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulaması Harita

Etkileşi-geçiş sahası Harita

Kamulaştırma Harita

5- 13/06/2006 tarih 

ve 26197 sayılı 

Resmi gazete 305 

sıra nolu Milli 

Emlak Genel Tebliği 

Korunma alanı tespiti. Kültür ve Turizm Bakanlığı    taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi 

çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu 

olan alandır.(3-a-5)

Harita Koruma alanları katmanı pafta-ada-parsel numaraları, 

malikler

TKGM, Belediye,  İl Özel 

İdaresi

Yedinci maddeye göre tescil edilen korunması 

gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma 

alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde inşaat ve 

tesisat yapılıp yapıllamayacağı konusunda karar 

alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir. Koruma 

Kurullarının kararına 61 inci maddenin ikinci 

fıkrasına göre itiraz edilebilir. Korunma alanlarının 

tespitinde, korunması gerekli kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması, görünümlerinin ve 

çevreleri ile uyumlarının muhafazası için yeteri 

kadar korunma alanına sahip olmaları dikkate 

alınır. Bu hususlarla ilgili esaslar. Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

Korunma alanları

6-19/08/1989 tarih 

ve 20258 sayılı 

Resmi gazete 

"Korunması gerekli 

taşınmaz kültür ve 

tabiat varlıklarının 

tespit ve tescili 

hakkında 

yönetmelik"

Korunması gerekli ören yeri tespit ve tescili Kültür ve Turizm Bakanlığı    tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü 

olup, topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince 

belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, 

arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan 

dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile 

tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır.(3-a-7)

Harita Ören yerleri katmanı pafta-ada-parsel numaraları, 

malikler

TKGM, Belediye,  İl Özel 

İdaresi

Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 

teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine 

anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul 

tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı 

siciline işlenilmesi için ilgili TSM ne bildirilerek 

sicilin beyanlar hanesine tescili sağlanır.Tespit 

edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen 

taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik 

personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı 

işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, 

tescil kararı, kurulda saklanır). 

ören yerleri

Çevre Düzeni Planı Kullanım türü Belediye Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, 

bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını 

durdurur (6).

Planlar, yeni bir koruma amaçlı imar planı veya 

koruma amaçlı imar planı revizyonu hazırlanıp 

onaylanmadan veya herhangi bir yargı kararı 

bulunmadan ilgili idarece iptal edilemez (6).

Koruma amaçlı imar planlarının varsa etkileşim 

geçiş sahaları da göz önünde bulundurularak ve sit 

alanının bütününü kapsayacak şekilde içinde 

bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak 

hazırlanması esastır(6).

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması 

aşamasında; tarihi çevre, kültürel ve doğal miras, 

sosyal, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, 

sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet 

yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi 

ve benzerlerine ilişkin gerekli etütler kent bütünü 

ile ilişkilendirilerek yapılır. Tespit edilen sorunların 

çözümü ve tarihi, kültürel, doğal çevrenin 

yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi 

için alana özgü stratejiler belirlenir (6).

İdareler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek 

Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına 

uymak zorundadırlar (9).

Nazım İmar Planı Belediye

Uygulama İmar Planları Kullanım türü(Sit alanı, ören 

alanı, Yapılaşma alanı)

yapılaşma düzeni,

yoğunluk

Belediye

Kadastral Harita TKGM

Halihazır Harita Belediye

Mülkiyet (Tapu) Bilgileri TKGM

Ulaşım Belediye

Nüfus Nüfus İdaresi

Altyapı AYKOME

Ekonomik Yapı

İmar Planları                                 

Ulaşım

Nüfus

Çevre Düzenleme Projesi(12) Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma bölge kurulunca sit alanı olarak ilan edilen ören yerlerinde 

Bakanlıkça düzenlenmesine gerek görülen alanlardır (12). Çevre 

düzenleme projeleri, Bakanlık tarafından doğrudan yapılabilir veya 

yaptırılabilir. (13)

Harita/Servis/Rapor Koruma amaçlı imar planı Sit alanlarında yer alan ören yerlerinin çevre 

düzenleme projesinin yapılması için sit alanına 

ilişkin koruma amaçlı imar planının bulunması 

esastır (14).

Koruma amaçlı imar planları (5) Belediyeler

İl özel idareleri

Sosyal donatı ve teknik altyapı Planlar(7) Belediyeler

İl özel idareleri

2863 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.

25887 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.

Belediyeler koruma amaçlı imar planlama çalışmalarının program 

ve bütçesini hazırlayarak İller Bankası Genel Müdürlüğünün yıllık 

bütçesi oluşturulmadan önce İller Bankası Genel Müdürlüğüne 

müracaat eder ve bu amaçla belediyelere aktarılmak üzere İller 

Bankası Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konur. İl 

özel idareleri ise bütçelerinde koruma amaçlı imar planlarının 

yapımı için ödenek ayırırlar (5-6).

Harita/Servis/Rapor

Yerleşik alanları kapsayan koruma amaçlı imar planlarında 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının fiziksel ve mülkiyet dokusu 

özellikleri, planlanan alanın şartları ile gelecekteki gereksinimleri 

göz önünde tutularak yeterli büyüklükte ve nitelikte sosyal donatı 

Harita/Servis/Rapor

26/07/2005KORUMA AMAÇLI 

İMAR PLANLARI VE 

ÇEVRE DÜZENLEME 

PROJELERİNİN 

HAZIRLANMASI, 

GÖSTERİMİ, 

UYGULAMASI, 

DENETİMİ VE 

MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLARA AİT 

YÖNETMELİK

9171

181132863 23/07/1983KÜLTÜR ve TABİAT 

VARLIKLARINI 

KORUMA KANUNU 
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Değiştirilecek Özel Mülkiyetteki 

Taşınmazların Belirlenmesi (4)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Trampa programlarına alınmış özel mülkiyetteki taşınmaz malların 

belirlenmesi.

Harita/Rapor Sit Alanı İmar Planı Türü (Arkeoloji, Tabii), 

Derece (1, 2), İli, İlçesi, Mahalle, 

Köy, Mülkiyet, Parsel 

(yüzölçümü, 

numarası,Ada(numarası), Pafta, 

Kadastral Durum

Türü= Arkeoloji ve Derece= 1 ve 2 olan sit alanları 

için,  Türü=Tabii ve Derece=1 olan sit alanları için,                

Yüzölçümü=1.,2. Derece arkeolojik sit alanı ve 1. 

Derece doğal sit alanında kalan kısmı için 

Mülkiyet=mülkiyet uyuşmazlığı olmayan kısmı için   

(-3573 sayılı kanun hükümlerine göre devletçe 

dağıtımı yapılan taşınmazlardan sit alanı olarak 

belirlenenler  ile tapu kütüklerinde halen 3573 

sayılı Kanun kapsamında kaldığına dair şerh 

bulunan,- 383 sayılı kararnameye göre 1. derece 

doğal sit alanı olan,- Tapu kütüğüne göre sit alanı 

olan ve miras,ölüm sebebiyle sonradan edinilen,  - 

3621 sayılı kanuna göre kıyı kenar çizgisinin deniz 

tarafında bulunan ve taşınmazın bir kısmının kıyı 

kenar çizgisinin deniz tarafında kalması durumunda 

ise deniz tarafında kalan,  - 2873, 2634, 6831, 4342 

sayılı kanunlar kapsamında kalan,   - 3083 sayılı 

kanuna göre uygulama alanı olan bölgelerdeki -

2565 sayılı kanun kapsamında olan ve Milli Sav. 

Bak. kamulaştırılacak olan,   - 7269 sayılı kanun 

kapsamında Bayındırlık İsk. Bak. kamulaştırılacak 

olan,  -   İmar planında yol, otopark, yeşil sahaya 

rastlayan ve diğer kamu kurumlarının 

sorumluluğunda bulunan,      taşınmazlar dışında 

kalması)          

1. derece arkeoloji sit 

alanı                                       

2. derece arkeoloji sit 

alanı                                      

1. derece doğal sit 

alanı

Bina

Tesisler

İmar Planı İmar Planı=Kamu hizmetine ayrılan alanlarda 

kalmayan kısmı için

Sit Alanı Derece (1, 2), İli, İlçesi, Mahalle, 

Köy, Tapu kaydı

İl=özel mülkiyetteki taşınmazların il sınırı dışında 

olmayan bölgeler için

Taşınmaz Kültür Varlıkları,Tabiat Varlıkları          _3621,4342,6831 sayılı kanunlar kapsamında olan, 

2863 sayılı kanun kapsamında olan ve Kül. Tur. Bak. 

Tarafından uygun görülmeyen, 2873 sayılı kanuna 

göre Çevere ve Or. Bak. Tahsisi gereken,3083 sayılı 

kanun kapsamında olan ve Tar. Ref. Gen. Müd. 

tarafından uygun görülmeyen,        -2924 sayılı 

kanuna göre Çev. Or. Bak. emrine geçen,    -2634 

sayılı kanuna göre Kült. ve Tur. Bak. emrine geçen, -

2981 sayılı kanuna göre tapu belgesi verilen, 7269 

sayılı kanuna göre Bay. Ve İsk. Bak. emrine geçen, 

Teferrug ile elde edilmesinden 1 yıl 

geçmeyen,2942 (md. 23) sayılı kanuna göre yazılı 

süresi dolmayan,  Özel hükümlere göre 

tahsis,devir,terk ve kullanım hakkı verilen,-Paylı 

mülkiyete dönüştürülemeyen, -ifrazı hazine lehine 

olmayan taşınmazlar haricinde olması.

1/50000-1/100000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı Yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevrenin korunması amacıyla, ülke fizikî mekânında, sürdürülebilir 

kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, 

ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre 

kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına 

esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000-

1/100.000 ölçekli çevre düzeni plânları Bakanlıkça yapılır, yaptırılır 

ve onaylanır. Bölge ve havza bazında çevre düzeni plânlarının 

yapılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.(9/b)

Harita Servis Rapor Ölçek (1/50.000-1/100.000) Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı

çevre düzeni plânları 

(9-b)

Atık su arıtma sistemleri Harita

Atık geri kazanım, geri dönüşüm 

bertaraf

Harita

Atık yönetim planı Harita

Tehlikeli atık Harita

Gürültü denetimi Harita

Ülke veya dünya ölçeğinde ekolojik 

önemi olan alanların özel çevre koruma 

bölgesi olrak tespiti ve ilan plan ve 

projelerinin hazırlanması

Harita

Su ürünleri istiksal alanları ile ilgili alıcı 

ortam standartlarının belirlenmesi

Rapor

Çevresel etki değerlendirmesi raporu 

veya proje tanıtım dosyası hazırlanması

Harita, Rapor

Acil durum planları hazırlanması Harita, Rapor

Yerel, bölgesel ve ulusal acil durum 

planları hazırlanması

Harita, Rapor

Düzenli depolama tesislerinde genel olarak 

alınacak önlemler (6)

Atıkların depolama çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve 

araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak 

için lot şev eğimi ve atık hücresinin şev eğimi azami 1/3 olacak 

şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine 

zarar vermeyecek şekilde planlanır (6-3).

Harita/Rapor Topoğrafik harita;

Düzenli depolama tesis sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı I. 

sınıf düzenli depolama

tesisleri için en az bir kilometre, II. sınıf ve III. sınıf düzenli 

depolama tesisleri için ise en az iki yüz elli metre olmak

zorundadır (15-1)

Harita/Rapor Halihazır harita;

a) Düzenli depolama tesisinin hava ulaşım güvenliğini etkileyip 

etkilemediği,

b) Orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve bitki 

örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma

altına alınmış alanlara uzaklığı,

c) Bölgede bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma 

havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi ve

yeraltı suyu akış yönleri,

ç) Sahanın topografik, jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik ve 

hidrojeolojik durumu,

d) Taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski,

e) Hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu,

f) Doğal veya kültürel miras durumu dikkate alınır (15-2)

Harita/Rapor Orman ve ağaçlandırma 

haritaları;                                            

jeolojik, jeomorfolojik, 

topoğrafik haritalar;                                    

Taşkın,heyelan, çığ, erozyon 

ve deprem risk haritaları;                           

Metoroloji ve iklim haritaları;             

Doğal ve kültürel miras 

haritaları;

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 (1).

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 

malikinin başvurusu üzerine Hazineye 

ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi 

usul ve esaslarını kapsar (1).

Bu Yönetmelik, 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 (2).

Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli depolama 

yöntemi ile bertarafı sürecinde;

a) Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının 

toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların 

üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye 

indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine,

b) Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik 

tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama 

tesislerinin inşa edilmesine,

c) Düzenli depolama tesislerine atık kabulü 

işlemlerine,

ç) Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, 

kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım 

süreçlerine,

d) İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım 

süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere çevre 

ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek 

olumsuzlukların önlenmesine,

e) Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, 

kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerine 

ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken 

genel kuralları belirlemektir.

2872

Değiştirilecek Hazineye Ait Taşınmazların 

Belirlenmesi (8).

Değiştirilecek Özel Mülkiyetteki 

Taşınmazların Değerinin Belirlenmesi (7).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

2753326.03.2010ATIKLARIN DÜZENLİ 

DEPOLANMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

27533

Trampa programlarına alınmış hazineye ait taşınmaz malların 

belirlenmesi.

Harita/Rapor

RaporTrampa programlarına alınmış özel mülkiyetteki taşınmaz mallara 

değer  takdiri yapılması.

286313992 22.05.2010 27588SİT ALANLARINDA 

KALAN 

TAŞINMAZLARIN 

HAZİNE TAŞINMAZLARI 

İLE DEĞİŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

Çevrenin, doğal kaynakların korunması, 

yaşatılması, Yüksek Çevre Kurulunun 

görev ve sorumluklukları, tehlikeli 

atıkların kontrolü, her türlü kirliliğin 

önlenmesi gibi konular bu kanun 

kapsamında değerlendirilir.

Düzenli Depolama Tesislerinin İnşaatı - Yer 

Seçimi(15)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

ÇEVRE KANUNU 2872 11/8/1983   18132 Bu kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan 

çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını 

sağlamaktır.(1).



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
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BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 
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UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Tıbbi Atık Yönetim Planı Belediyeler Belediyeler; Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya 

konteynerlerinden alınarak toplanması, taşınması, 

sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili 

detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak, 

uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla 

yükümlüdürler. (9/a)

Servis   Rapor Tesis                              Depo                                  

Yol 

Tesis Türü, Tesisin Yeri, 

Depoya olan uzaklığı                                

Depo Türü, Deponun Yeri, 

Tesise olan uzaklığı     

Uzunluk, Yerleşim Alanına 

olan mesafe

Belediye

Geçici Atık Depolarına Ruhsat Alınması Belediyeler, Valilikler 18 inci madde uyarınca geçici atık deposu kurmakla yükümlü 

olan ünitelere yapı ruhsatı vermeye; a) Belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan 

yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde 

belediye başkanlıkları, b) Belediye ve mücavir alan sınırları 

dışında kalan yerlerde valilikler yetkilidir. (20)

Servis   Rapor Mücavir Alan Sınırı Sınırın içi/ Sınırın dışı Belediye

Tıbbi Atıkların Taşınması Belediyeler Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynerler ile EK-1 

c’de belirtilen diğer ünitelerden alınarak bertaraf tesisine 

taşınmasından büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, 

diğer yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve 

kuruluşlar sorumludur. Bu kurum ve kuruluşlar, tıbbi 

atıkların taşınması ile görevli personeli periyodik olarak 

eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu 

tedbirleri almakla yükümlüdürler.(25)

Servis Belediye Belediye Türü (Büyükşehir 

Belediyesi)     Belediye Hizmet 

Alanı Sınırı

Belediye

Tesislerin İnşası ve İşletmesinin 

Denetlenmesi

Belediyeler Belediyeler, Büyükşehirlerde işe Büyükşehir Belediyeleri; Belediye 

ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan çevre lisansı 

almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin inşası ve 

işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde 

gerekli önlemleri almak veya aldırmakla ilgili tedbirlerin alınmasını 

sağlar.(8/d)

Servis                                                    

Rapor

Mücavir Alan Sınırı Sınırın içi/ Sınırın dışı Belediye

Tesislerin İmar Planına İşlenmesi Belediyeler Belediyeler, Büyükşehirlerde işe Büyükşehir Belediyeleri; 

Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir 

alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla ilgili 

tedbirlerin alınmasını sağlar.(8/d)

Servis Belediye Sınırı                        

Mücavir Alan Sınırı

Sınırın içi/ Sınırın dışı

KATI ATIKLARIN 

KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ

8132 14/03/2005 20814 2872 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.

Kompost Tesisleri Kurulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                   

Belediyeler

Kompost tesislerinin yer altı ve yer üstü su kaynaklarının koruma 

alanı içine inşa edilmemesi (33/5), Yerleşim alanlarına en yakın 

mesafenin 1000 metre olması (33/6)

Servis Yer altı su kaynakları      Yer 

üstü su kaynakları Yerleşim 

yerleri  

Yer altı su kaynakları koruma 

alanı sınırı         Yer üstü su 

kaynakları koruma alanı sınırı  

Yerleşim alanlarına olan 

mesafe>1000 m

Belediye

Kalınma haritası

Bölge haritasi

Konut

Sanayi

Turizm

Tarım

Yerleşme Kullanım

Arazi Kullanım

Projeksiyon nüfus

Doğal kaynak

İçme suyu projeksiyon

Katı atık projeksiyon

Sıvı atık projeksiyon

Büyük akarsu havzaları  DSİ Planlama alanı

İstatistiki bölge birimleri Düzey DPT İstattistiki bölge birimi (düzey=2)

İdari sınırlar EN az 2 il

Nazım imar planı

Uygulama imar planı

Çevre düzeni

İdari sınır

Ulaşım

TIBBİ ATIKLARIN 

KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ

9145 22/07/2005 2872

Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, 

üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan 

sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan 

veya dolaylı biçimde 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 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.

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, 

alınacak önlemleri, yapılacak 

denetimleri, tabi olunacak hukuki ve 

teknik sorumlulukları kapsar.

25883

TEHLİKELİ ATIKLARIN 

KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ

7557 14/03/2005 287225755

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.

Rasyonel doğal kaynak kullanımı, genel arazi kullanım kararları ve 

çevre kirliliğini önlemeyi, tarihi, kültürel ve doğal çevre korumayı, 

ekonomik ve ekolojik kararlara altlık ve arazi kullanım sürekliliğini 

sağlayan çevre düzeni planlarının oluşturulması

Bitişik planlama alanında ki çevre düzeni planına 

uygun olmalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı12587 2872ÇEVRE DÜZENİ 

PLANLARINA DAİR 

YÖNETMELİK

11/11/2008 Harita, Rapor

Alt ölçekli planların çevre düzeni planına uymadığı tespit edilirse 

düzeltme istenir

Rapor

1/25000

27051 Çevre düzeni planlarının oluşturulması (1, 5, 

8)

Alt ölçekli planların çevre düzeni planına 

uygunluğunun kontrolü (14)

Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde planlama alan 

sınırları kapsamında veri toplanır

Harita

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, planlama alanı 

bütününde 1 inci maddede tanımlanan 

amaç doğrultusunda 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.

Çevre düzeni planlama alanı tespiti (6)

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 planlarının usul ve 

esaslarınıdüzenlemektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita

Çevre düzeni planlarına bilgi toplanması (7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre düzeni
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Jeolojik yapı Fay hattı, 

Depremsellik

Jeomorfolojik yapı Eğim

Hidrolojik yapı Göl, Baraj, Akarsu, 

Taşkın alanı, Yeraltı su 

kaynağı, Yüzeysel su 

kaynağı, Havza

İklimsel

Tarımsal arazi

Ekoloji Flora, Fauna

Koruma alanları Sit alanları, Sulak 

alanlar, RAMSAR alanları, 

Çevre koruma alanları, Orman alanları

Kültür ve turizm 

gelişim ve koruma 
Peyzaj 

Demografik yapı

Sosyal yapı

Ekonomik yapı

Enerji

Atık geri kazanım ve 

bertaraf tesisleri
İçme suyu ve atık su 

arıtma tesisleri
Atık su deşarj yerleri

Tarımsal sulama 

alanları
Kamu mülkiyetindeki 

alanlar
Ruhsatlı maden 

sahaları
Askeri alanlar

Askeri yasak bölgeler

Güvenlik bölgeleri

Mania planları

Arazi kullanım

İmar planı

Atık Cinsi,Miktarı,Hacmi

Toprak Çığ Riski, Sel Riski, Heyelan Riski Sel riski, Çıığ riski, Heyelan Riski olan bölgelerde 

geri kazanım tesisi kurulamaz.

Yerleşim Bölgesi Sabit tesislerin yerleşim bölgelerine uzaklığı 

200m'den az olamaz

Yüzeysel Su Kaynağı Tesis yüzeysel su kaynaklarından en az 300 m 

uzaklıkta kurulur.
Atık Türü (Hafriyat Toprağı, Doğal 

Afet), Üretim Yeri, Getiriliş 

Tarihi, Araç Plakası, Miktarı

Depolama Bölgesi Yeri

Toprak Türü (bitkisel,alt), Eğim Bitkisel Toprak türü %5 eğimden fazla yerlerde 

depolanamaz.
Bitkilendirme Planı

Yaban Hayatı Koruma Planı

Yüzey Suları Yönetim Planı

Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının 

Toplanması

Harita

Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının 

Toplanması

Harita

Milli Park Alanlarının Tespiti(3) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 

tespit edilen yerler,Millî Savunma Bakanlığının 

olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer 

ilgili bakanlıkların görüşü de alınarak Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararı ile  belirlenir. (3)

Harita/Rapor Milli Park Alanı

Tabiat Parkı,  Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma 

Alanlarının Belirlenmesi (3)

Orman ve orman rejimine tabi yerlerde Orman 

ve Su İşleri Bakanının onayı , Orman ve orman 

rejimi dışında kalan yerlerde  tabiat parkı, tabiat 

anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş 

olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli 

yerlerin orman rejimine alınmasına ilgili 

bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

karar verilir ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca tescil edilir. (3)

Harita/Rapor Tabiat parkı, 

tabiat anıtı, Tabiat 

koruma alanı

(Milli Park) Gelişme Planı (4) İlgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve

gerektiğinde fiili katkılarıyla, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur (4/1)

Milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve

nitelikleri gözönünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere, kuruluş,

geliştirme ve işletilmelerini kapsayan plan (4/1)

Harita/Rapor

İmar Uygulama Planı (4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile 

yürürlüğe konulur (4/2)

Gelişme planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak yerler 

için,imar mevzuatına göre uygulama imar planları, milli park 

gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya 

hazırlattırılır.(4/2)

Harita/Rapor Milli Park Gelişme Planı (4/2) İlgili bakanlıkların olumlu 

görüşleri ve

gerektiğinde fiili 

katkılarıyla, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığınca 

hazırlanır ve yürürlüğe 

konur (4/1)

İskan ve 

yapılaşma alanları

Rahabilirtasyon Planı

Atık özellikleri, miktarı ve hacmine bağlı olarak sabit veya geçici 

geri kazanı tesisi yeri belirlenmesi (29).

Harita/Rapor

Çalışma alanının ne amaçla kullanılacağını belirlenmesi ile sahaya 

doğal görünüm kazandırmaktır (43).

Harita/Rapor

Harita/Raporİlgili Belediye, Mülki Amir, Çevre ve Orman 

Bakanlığı

Doğal afet  ve hafriyat sonrası oluşacak atıkların depolama bölgesi 

seçimidir (7,14)

25406

12587

HAFRİYAT TOPRAĞI, 

İNŞAAT VE YIKINTI 

ATIKLARININ 

KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ

Geri Kazanım Tesisi 

Yeri

2872

18.03.20045401 2872

ÇEVRE DÜZENİ 

PLANLARINA DAİR 

YÖNETMELİK

11/11/2008

1/25000

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 (1).

Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde 

değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve 

tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, 

özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, 

geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları 

düzenlemektir.(1)

Milli parkların belirlenmesi, işletilmesi, 

planlanması ve kamulaştırılması gibi 

hükümleri kapsar.

27051

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 (2).

Depolama Bölgesi Yer Seçimi (7,12,14, 44)

Rehabilitasyon Planı (43)

İnşaat/Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi Yeri 

Belirlenmesi (29)

Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde planlama alan 

sınırları kapsamında veri toplanır

Harita

Bu Yönetmelik, planlama alanı 

bütününde 1 inci maddede tanımlanan 

amaç doğrultusunda 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.

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 planlarının usul ve 

esaslarınıdüzenlemektir.

Çevre düzeni planlarına bilgi toplanması (7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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Tapu Kayıtları TKGM

Milli park, tabiat parkı, tabiat 

anıtı ve tabiatı koruma alanı 

sınırları 

Uygulama İmar Planı

tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 

alanı olarak belirlenen yerler için gerekli 

projeler (4)

Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca  hazırlanır ve 

yürürlüğe konur (4).

Harita/Rapor

turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm 

yatırımlarına ilişkin plan (4)

 Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri 

Bakanlıklarının görüşü alınarak sonuçlandırılır (4)

Harita/Rapor

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve 

tabiatı koruma alanı içinde kalan taşınmaz 

malların tahsisi (6)

a)Hazineye ait taşınmaz mallar,  Orman ve Su 

İşleri Bakanlığının talebi üzerine,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

yerler, resen Hazine adına tescilini takiben,

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirlenenler 

dışında, kamu idareleri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait taşınmaz mallar ve irtifak 

hakları, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu 

maddesi uyarınca, belirlenecek bedelin 

ödenmesi şartıyla, (6)

Milli park, tabiat parkı, tabiat 

anıtı ve tabiatı koruma alanı / 

Taşınmazlar

Orman ve Su işleri 

bakanlığınca tahsis 

edilir. (6)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen  plan, 

proje ve yatırım izinleri (7)

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca  (7)

Ancak; bu Kanun kapsamına giren yerlerde tarihi 

ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve 

bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm 

Bakanlığının iznine tabidir. (7/2)

Milli park veya tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, 

proje ve yatırımlara Orman ve Su İşleri Bakanlığınca  izin verilebilir 

ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir.

(7)

Harita/Rapor Milli Park, tabiat parkı planları Milli park veya tabiat parkı 

planlarına uygun olmalıdır (7)

intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez. turistik amaçlı bina ve 

tesis

işletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca

belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve 

Orman Bakanlığınca tesisin rayiç değeri

üzerinden belirlenecek bedelle doksandokuz 

seneye kadar uzatılabilir.

Bu süre sonunda 

bütün (intifa hakkı 

süresi)

 tesisler eksiksiz 

olarak Hazineye 

devredilir (8).

Milli park ve tabiat parkları gelişme planlarının 

kesinleşmeden bu Kanunda sözü edilen izin 

verilemez(8)

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca  kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri 

lehine tesis olunan intifa hakları ve bu haklara 

dayanılarak yapılan ve yapılmakta olan tesislerin 

üçüncü şahıslara devri, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının muvafakatına bağlıdır.(9)

Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı tesis 

edilemez.(10)

Maden ve Petrol kanunları gereğince

Araştırma ve İşletme Ruhsatnamesi veya 

İmtiyazı (11)

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

Bakanlar Kurulu kararı ile (11)

Bu Kanun kapsamına giren yerlerde

 maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve işletme 

ruhsatnamesi veya imtiyazı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar 

Kurulu kararı ile verilebilir.(11)Araştırma ve işletme faaliyetlerinde 

bu yerlerin korunması amacıyla riayet edilecek hususlar Orman ve 

Su İşleri Bakanlığınca  belirlenir.

(11/2)

Rapor Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma amaçlı 

belirlenen hususlara dikkat edilir.(11/2)

Her türlü altyapı, üstyapı ve tesislerin 

yapılması (12)

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Yapılır veya 

yaptırılır.

 Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma 

alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler 

ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve 

dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer 

tesislerin yapılması, yönetilmesi ,işletilmesi

Harita/Rapor Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve 

Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak 

savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu 

yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk 

bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir 

yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu 

alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan 

yapılamaz. (14/e)

Tesis (altyapı-üstyapı)

Özel(Orman) Amenajman Planları (13/1) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenecek 

rapora dayanılarak hazırlanır (13/1).

Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki ormanlarda, makilik ve 

fundalıklarda ve diğer arazi kullanma şekillerinde, koruma ve çok 

taraflı kullanımı esas tutan orman amenajman planlarına 

dayanılarak, tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve

devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yapılır.(13)

Harita/Rapor Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca düzenlenecek 

rapor(13).

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca düzenlenecek 

rapor(13).

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı

Avlanma -otlatma izni

Özel Amenajman 

Planları(13/1)

Orman ve Su İşleri

 Bakanlığı

Sahaların İşgali ve Kullanılması (15) Bu Kanun kapsamına giren

 yerlerdeki kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ve Hazineye 

ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan yerlerdeki mevcut açıklıkların ve var olan ağaçların, bitki 

örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, 

sökülmesi, boğulması, budanması sonunda oluşacak açıklıkların ve 

arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek 

sahaların işgali, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis 

yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescili yasaktır. (15)

Harita/Rapor Kanunun 15.maddesinde 

belirtilen durumda  sahaların işgali, kullanılması, bu 

yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve 

tesislerin tapuya tescili yasaktır.(15)

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca  el 

konulur (15)

Ziyaretçi Yönetim Plânları(16-(Ek fıkra: 

3/7/2005-5400/1 md.)

Rapor Uzun devreli gelişim planları 

((16-(Ek fıkra: 3/7/2005-

5400/1 md.) /

Kanun Kapsamına giren alan 

sınırları

ilgili Bakanlıkların olumlu 

görüşleri

ve gerektiğinde fiili 

katkılarıyla hazırlanır, 

Bakanlıkça Onaylanır.

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları 

içinde

kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar ile her 

türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak 

projelerin

gerçekleşmesi için yapılacak Kamulaştırma işlemleri (5)

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca

 (13/2) 

Tabii çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi 

yönünden teknik ve bilimsel gereklere göre, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca  düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanacak özel 

amenajman planları uyarınca belirli yerlerde ve belirli sürelerde 

üretim, avlanma ve otlatma faaliyetlerine izin verilebilir.(13/2)

Harita/Rapor

Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan milli parklar ve 

tabiat

parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik 

amaçlı bina ve tesisler yapmak

üzere gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine verilen izinler (8)

İntifa Hakkı (8)

Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde 

değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve 

tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, 

özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, 

geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları 

düzenlemektir.(1)

Milli parkların belirlenmesi, işletilmesi, 

planlanması ve kamulaştırılması gibi 

hükümleri kapsar.

6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümlerine göre 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (5)

Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su 

İşleri Bakanlığınca izin verilebilir (8)

Üretim, Avlanma ve Otlatma

Faaliyetlerine izin (13/2)

Milli park ve tabiat parklarının 

gelişme planları (8)

11/08/19832873
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Kavşak, Durak yeri ,yol dışı park yeri 

yapımı (7/g)

Karayolları Genel Müdürlüğü (7/g)

Köy yollarında ise Tarım ve Köy işleri Bakanlığının 

Görev ve yetkileri arasındadır.( 9/b-2)

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik 

güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park 

yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer 

kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik 

etmek (7/g)

Harita/Rapor kavşak, park yeri 

gibi benzer tesisler

İlkyardım istasyonları kurulması Harita, Rapor Karayolu Sınır Çizgisi /Geçiş 

Yolları

Karayollarında her iki taraftan 

sınır çizgisine 50 metre mesafe 

içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş 

yolları yönünden (17/1)

Belediye sınırları dışında yapı ve tesis 

kurulması

Harita, Rapor

Belediye sınırları içerisinde yapı ve tesis 

kurulması

Harita, Rapor Belediye Sınırları

Yapı ve tesis projesi
Belediye
İlgili projeyi üstlenen 

kişi ya da kuruluşlar

Tesis ve yapılar

Askeri Alanlar Askeri alanlar ile  kamu kuruluşlarınca yapılan veya 

yaptırılan enerji, sulama, petrol ürünleri ve 

Tesis 

Kamu Kuruluşlarına ait yapılar 

Askeri Alanlar ve Kamu 

Kuruluşlarınca yapılan enerji, 

Madde 6'da belirtilen tesislere 2 

km daha yakın olmak

Karayolu 

Demir Yolu

Geçiş Yolları Eğimi ve Drenaj Sistemi Harita-Rapor

Karayolu Sınır Çizgisi isim levhası ve amblemleri bir adet olmak üzere 

tesisin bünyesinde ve  karayolu  sınır çizgisi dışına 

İsim Levhası - Reklam 

ve İlan Levhası

Tesis konumu Tesis ismi ve amblemleri dışındaki tüm yazı, 

sembol ve şekiller reklam ve ilan levhası sayılarak 

Tesislerin giriş-çıkış yollarında

 ışıklı veya ışıksız yön levhaları kullanılamaz(13/2)

tesis çıkış  yoluna tesisten çıkan araçlara hitap 

edecek şekilde  DUR levhası konulması 

Tesis Geçiş Yolları / Park 

yerleri

Tesislerin geçiş yolları ile parkyerleri enaz (1) Lux 

şiddetinde aydınlatılır.

Işıklandırma sistemleri

Levhaların görüş uzaklığı levhalar en çok 300 metre 

uzaklıktan görülebilecek şekilde 

Kavşak ve Görüş 

Mesafesi/Cephe Genişliği

Toplayıcı yollara geçiş yolu ile bağlantı yapacak 

şekilde kurulacak tesisler için, kavşak ve görüş 

Toplayıcı yol 

bağlantıları

Bağlantı aralıklarının mesafesi toplayıcı yollardan karayoluna 

katılma ve ayrılmaları sağlayacak 

Yol Tipi Ek-Öznitelik Açıklanmıştır.

Tesise ait geçiş yolu ekseni / 

Giriş Çıkış Yolu ekseni / Taşıt 

Ek-Öznitelik Açıklanmıştır.

Belediye sınırı - idari sınır

Belediye sınırı - idari sınır Kavşak yakınındaki tesislere ait yapıların, görüş 

üçgeninin dışında  olması zorunludur.(19)

Kavşak Yakınında 

Tesis

Görüş Üçgeni Kavşaklardaki komşu kollarda 

kavşak başlangıcından itibaren, 

Tesis Sahasının Kaplanması (20) Geçiş yolları ve uzantıları ile parkyerleri ve tesisin taşıt trafiğine 

açık diğer alanlarının, karayolu sınır çizgisinden itibaren enaz 50 

metrelik mesafe içinde, karayolunun kaplama cinsine uygun olarak 

(stabilize yollar dışında parketaş, asfalt veya beton) kaplanması 

zorunludur (20)

Geçiş Yolları /

 Karayolu Sınır Çizgisi/

Taşıt Yolu Kenar Çizgisi/

Park Yerleri/

tesisin taşıt trafiğine açık 

alanları

Geçiş yolları ve uzantıları ile

 parkyerleri ve tesisin taşıt trafiğine açık diğer 

alanlarının, karayolu sınır çizgisinden itibaren enaz 

50 metrelik mesafe içinde kaplanması zorunlu.(20)

Belediye / Mücavir Alan Belediye

Yol Tipi

Karayolları Sınır Çizgisi

Planlama ve organizasyon Başhekimlik Başhekimlik, Merkez ve istasyonlar ile ambulans servisinin tüm 

birimlerini ve personelini sevk ve idare eder. Başhekimlik hizmetin 

sürekliliği ve geliştirilmesi için gerekli personel, bina, araç ve 

malzemenin sağlanması amacıyla mali kaynak temini ve 

kullanılması için gerekli planlama ve organizasyonu yapar. 

Rapor İl idari birim merkezleri ve 

sınırları, topografya, nüfus, 

yol, acil sağlık hizmet araçları

idari birim adı, türü, kodu, 

sınırları,

ilin coğrafi özellikleri, nüfus ve 

ambulans ve acil sağlık araçları 

sayısı

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye, 

Sağlık İl Müdürlüğü

Temin, sevk ve idare

Merkez konumu Sağlık İl Müdürlüğü Merkez, başhekimliğe bağlı olarak çalışır. Merkezler, ilin nüfusu, 

acil sağlık çağrı sayıları, istasyon sayıları ve ilin özelliklerine göre 

yeterli sayıdaki personel, teknik donanım ve yazılım alt yapısı ile 

birlikte uygun fiziki yapılarda kurulur.

Rapor/Harita İl idari birim merkezleri ve 

sınırları, nüfus, yol, acil durum 

istatistikleri

idari birim adı, türü, kodu, 

sınırları,İl nüfusu, yol, acil sağlık 

çağrı sayısı, istasyon sayısı ve il 

özellikleri

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye, 

Sağlık İl Müdürlüğü

Merkezlerin başta depremler olmak üzere her türlü 

afete dayanıklı müstakil yapılarda kurulması ve 

hizmete uygun teknolojik bir alt yapıya sahip 

olması esastır. 

Merkez konum tespiti

İstasyon yerleri belirleme Sağlık İl Müdürlüğü Belirlenen kriterlere göre istasyon yerlerinin tespiti Rapor/Harita idari birim merkezleri ve 

sınırları, nüfus, yol, acil durum 

istatistikleri

idari birim adı, türü, kodu, 

sınırları,

Nüfus, ulaşım bilgisi,

acil yardım gerektiren olaylar 

sıklığı, trafik ve iş kazaları sayısı 

vb. olayların sıklığı

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye, 

Sağlık İl Müdürlüğü

Nüfusun azami 50bin kişi olması, ulaşım 

imkanlarının güçlüğü, acil yardım gerektiren 

olayların sıklığı, trafik ve iş kazası vb. olayların sıklığı

İstasyon yerlerinin 

tespiti

Acil sağlık hizmeti akışı Merkez acil sağlık yardımı çağrısı ve yönlendirme Harita/Rapor idari birim merkezleri ve 

sınırları,bina, yol

idari birim adı, türü, kodu, 

sınırları,

bina no, adı, adres bilgisi, malik 

bilgisi

yol adı, genişliği, türü

olay yeri ve niteliği, yaralı sayısı

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye, 

Sağlık İl Müdürlüğü, 112 

istasyonları

talebin mahiyetine en uygun ve/veya en yakın 

birim veya birimlerin görevlendirilmesi suretiyle 

yönlendirme en kısa süre içerisinde yapılmalıdır.

acil sağlık yardımı 

yönlendirme ve sevki

Karayolu ile demiryolu arasındaki alanlarda yapılacak ve açılacak 

tesisler için ayrıca T.C.D.D. Genel Müdürlüğü'nün yazılı muvafakatı 

aranır. (7)

Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak 

üzere acil sağlık hizmeti sunan ve bu 

hizmetin sunulması ile ilgili olan bütün 

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.

Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, 

kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini 

sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık 

hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların 

uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar 

arasında koordinasyon temin edilmesine ve Bakanlık 

tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin 

sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir.

Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal 

güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik 

güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak 

önlemleri belirlemektir (1)

Karayolu ve Demiryolu  Arasındaki 

alanlarda yapılacak tesisler(7)

ACİL SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

YÖNETMELİĞİ

4798 11/05/2000 24046

KARAYOLLARI 

KENARINDA 

YAPILACAK VE 

AÇILACAK TESİSLER 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

4702 15/05/1997 22990

Toplayıcı yollardan karayoluna yapılacak 

bağlantı

2918 Bu kanunun amacı karayolları kenarında yapılacak ve 

açılacak tesisler ile ilgili düzenlemeleri belirlemektir.

2918

KARAYOLLARI TRAFİK 

KANUNU

2918 18.10.1983 18195 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.

Belediye sınırları dışında karayolu 

kenarındaki yapı ve tesisler

Harita/Rapor

Rapor

Tesislere ait levhaların ışıklandırılması (14) Işıklandırma, yoldaki trafiği etkilemeyecek şekilde tertiplenir. 

Tesislerin adını, servislerin niteliğini ve benzeri hususları belirtecek 

levhaların ışıklandırma niteliği

Rapor

Ek-Öznitelik AçıklanmıştırGörüş Mesafesi (18)

Harita-Rapor

Belediye Sınırı Dışındaki Kavşakların 

Yakınındaki Tesislere Ait 

Yapıların Konumu (19)

Harita/Rapor

Tesislerin ismini ve varsa bağlı bulunduğu şirketi belirleyen isim 

levhası ve amblemlerinin konulabileceği yerler

Harita/Rapor

Tesis giriş - çıkış yolları

Harita/Rapor Görüş mesafesinin tespitinde bu 

Yönetmeliğin 17 nci maddesinde 

belirtilen mesafeler içinde 

görüşün açık olması şartı aranır. 

Belediye Sınırları Dışında Karayolu 

Kenarındaki Yapı ve Tesislerde kavşak 

mesafesi (17)

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 

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.

Askeri alanlar ve Kamu kuruluşlarınca 

yapılan tesisler (6)

İlgili Kuruluşun yazılı muvafakatı aranır.(6) - 

Askeri alanlar - Kamu Kuruluşları

Askeri alanlar ile  kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan 

enerji, sulama, petrol ürünleri ve doğalgaz boru hatları gibi 

tesislere 2 kilometreden daha yakına yapılacak ve açılacak  tesisler 

için ayrıca ilgili kuruluşun yazılı muvafakatı aranır.(6)

Ayrıca T.C.D.D Genel Müdürlüğünün yazılı 

muvafakatı  (7)

Kavşak yakınındaki tesislere ait yapıların, görüş üçgeninin dışında  

olması zorunludur.(19)

Belediye ve mücavir alan sınırları içinden geçen devlet ve il yolları 

kenarında, karayolu sınır çizgisinden itibaren her iki tarafta 50 

metre mesafe içinde yer alan ve geçiş yollan yönünden devlet ve il 

yolu dışındaki yollara bağlantı yapmak isteyen tesisler için bu 

Yönetmeliğin 5, 8, 9,10, 37 ve 41 inci madde hükümleri aynen 

uygulanır. (42)

Harita/RaporBelediye ve Mücavir Alan içinden geçen 

Devlet ve il yolları dışındaki yollara bağlantı 

Yapılması (42 - Değişik:RG-6/1/1998-23222) 



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

olağan dışı durum ve afet yönetimi Merkez olay yerine yeterince ambulans ve acil sağlık aracı yönlendirme, 

sevk ve idare etme, hastane koordinasyonu sağlama.

Harita/Rapor yol, bina, araç bilgisi yol adı, genişliği, türü

bina no, adı, adres bilgisi, malik 

bilgisi

olay yeri sağlık hizmetine ihtiyaç 

duyan nüfus bilgisi, bölgedeki 

sağlık hizmeti aracı ve ambulans 

sayısı, hastane konum ve 

öznitelik bilgileri

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye, 

Sağlık İl Müdürlüğü, 112 

istasyonları

İrtifak Hakkı Tesisi (7) Kamulaştırmayı yapacak idareler yapar/yaptırır 

(7)

Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için 

yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, 

derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı 

kurulmasıdır.(4)

Rapor Ölçekli Plan(7)                     

Taşınmaz sınırı(7)          

Taşınmaz(7)

koordinat Yüzölçümü(7)

Cinsi(7)

Malik(7)

İrtifak Hakkı (7) Belirli Kesim(4)

Yükseklik(4)

Derinlik(4)

Kaynak(4)

Mal Sahibi ve Adres Tesbiti (7) Kamulaştırma yapacak idare(7) Belgelere bağlanmak suretiyle tespit ettirilir.(7) Rapor Tapu Kaydı(7) Vergi Kaydı(7) 

Nüfus Kaydı(7)

Vergi beyan ve değerlerini içerir İlgili Vergi Dairesi(7) En geç 1 ay içinde ilgili kuruma verilir. Malik ve Adres 

Bilgisi(7)

Tapuya Şerh Verilmesi(7) Tapu İdaresi(7) Bildirimden sonra mülkiyette oluşan herhangi bir değişiklik, 

kamulaştırma yapan kuruma bildirilmek zorundadır.(7)

Rapor Tapu(7) Tapu Şerhi (7)

Kamulaştırma Bedeli Tesbiti(11) Kamulaştırma Yapacak İdareler (8) Bilirkişi kurulu veya mahkeme heyeti tarafından yapılır.(11) Rapor Taşınmazın cinsi ve nevi(11-a) 

Yüzölçümü(11-b) Vergi 

beyanı(11-d) Diğer kıymet 

takdirleri(11-e) Yapı maliyet 

hesabı(11-h) Getireceği net 

gelir(11-f) Emsal satış 

değeri(11-g) Yapının resmi 

birim fiyatı(11-h)

Kamulaştırma 

Bedeli(11)

Zilyet Tespit Tutanağı Hazırlanması(19) İlgili İdare (19) Bilirkişiler tarafından hazırlanır(19) Rapor Yüzölçümü(19) Zilyedin 

Kimliği(19) Zilyedin Kimliği(19) 

Vergi Kaydı(19) Zilyetliğin 

süresi(19)

Zilyetlik Durumu (19)

Trampa(26) İlgili İdare (26) Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, 

idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz 

mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak 

miktarının verilmesi(26)

Rapor Taşınmazın değeri(26) 

Kadastral Veriler

Kadastral veiler

malik

yüzölçüm

kulanım türü

Kamu Taşınmazı

Nüfus Bilgisi ve Nüfus 

Yoğunluğu (1)

1- Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı 

yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan 

değişikliği yapılabilir (3-f)                                                                                                                                          

2- Gerigörünüm" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı 

(T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 12.50 m. irtifa),   

(10)                                                                        3- 

Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları, 

tersaneler ve sanayi tesisleri

kurulamaz (3-l).                                                                      

4- "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat 

Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) 

geçmemek şartı ile konut yapılabilir (10).                                                                                                 

5-Boğaziçi Alanında kamu hizmet ve tesislerine 

ayrılan alanlarda geçici inşaat müsaadesi verilmez. 

Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve 

etkilenme bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine 

ayrılan alanlarda 40 m2'yi geçemeyen bekçi 

kulübesi, büfe, çay ocağı gibi yapılara imar 

uygulama programı uygulanana kadar Boğaziçi 

İmar İdare Heyetince müsaade edilir (3-o) 

Nüfus yoğunluğu ve 

Yapılanma alanları

Yapı ve yapı Yoğunluğu (1) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı 

yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan 

değişikliği yapılabilir (3-f). 

Yapılanma alanlarının 

belirlenmesi

Mülkiyet TKGM

Ruhsat Belediye

Yapı Denetim Belediye

Çevre Düzeni Planı

Öngörüm Bölgesi

Gerigörünüm Bölgesi

Etkilenme Bölgesi

Boğaziçi Sahil Şeridi

İmar Planı

Bina

Turizm ve rekreasyon alanları (3-h) Boğaziçi İmar Müdürlüğü (9) Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve 

rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına 

ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir (3-h)

Harita/Servis/Rapor İmar Planı Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun 

yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri 

imar planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir (3)

Ormanlık alanlar (4) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu

 Tarım ve Orman Bakanlığı(4)

Boğaziçi Alanı sınırları içinde Devlet ormanı statüsüne alınacak 

yerler, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır 

ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak 

Hazineye devredilir. Özel mülkiyete ait olanlar ise Tarım ve Orman 

Bakanlığınca kamulaştırılır (4).

Harita/Sevis/Rapor İmar Planı Boğaziçi Alanı içindeki ormanlarda intifa ve irtifak 

hakkı tesis edilemez (4). 

Yeşil Alanlar (5) Boğaziçi İmar Müdürlüğü (5) Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına 

veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire 

yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları 

geliştirilerek muhafaza edilir (5)

Harita/Sevis/Rapor İmar Planı

Eski eserler ile koruma alanları ve SİT 

bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi 

(6)

Kültür ve Turizm Bakanlığı (6) Eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin 

kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en 

geç 2 yıl içinde yeniden belirlenir ve ilan edilir (6)

Harita/Rapor Tarihi Yapılar, koruma 

alanları ve sit alanları

Kontrol Tarihi Yapılar, 

koruma alanları ve 

sit alanları

Elektrik, su, doğalgaz, 

kaçak inşaat zaptı gibi 

kayıtlar

Mevcut kayıtlar, haritalar ve mahalinde yapılan 

çalışmalarla kaçak yapılar tespit edilecektir 
Kaçak yapılara 

ilişkin harita ve 

rapor

Halihazır harita

OrtoFoto veya Görüntü

Mülkiyet (Kadastro ve 

Tapu Sicili)

ADNKS veya Adres Bilgi 

Sistemi

Süresi içinde müraacaat etmeyen 

kişilere ait kaçak yapıların tespiti (7)

Belediye veya Valilikler (7) Müracaat etmeyen kişilere ait yapıların elektrik, su, kaçak inşaat 

zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca 

mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri 

tamamlanır.

Harita/Rapor

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu,

Boğaziçi İmar İdare Heyeti,

Boğaziçi İmar Müdürlüğü (6)

2981

18229

8/3/1984     

KAMULAŞTIRMA 

KANUNU

İMAR VE GECEKONDU 

MEVZUATINA AYKIRI 

YAPILARA

UYGULANACAK BAZI 

İŞLEMLER VE 6785 

SAYILI

İMAR KANUNUNUN 

BİR MADDESİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA KANUN 

Harita/Sevis/Rapor

2942

-2960 22/11/1983BOĞAZİÇİ KANUNU

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.

Harita/Sevis/RaporBu Kanun amaçları doğrultusunda Boğaziçi Alanında yerleşme ve 

yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının 

yapılması ve denetlenmesi için Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon 

Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü 

kurulmuştur (6).                                                                                               

Boğaziçi sahil Şeridi, Öngörüm Bölgesi, Gerigörünüm Bölgesi ve 

Etkilenme Bölgeleri bu planlar üzerinde tanımlanmaktadır (2-a-b-c-

d-e)

Boğaziçi İmar Müdürlüğü (9)

Kamu yararının gerektirdiği hallerde 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmaz 

malların kamulaştırılması ile ilgili 

hükümler bu kanun kapsamındadır.

Boğaziçi Alanının kamu yararı 

gözetilerek koruması, geliştirilmesi ve 

imar mevzuatının uygulanmasında esas 

alınacak hususlar bu kanun 

hükümlerine tabidir.

Nazım İmar Planı (2-a-b)

 İmar Uygulama Planı(2-a)

Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak 

üzere acil sağlık hizmeti sunan ve bu 

hizmetin sunulması ile ilgili olan bütün 

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.

Bu Kanun, Devlet ve kamu tüzelkişilerince 

kamulaştırılmasında 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.(1)

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 uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve 

düzenlemektir (1).

Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, 

kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini 

sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık 

hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların 

uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar 

arasında koordinasyon temin edilmesine ve Bakanlık 

tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin 

sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir.

08.11.1983 18215

18335

ACİL SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

YÖNETMELİĞİ

4798 11/05/2000 24046

Harita/Sevis/Rapor

Boğaziçi Alanında yeralan kültürel ve tarihi değerler ve doğal 

güzllikler muhafaza edilir ve doğal yapının korunması (3-a), tarihi 

ve kültürel binaların restorasyonu (3-d).

2918

   -  

Tarihi ve kültürel yapılar (3-a)

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 belirlemek 

(1)
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Kat mülkiyeti tesisi Harita, Servis, Rapor

İmar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise; 1. Yapı, korunacak 

durumda ise, müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme 

belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen, 2. 

Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edildikten sonra 

hemen, yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir (9-a)

Mülkiyet (Kadastro ve 

Tapu Sicili)

Üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı bulunan 

müstakil (9-a), hazine, belediye, il özel idaresi veya 

Vakıflar Genel Müdürülüğüne ait (9-b), başkasına 

ait (9-c) parseller veya araziler tespit edilecektir. 

Müstakil olan parseller üzerindeki yapılar için 

süresiiçinde müraacat  halinde hemen yapı ruhsatı 

veya kullanma izni verilir, bunun dışındaki 

arazilerde işlem yapılabilmesi için öncelikle arsa 

bedeli bu kanunda belirtilen yöntemlerle ödenmeli 

ve arsa tahsisisi ve tescili yapılmalıdır.

Islah İmar Planı Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m2'den fazla arazi 

için tahsis işlemi yapılmaz. Bu gibi fazlalıklar 

öncelikle ıslah imar planlarına göre değerlendirilir. 

Islah imar planına göre başka türlü 

değerlendirilmesi mümkün olmayan fazlalıklar, 

rayiç değer üzerinden tahsis yapılan gecekondu 

sahibine devir ve adına tescil edilir.

İmar Planı (12) Kendi parseli içinde olan imar mevzuatına aykırı 

yapıların; yola veya imar yoluna veya kıyı kenar 

çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen karayolları 

yaklaşma sınırına tecavüz durumları, yapının 

tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca komşu 

parsele tecavüzü olanların taraflar arasında 

anlaşma sağlanarak gerekli işlemleri 

tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre 

muhafazalarına karar verilir.

Gecekondu Önleme 

Bölgesi

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan 

veya Gecekondu önleme Bölgelerinde olup da, hak 

sahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler 

vasıtası ile düzenlenen harici satış veya satış vaadi 

senediyle başkalarına yapılan satış ve devir 

işlemleri geçerlidir. Daha önce bedeli tamamen 

ödenen arsa veya konutlar, satış veya devri 

yapılanlar adına valilik veya belediyelerin talebi 

üzerine tapuda tescil edilir. Bedelin ödenmeyen 

kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Gecekondu alanlarının kamulaştırılması 

(9)

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeler, dışında ise valilikler (9)

Lüzum görülen hallerde, üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı 

topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler 

kamulaştırılır. Sınırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan 

gecekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak tespit edilen 

bedel, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir.

Harita, Rapor Mülkiyet (Kadastro ve 

Tapu Sicili)

Islah İmar Planı Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro 

planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek 

tapuya esas teşkil eder (10-a). Hazine, belediye, il 

özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun 

uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler 

üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen 

imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının 

işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar 

planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya 

hisse tahsis edilir (13-b).

Mülkiyet (Kadastro ve 

Tapu Sicili)

Arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya 

eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu 

belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya 

müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın 

bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri 

olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması 

gerekir (13-a)

Gecekondu Önleme 

Bölgesi

Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak 

sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu 

ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya 

hisse verilir (13-b)

Özel Parselasyon Planı Özel parselasyon planında görülen veya hisseli 

satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, 

çocuk bahçesi, yeşil saha vs hizmetlere ayrılan 

yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak 

resen tapudan terkin; okul, ibadet yeri ve benzer 

kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz 

olarak ilgili idareler adına tespit ve tescil edilir (10-

b)

Halihazır Harita Mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınır ve 

yapılanma şartları da belirlenir (13-c)

İmar Planı (13-c) İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları 

gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde 

yeniden düzenlenir (13-c)

İmar Planı (14-a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis 

edilmiş alanlardaki sınai kuruluşlara ait olmayan 

tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli 

madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar 

dışındaki her türlü ruhsatız yapılar (14-a)

Rapor

Islah imar planları mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate 

alınarak ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya yaptırılır.

Harita, Servis, Rapor

Hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu 

sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre 

tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak 

sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar 

hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu Tahsis Belgesi" verilir.

Belediyeler veya Valiliklerce yapılır veya Yeminli 

Özel Teknik Bürolara yaptırılır (13-b)
Harita/Rapor

2981 8/3/1984     İMAR VE GECEKONDU 

MEVZUATINA AYKIRI 

YAPILARA

UYGULANACAK BAZI 

İŞLEMLER VE 6785 

SAYILI

İMAR KANUNUNUN 

BİR MADDESİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA KANUN 

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.

Islah İmar Planı Üretimi (13-c)

Tapu Verme (10) Belediyeler, valilikler veya bu makamlarca yetki 

verilmesi halinde kadastro müdürlükleri

Yapı ruhsatı veya kullanma izni 

verilmesi (9)

18335

Bu kanun hükümlerinden 

yararlanamayacak yapıların tespiti (14)

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 belirlemek 

(1)

Harita, Rapor
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Askeri Yasak Bölgeler ve 

Güvenlik Bölgeleri (14-b)

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 

Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda 

veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya 

tahsissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca 

kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerinde inşa 

edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş 

tarihinden itibaren 1 yıl içinde askeri makamlardan 

muhafazası için izin alınamayan yapılar (14-b)

Turizm alanları veya Turizm 

merkezleri (14-c)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan 

edilmiş bulunan "Turizm Alanlarında" ve "Turizm 

Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş 

veya inşaası devam eden ancak bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 

yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş 

bulunan kararlara uygun hale getirilmeyen yapılar 

(14-c)

Halihazır harita (14-d) Havaalanı sınır bölgesini 

gösteren

Havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 

1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye göre, 

Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita 

üzerinde sınırları belirlenecek saha içinde bulunup 

da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden 

itibaren 1 yıllık süre içinde tebliğ esaslarına uygun 

hale getirilmeyen yapılar (14-d)

Halihazır harita veya 

içmesuyu temin eden 

yapılara ilişkin planlar

İçmesuyu kaynaklarını veya 

temin eden yapılar ile koruma 

alanlarını gösteren

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek 

olan baraj, göl, gölet gibi satıhda bulunan su 

kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı 

ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su 

kaynakları etrefında bırakılan koruma alanı 

içerisindeki yapılar (14-e)

Halihazır harita veya 

karayolu (kamulaştırma) 

planları

Karayolu kamuşalatırma 

alanlarını ve üzerindeki yapıları 

gösteren

Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve 

konut olarak kullanılan yapılarla kamulaştırma 

sınırına 10 m.'den daha yakın olan ve konut dışı 

maksatlarla kullanılan yapılar (14-g)

Halihazır harita, plan veya 

kayıt

TCDD mülkiyet ve 

sorumluluğunda olan alanları 

gösteren

TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, 

istasyon, lojman, liman sahalarıyla demiryolu 

güzergâhları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğünün 

izni alınmadan yapılan yapılar (14-h)

Halihazır harita veya imar 

planı

Kıyı kenar çizgisi kıyı çizgisi ve 

kıyı mevzuatında tanımlı alanlatı 

gösteren

Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya 

hukuk tüzel kişilerine ait yapılar (14-i)

Belediye, TOKİ Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi Kadastro hazine ve diğer 

kamukurum arazileri

Kadastro

Tapu

Defterdarlık-Mal md.

Toplu konut için, 

Belediye, Hazine ve 

Kamu kurumu 

arazileri

Konut Finansmanı sağlamak                          

(8/Ek Madde 1 – (Ek : 9/4/1990 - KHK - 

412/1 md.)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (8) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin 

geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku 

ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar 

yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve 

gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak. (Ek: 

31/7/2003-4966/4 md.; Değişik: 8/12/2004-5273/8 md.)                                                                                  

Ek Madde:1 (a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n)

Rapor  Gecekondu Dönüşüm Projesi çerçevesinde idare 

tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların 

bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki 

mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç 

bedelleri ve gecekondu bölgesindeki kişilerin gelir 

durumu göz önünde bulundurularak gerekli 

görüldüğünde kamuoyuna ilân edilerek yapım 

maliyetlerinin altında tespit edilebilir. Bu madde 

uyarınca konut bedellerini, ödeme şeklini ve 

süresini belirlemeye Toplu Konut İdaresi 

Başkanının önerisi üzerine Başkanlığın bağlı 

bulunduğu Bakan yetkilidir. (Ek madde:7)   

Gecekondu bölgelerinde, gerçek kişilerin ve özel 

hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 

gayrimenkuller ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 

Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanuna göre hak sahibi olan kişilerin haklarına 

konu gayrimenkullerin değeri Başkanlık tarafından 

tespit edilir (Ek madde:7).

Konut Rayiç Bedelleri                                 

Mevcut Ekonomik 

Gelir durumu                  

Depremle ilgili dönüşüm projeleri (Ek 

Madde 7- (Ek: 5/5/2004 – 5162/4 md.)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (8) Harita, Rapor

Kamulaştırma Harita,Rapor

Toplulaştırma Harita, Rapor

Uygulayıcı kuruluşa geçen tarım arazisinin 

tasarruf ve tahsisi 

Harita, Rapor

Harita, Servis, Rapor

2981
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Başkanlık kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek 

ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunların 

içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti 

ve yapıları kamulaştırmaya yetkilidir. Başkanlık 

tarafından yapılacak kamulaştırmalar, 4.11.1983 

tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 

üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân 

projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma 

sayılır.  (Değişik birinci fıkra: 24/7/2008-5793/7 

md.)

TOPLU KONUT 

KANUNU

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.

Büyükşehir belediyesi              İlgili Belde 

belediyeleri              Valilikler

İmar Planı                                                

Çevre İmar Planı                                      

Tapu ve Kadastro Verileri

Gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya 

mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu 

konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar 

bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile 

imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu 

planlar; büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için 

büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları 

ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye 

meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik 

tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten 

itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır  

(Değişik birinci fıkra: 24/7/2008-5793/7 md.)

2985 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.

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 (1).

18335

17/03/1984 Her türlü imar planı 

(4)                      Hazine 

arsa/arazileri 

konumları ve 

değerleri (2)

Bu kanun hükümlerinden 

yararlanamayacak yapıların tespiti (14)

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 belirlemek 

(1)

İskân Sahalarının Tespiti, Kamulaştırma ve 

Kadastro (4)                                                         

Gecekondu dönüşüm projeleri (Ek madde 1-

ı) (Ek: 31/7/2003-4966/4 md.; Değişik: 

8/12/2004-5273/8 md.)

Harita/Rapor



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Arazi Dağıtımı Harita, Rapor

Borçlandırma Rapor

Dağıtılan Toprağın Geri Alınması Rapor

Dağıtılan topraklar üzerinden tasarruf 

tahdidi 

Rapor

Dağıtılan ve sahibine bırakılan topraklarda 

mirasçıların tasarrufu 

Rapor

Temliki Tasarrufların Durdurulması Rapor

Kısıtlama Süresi içinde arazilerin ipotek 

edilmesi 

Rapor

Yeni yerleşim Yerlerinin Kurulması Harita, Rapor

Tapu ve Kadastro İşlemleri Harita, Servis, Rapor

Çiftçilerin desteklenmesi Rapor

Yabancı uyruklulara ait arazilerin 

kamulaştırılması 

Harita, Rapor

Yapı Ruhsatı Verilmesi (Ek madde-9) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (8) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya 

yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis edilmiş 

olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere 

mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık 

tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 

başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş 

gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir. (Ek md.9)

Rapor  İmar Planı                                                    

Uygulama imar plânı (Ek 

md.9) 

Ek md.9-Ek fıkra: 27/4/2006 – 5492/2 md.                                                                                              

Ek md.10 -11

İmar Planı                                                     

Uygulama İmar Planı

Nazım İmar Planı (5) Toplu konut bölgelerinin seçimi Nazım İmar Planı 

ve kentsel gelişme stratejisine ve etaplamasına 

uygun nitelikte olmalıdır. İşlemler. DOKÜMAN 2: 

Toplu Konut Bölgesi Başvuru Hazırlama Kılavuzu'na 

göre yapılır (5).

Belediye Sınırı (5) Toplu konut bölgeleri belediye sınırları içinde 

belirlenebilir (5).

Mücavir Alan Sınırı (5) Toplu konut bölgeleri belediye mücavir alan 

sınırları içinde belirlenebilir (5).

Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi (6) Toplu Konut İdaresi Başkanı (26) Önerilen Toplu Konut Bölgesi henüz Belediye mülkiyetinde değilse, 

uygun görülen projelere Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi 

şartlı olarak verilir (6).

Rapor Tapu Mülkiyet Toplu konut bölgesi mülkiyeti Belediyeye 

geçmeden bu Yönetmeliğe göre açılacak krediler 

kullandırılmaz (6).

Ön Fizibilite Raporu (6) Belediye (6) Belediyece hazırlanacak Ön Fizibilite Raporunda, arsaların hangi 

tür Konut Yaptıranlar tarafından satın alınabileceği belirlenerek 

imar planı üzerinde gösterilir (6).

Harita/Rapor İmar Planı (6) İmar Planı İmar Planı üzerinde toplu 

konut yapılacak arsalar 

gösterilecek (6).

Proje Uygulama Alanı İlgili Bakanlık teklifi ve 

Bakanlar Kurulu Kararı(3)

ilgili kuruluşça bağ, bahçe ve ağaçlık arazi ve örnek 

işletmeler hariç, gerçek kişilerle özel hukuk 

tüzelkişilerine ait tarım topraklarından o bölge için 

tespit edilen dağıtım normunun on katını aşan 

kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal yapı ve tesisler 

kamulaştırılabilir. Bu suretle yapılacak 

kamulaştırmalarda Devletçe sulanan arazi sulu 

arazi sayılır.(5)

Gayrimenkuller 

Uygulayıcı Kuruluşun

tasarrufuna geçer.(4)

Tapu Kaydı, Malik TKGM Bakanlar Kurulunca bu Kanunun

birinci maddesinin (g)(Tarım Bakanlığınca birinci, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olarak belirlenen 

topraklardır.) bendine göre uygulama alanı olarak 

ilan edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve 

diğer gayrimenkullerin tamamı kamulaştırılabilir.(5)

Bedel Tespiti İlgili teşkilatın 

görevlendirdiği

Bedel Takdir Komisyonları

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak 

kamulaştırmalara 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır. (5)

Harita/RaporGerçek veya özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan arazi 

ve diğer gayrimenkuller kamulaştırma ile,

Uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçer. (4/b)

18344

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.

Konut üretiminde teşvik edilecek kentsel alanların ve 

önceliklerinin şehircilik ilkelerine ve bilimsel 

gereklere dayalı olarak saptanması ile konut 

sorununa arsa, teknik altyapı, sosyal tesisler, çevre 

düzenlemesi, konut üretimi bütünlüğü içinde 

yaklaşan bir sistem oluşturularak, Toplu Konut 

İdaresi'nin destek vermesi ve Belediyeler, Konut 

Yaptıranlar ve Bankaların işbirliği ile çağdaş kentsel 

çevrelerin üretilmesi (1).

Bu Kanunun amacı sulama alanları ile Bakanlar 

Kurulunca gerekli görülen alanlarda;

 a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini,işletilmesinin 

korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin 

alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak 

artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda 

istihdam imkanlarının artırılmasını,

b) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin 

zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin 

mülkiyetinde bulunan topraklarla 

topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, 

eğitilmelerini,

c) Ekonomik üretime imkan vermiyecek şekilde 

parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve 

imkanlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de 

toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin geçimini 

sağlamaya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli 

olmayacak derecede parçalanmasını ve küçülmesini 

önlemeyi, 

d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme 

yerlerine eklemeler yapmayı, 

e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaçlara 

tahsisini düzenlemeyi,

f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme 

şeklini belirlemeyi,                                    g) Bakanlar 

Kurulunca gerekli görülen diğer bölgelerde 

gayrimenkullerin Milli Güvenlik nedeniyle mülkiyet 

ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerinde 

düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır. (1)

2985

18592

21405

3083

21405BELEDİYE ARSALARI 

ÜZERİNDE TOPLU 

KONUT VE KENTSEL 

ÇEVRE ÜRETİMİ VE 

KREDİLENDİRİLMESİNE 

DAIR YÖNETMELİK

TOPLU KONUT 

KANUNU

SULAMA 

ALANLARINDA ARAZİ 

DÜZENLEMESİNE DAİR 

TARIM REFORMU 

KANUNU

Kamulaştırma (4/b) Bölge teşkilatının teklifi

ve ilgili kuruluşun(Toprak ve Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünü)  onayı(5/5)

Toplu Konut Bölgesi (5) Önerisi2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 

Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline 

İlişkin Tüzük çerçevesinde, 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 (1).

2985

14/11/1992

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.

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 (1).

01/12/1984 -

17/03/1984

Belediyeler, Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarında, kentin 

Nazım İmar Planı ve kentsel gelişme stratejisine ve etaplamasına 

uygun nitelikte olan, bir veya birden fazla alanı Toplu Konut 

Bölgesi olarak önerebilirler (5)

Belediyeler (5) Harita/Rapor



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Sahibine bırakılacak tarım arazisinin bir kısmı sulu, 

bir kısmı kuru ise aynı tarımsal işletme gelirinin 

sağlanması kaydı ile sulu arazi kuru araziye tahvil 

edilir. (5)

Kamulaştırmada sahibine bırakılacak toprak 

mümkün olduğu kadar toplu halde ve işletmeyle 

ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli 

şekilde toprak sahibi tarafından seçilir. Ancak seçim 

hakkı kamulaştırılacak toprakların düzenli bir 

biçimde dağıtılmasını ve verimli şekilde 

işletilmesini engelleyecek tarzda kullanılamaz.(5)

Toplulaştırmada, yol ve kanal gibi kamunun ortak 

kullanacağı yerler için %10 luk katılım payı 

kesilir.(6/3)

Toplulaştırma 

sonunda dağıtılan

 veya sahibine 

bırakılan tarım arazisi 

malikleri adına, geriye 

kalan arazi ise Hazine 

adına uygulayıcı 

kuruluşun talebi ile 

tapuya tescil 

edilir.(6/4)

katılım payı dışında kesilen arazi, öncelikle varsa eş 

değer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen 

arazi için kamulaştırma işlemi yapılır.(6/3)

Tapu Siciline şerh 

konulması: Maliklere 

kalan arazi dağıtım 

normundan daha 

küçük parçalara 

taksim edilemeyeceği 

ve ifraz işlemine konu 

olamayacağı.

Malikleri adına tescil edilen arazi bu Kanun 

hükümleri dışında o bölge için tespit edilen dağıtım 

normundan daha küçük parçalara rızaen veya 

hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu 

olamaz. Bu husus tapu siciline şerh edilir.(6/4)

Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale 

durumunda zeminde mevcut durum bir 

krokiye bağlanarak rapor altına alınır.

Valilik ve Kaymakamlıklar: işin özelliğine göre, 

tapu, kadastro, belediye, il özel idaresi, tarım 

vs.kurumlardan yapılacak görevlendirmeler ve 

kolluk kuvvetleri nezaretinde yapılır.

Taşınmazın ölçülmesi, sınırlarının belirlenmesi, krokisinin çizilmesi 

ve tapu uygulaması gibi hususlarda yardımcı olmak üzere 

soruşturma memurlarına eleman verilebilir.

Harita / Rapor Merkez il, ilçe, mahalle 

sınırları

harita İl özel idaresi Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını 

öğrendikleri tarihten altmış gün içinde, idari 

makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, 

tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir 

yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda 

bulunulamaz. Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan 

taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya 

müdahalelerde süre aranmaz. Taşınmaz mal, aynı 

il’e bağlı ilçelerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir 

yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; illerarası sınır 

anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili valiliği 

veya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı belirler.

Taşınmaz mallara 

tecavüz veya 

müdahalenin tespit 

krokisi

Pafta, ada, parsel bilgileri harita kadastro Yapılan işlemin 

tutanakla 

raporlanması

Bakanlar Kurulunca Belirlenir

(5- Değişik üçüncü fıkra: 23/2/2011-6171/1 md.) 

Bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uygulama 

alanlarında ilgili kuruluşça, isteğe bağlı veya maliklerin muvafakatı 

aranmaksızın arazi toplulaştırılması yapılabilir.(6/1)

Sahibine Bırakılacak Arazi (5)

İlgili Kuruluşlar tarafından (Toprak ve Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü) (6/1)

Harita/Servis

Toplulaştırma (6)

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.

Bu Kanunun amacı sulama alanları ile Bakanlar 

Kurulunca gerekli görülen alanlarda;

 a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini,işletilmesinin 

korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin 

alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak 

artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda 

istihdam imkanlarının artırılmasını,

b) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin 

zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin 

mülkiyetinde bulunan topraklarla 

topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, 

eğitilmelerini,

c) Ekonomik üretime imkan vermiyecek şekilde 

parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve 

imkanlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de 

toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin geçimini 

sağlamaya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli 

olmayacak derecede parçalanmasını ve küçülmesini 

önlemeyi, 

d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme 

yerlerine eklemeler yapmayı, 

e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaçlara 

tahsisini düzenlemeyi,

f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme 

şeklini belirlemeyi,                                    g) Bakanlar 

Kurulunca gerekli görülen diğer bölgelerde 

gayrimenkullerin Milli Güvenlik nedeniyle mülkiyet 

ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerinde 

düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır. (1)

3091

18592

Bu Kanun; 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 yerlere veya 

menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan 

tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar 

tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin 

güvenliği ve kamu düzenini sağlar. 

3083SULAMA 

ALANLARINDA ARAZİ 

DÜZENLEMESİNE DAİR 

TARIM REFORMU 

KANUNU

TAŞINMAZ MAL 

ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN 

TECAVÜZLERİN 

ÖNLENMESİ HAKKINDA 

KANUN

Kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya 

bunlar tarafından idare olunan veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati 

umuma ait olan taşınmaz mallar

Harita / RaporTaşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; 

taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya 

görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar 

tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir 

ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

Harita/Rapor

01/12/1984 -

15.12.1984 18606

Uygulama alanı

Taşınmaz mallara yönelik tecavüz ve 

müdahalenin önlenmesi için lazım 

gelen önlemlerin alınması, ceza 

hükümlerinin belirlenmesi bu kanun 

hükümleri kapsamındadır.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Sabit nokta bilgileri harita, rapor kadastro, iller bankası Sonucun karar 

defterine yazılması

kadastro paftası, imar paftası harita kadastro, belediye Kamu kurumlarına ve 

kuruluşlarına ait veya 

bunlar tarafından 

idare olunan veya 

Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında 

bulunan sahipsiz 

yerlere veya menfaati 

umuma ait olan 

taşınmaz malların 

tespiti

Halihazır Harita Yapımı (7) Belediyeler veya valilikler (7-a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır 

haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu 

haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir 

nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine 

gönderilir (7-a).

Harita

Bölge Planı (5)

Çevre Düzeni Planı (5)

Halihazır harita (5)

Kadastral durum (5) TKGM

Nüfus bilgisi (7-b) TUİK nüfus>10000 ise imar planı mecburi

Tarım arazileri (8-c) toprak koruma ve arazi kullanım kanunundaki 

izinler alınmadan tarım dışı planlanamaz

Yapı ruhsatının verilmesi Rapor

Halihazır Harita (5) İmar planlarının tanziminde planlanan 

beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel 

ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu 

otopark yerleri ayrılır (37).

Kadastral durum (5) Tapu bilgileri TKGM

Nazım İmar Planı (5)

İmar Cephe Hattı (12) bina, cephe hattından önde bina yapılamaz

Tapuda kamu kurumuna 

ait ve ağaçlandırılan

Halihazır Harita Belediye Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde 

bulunan ve özelleştirme programına alınmış 

kuruluşlara ait arsa ve arazilerle sınırlı olmak üzere 

mevzi imar planı yapma yetkisi

Kadastral durum TKGM İlgili Belediyeler bu arsa ve arazilerin imar 

fonksiyonlarını 5 yıl değiştiremezler.

Nazım İmar Planı Belediye

İmar Programları (10) BelediyeLer (10) İmar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, 

bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını 

hazırlarlar (10). 

Harita/Servis/Rapor İmar Planları

Uygulama İmar Planı Belediye İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil 

saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve 

terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış 

yerlerde.

Belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde 

belediye; belediye 

ve mücavir alan 

hudutları dışında 

özel idare adına 

tapu kaydı terkini.

Kadastro bilgileri Tapu bilgileri TKGM Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 

gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, 

güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile 

doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı 

Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı 

yerler hariç olmak üzere.

İmar Planı irtifak hakkı 

(yükseklik/derinlik)
Kadastro bilgileri Tapu bilgileri TKGM

Belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığının onayı ile (11)

İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, 

toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere 

ayrılmış yerlere rastlayan Hazine ve özel idareye ait arazi ve 

arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları 

dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin 

edilir (11).

Harita/Servis/Rapor

İrtifak hakkı (14) Belediye veya valilikler (14) Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Mevzi İmar Planı (9) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi (9) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve 

özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin, 

ilgili kuruluşlardan gerekli görüş alınarak imar tadilatları ve 

mevzi imar planları ve buna uygun imar durumları 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanır 

(9).

Harita/Servis/Rapor

Belediye sınırları içinde ilgili belediyelerce, 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında valilik 

veya ilgilisince (8/b) 

Harita/Servis/RaporNazım İmar Planı (8) Belediye sınırları içinde ilgili belediyelerce (8/b), 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında valilik 

veya ilgilisince (8/c) 

Arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 

bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı 

yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve 

büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin 

çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla 

açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır (5).

Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; 

plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 

teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir (1).

Kamuya ait gayrimenkullerin terki (11)

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

ve dışında kalan yerlerde yapılacak 

planlar ile inşa edilecek resmi ve özel 

bütün yapılar bu Kanun hükümlerine 

tabidir (2).

3091 Bu Kanun; 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 yerlere veya 

menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan 

tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar 

tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin 

güvenliği ve kamu düzenini sağlar. 

TAŞINMAZ MAL 

ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN 

TECAVÜZLERİN 

ÖNLENMESİ HAKKINDA 

KANUN

Kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya 

bunlar tarafından idare olunan veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati 

umuma ait olan taşınmaz mallar

Uygulama imar planı (8)

Harita / RaporTaşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; 

taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya 

görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar 

tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir 

ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

İMAR KANUNU
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Yapılaşma koşulları3194 Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya 

dışında, imar planı bulunan alanlarda imar uygulama 

kurallarını belirlemektir.

Taşınmaz mallara yönelik tecavüz ve 

müdahalenin önlenmesi için lazım 

gelen önlemlerin alınması, ceza 

hükümlerinin belirlenmesi bu kanun 

hükümleri kapsamındadır.

-

Parsel Büyüklükleri (17) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş 

farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni 

parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar 

vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün 

olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit 

olunur (17). 

Harita/Servis/Rapor Parsel genişlikleri:

1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:

a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait 

yerlerde:

aa) Bitişik nizamda: (6.00) m. den, 

ab) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) m. 

den,

ac) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 

(6.00) m. den, az olamaz.

b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait 

yerlerde:

ba) Bitişik nizamda: (9.00) m. den,

bb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı 

+ (9.00) m. den az olamaz.

bc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 

(9.00) m. den az olamaz.

c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:

ca) Bitişik nizamda: (12.00) m. den,

cb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) 

m. den,

cc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 

(12.00) m.den, az olamaz.

2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük 

sanayi bölgelerinde:

a) Bitişik nizamda: (5.00) m. den,

b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) m. 

den,

c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplam + 

(5.00) m. den, az olamaz.

3. Sanayi bölgelerinde: 

İmar PlanıPLANLI ALANLAR TİP 

İMAR YÖNETMELİĞİ

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.



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Parsel derinlikleri:

1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:

a) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) m. den,

b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 

(13.00) m. den, az olamaz.

2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük 

sanayi bölgelerinde:

a) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) m. den,

b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) 

m. den, az olamaz.

3. Sanayi bölgelerinde:

30.00 m.den, az olamaz.

4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m. 

den, az olamaz.

Parsel alanları: Konut dışı kentsel çalışmaları 

alanlarında 2000 m2. den az olamaz.

1. Ön bahçe mesafeleri: İskan alanlarında yapılacak 

binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe 

mesafeleri en az (5.00) m. dir.

2) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan 

edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) 

olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) 

m.dir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri (0.50) 

m. artırılır.

3) Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate 

alınacak kat adedi: Bodrumlarda iskan edilen katlar 

da dahil, binada yer alan iskan edilen katların 

toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunacak 

sayıdır. (2.50) m.'yi aşan artık değerler 1 kat 

adedine tekabül eder. 

Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan 

hacim oluşturulmamış istinat duvarların yükseklik 

hesabına dahil edilmez.

İmar Planı Yapılaşma koşulları Her türlü imar adasında, parselasyon planı 

yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid 

yapılamaz (19-1).

Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin 

gerçekleştirilmesi maksadı ile yapılması gereken 

kamulaştırmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler 

için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere 

yapılacak ifrazlar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına 

tabi değildir (19-2).

Yapı nizamı inşaat taban alanı oranı ile belirlenen 

yerler ile plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok 

nizamında olan yerlerin dışında, ayrık ve blok 

nizamına tabi imar parselasyon planı varsa imar 

parsellerinin tevhidi halinde elde edilecek yeni 

inşaat taba alanı, parsellerin tevhidi öncesi ayrı ayrı 

haklan olan inşaat taban alanlarının toplamını 

geçemez (19-3).

Ayrık yapı nizamına tabi olup, imar planı ile farklı 

yükseklik veya kullanım kararları getirilmiş imar 

parselleri tevhid edilemez. Aralarında (3.00) m. ve 

daha fazla kot farkı bulunan imar parselleri tevhid 

edilemez (19-4).

İfraz yolu ile cephesi olmayan parsel ihdası, ancak 

imara müsait hale getirildiği parsele 

şuyulandırılarak yapılır (20).

İmar planına göre kapanan yollar veya mahreci 

bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan 

parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler Îmar 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı 

yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği 

takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya 

kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi 

kullanılmaya devam olunur (22).

TKGM

189164877 02/11/1985 Yapılaşma koşulları3194 Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya 

dışında, imar planı bulunan alanlarda imar uygulama 

kurallarını belirlemektir.

İfraz ve Tevhid (19) Harita/Servis/Rapor

Kadastro Haritası

Parsel Büyüklükleri (17) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş 

farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni 

parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar 

vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün 

olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit 

olunur (17). 

Harita/Servis/Rapor Parsel genişlikleri:

1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:

a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait 

yerlerde:

aa) Bitişik nizamda: (6.00) m. den, 

ab) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) m. 

den,

ac) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 

(6.00) m. den, az olamaz.

b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait 

yerlerde:

ba) Bitişik nizamda: (9.00) m. den,

bb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı 

+ (9.00) m. den az olamaz.

bc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 

(9.00) m. den az olamaz.

c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:

ca) Bitişik nizamda: (12.00) m. den,

cb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) 

m. den,

cc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 

(12.00) m.den, az olamaz.

2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük 

sanayi bölgelerinde:

a) Bitişik nizamda: (5.00) m. den,

b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) m. 

den,

c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplam + 

(5.00) m. den, az olamaz.

3. Sanayi bölgelerinde: 

İmar PlanıPLANLI ALANLAR TİP 

İMAR YÖNETMELİĞİ

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.
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NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 
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UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet 

alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları 

olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi 

yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce 

hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre 

yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez. Bu 

gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesislerden 

başka yapı yapılamaz.

İmar planlarında yukarıdaki sebeplerle 

"Ağaçlandırılacak alan" olarak gösterilen alanlarda 

da aynı esaslara uyulur (23).

Muvakkat ruhsat süresi 10 yıldır. Yapı izni 

verilmezden önce belediye encümeni kararının gün 

ve sayısının 10 yıllık müddet için muvakkat inşaat 

olduğunun ve diğer lüzumlu ölçü ve şartların, tapu 

kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlık süresi 

tapu kaydına şerh verildiği günden başlar (21).

Bir parselde birden fazla muvakkat yapıya izin 

verilmesi halinde bu yapıların inşaat alanları 

toplamı 250 m2. den ve yükseklikleri 6.50 m. den 

fazla olamaz (21).

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve tesisler 

yıktırılır. 10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan 

sonra veya 10 yıl dolmadan yıktırılması veya 

kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve 

tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine 

ödenir (21).

İmar planına göre kapanan yollar veya mahreci 

bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan 

parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler Îmar 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı 

yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği 

takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya 

kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi 

kullanılmaya devam olunur.

Bu gibi arsalardan 5 yıllık programa dahil olmayan 

ve bu Yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina 

yapılmasına müsait bulunanlara da yükseklikleri 

tabii zeminden (6.50) m. yi ve brüt inşaat alanı 250 

m2. yi geçmemek üzere, 21 inci maddedeki şekil ve 

esaslar dahilinde muvakkat inşaat izni verilir (22).

Yapı Ruhsatı (24) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, 

imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve 

mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü 

fenni mesuliyeti ve kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve 

mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat verilir.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak 

olan karayolu, demiryolu, tünel, köprü, menfez, baraj, 

Rapor Bir parselin bulunduğu imar adasına ait 

parselasyon planı yapılıp belediye encümenince 

kabul edilip Tapu'ya tescil edilmeden o adadaki 

herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez (24).

Kadastro Haritası Blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan ve imar 

planı ile ölçü ve emsal verilmemiş yerlerde taban Halihazır Harita

Bina cepheleri: Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde yapılacak 

yapıların Max. bina cephesi (30.00) m. dir. İkili veya üçlü blok 

yapılması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yollan bulmak 

maksadı ile bir kaç dar parseli birlikte mütalâa ederek o yer için 

tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak 

üzere bina cepheleri toplamı (30.00) m. olan ikili veya üçlü bloklar 

teşkil etmeye belediye yetkilidir. Blok yapı nizamına tabi olan 

yerlerde ise azami blok boyu (50.00) m. dir (27).

Harita, Rapor

Bina derinlikleri: Bina derinlikleri azami (40.00) m.'yi geçmemek ve 

hiç bir yerde arka bahçe sınırına (3.00) m. den fazla yaklaşmamak 

şartı ile; I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır.

Ancak;

1. Formülün kullanılması sonucunda (10.00) m. den az çıkan bina 

derinlikleri, arka bahçe mesafesi (2.00) m. den az olmamak üzere 

(10.00) m. ye çıkartılabilir.

2. Köşe başına rastlayan parsellerde yapı derinliği parselin yüz 

aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre 

belirlenir.

3. İmar planlarında ticaret bölgesi, olarak gösterilen blok ve bitişik 

nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete 

ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katlan, 

bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz 

etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. 

4. H/2 arka bahçe mesafesini temin etmek şartı ile bina derinliğini 

(40.00) m. ye çıkarmaya Belediye yetkilidir.

5. Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yola cephesi 

bulunan parsellerde taban alam kat sayısı % 40 dahilinde kalmak 

kaydı ile bina derinliği için azami (40.00) m. şartı aranmaz (28).

Meyilli arsalarda yüksekliğin, arka komşu sınırında 

tabii zeminden itibaren (6.50) m. yi geçmesi 

halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu 

sınırından en az (3.00) m. geriden başlatılır (28).

Bir parsele, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ölçülere 

uyulması kaydı ile birden fazla yapı yapılabilir.

Umumi binalar için Belediye Encümenince kabul edilecek 

TKGM

Harita/Servis/Rapor

189164877 02/11/1985 3194 Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya 

dışında, imar planı bulunan alanlarda imar uygulama 

kurallarını belirlemektir.

Geçici Yapı İzni (21)

Bir parselde bina yapılması (25)

Binalara ait düzenlemeler  (27)

İfraz ve Tevhid (19) Harita/Servis/Rapor

Kadastro Haritası

Belediye (21) İmar planlarında, iskan hudutları içinde bulunup da, umumi 

hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için 

gereken kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan parçalan imar planı ve 

bu Yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabilir. 

Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu 

takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir (21).

Rapor Mülkiyet Bilgileri

PLANLI ALANLAR TİP 

İMAR YÖNETMELİĞİ

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.

TKGM
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Bina yükseklikleri: İmar planlarında kat adetleri veya bina 

yükseklikleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara 

tekabül eden kat adetleri aşağıda gösterilen miktarları aşmamak 

üzere tesbit olunur.

İmar planına göre genişliği:

(7.00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (6.50) m.'den, kat 

adedi bodrum hariç 2'den fazla,

(7.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (9.50) m.'den, kat 

adedi bodrum hariç 3'den fazla,

(9.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (12.50 m.'den, kat 

adedi bodrum hariç 4'den fazla,

(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (15.50) m.'den 

kat adedi bodrum hariç 5'den fazla,

(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (18.50) m.'den, 

kat adedi bodrum hariç 6'dan fazla,

(17.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (21.50) m. den, 

kat adedi bodrum hariç 7'den fazla,

(19.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (24.50) m.'den, 

kat adedi bodrum hariç 8'den fazla,

olamaz (29-1).

İmar planına göre iskan hudutları dışında kalan 

veya iskan hudutları içinde bulunup da yapı 

yapılması men edilen veya başka maksada tahsis 

olunan yerlerde bu madde uygulanmaz (29-2).

Bazı yapılarda aranan şartlar: Hımış ve yarım kâgir binaların 

komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden (0.50) 

m. yüksekliğe kadar ve en az 1 tuğla kalınlığında yangın duvarı 

yapılması şartı ile bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür (33).

Kerpiç binalarda: 1 bodrum ve 1 normal kat, yani 

(3.50) m. yi aşamaz.

Hımış ahşap, yarım kâgir binalarda: 1 bodrum ve 2 

normal kat, yani (6.50) m. yi aşamaz.

Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak 

yapılamazlar (33).

Saçaklar: Biralara saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak 

saçakların (1.20) m. yi geçmemek üzere genişliği Belediyece tayin 

olunur (34).

Çatılar ve dış görünüm: Merdiven evi ve ışıklıklar, çatı gabarisini 

(0.50) m. aşabilir.

Teras çatılarda yapılacak en çok (0.90) m. yüksekliğinde kâgir 

korkuluk, bina yüksekliğine dahil değildir (35). 

Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız 

bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması 

amacıyla yapılacak pencereler hariç olmak üzere 

çatı örtüsü üstünde hiçbir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak, Türk Standardı 863 şartlarının Çıkmalar: Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları 

dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı 

çıkma yapılabilir (36).

A - Kapalı Çıkmalar;

1) Plan ve yönetmelikte verilen yan ve arka bahçe 

mesafeleri içine taşamaz. Ancak arka bahçelerde 

çıkmalı olarak oluşmuş binaların bulunduğu yapı Binaya paratoner koyulması: İçinde patlayıcı madde bulundurulan 

yerlerle, sivri ve yüksek bina ve tesislere paratoner konması 

mecburidir (54).

İmar durumu

Yapı kullanma izni (64) Belediye veya Valilik Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin 

tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. 

Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı 

kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı 

kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya 

sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni 

mesullere verilir (64).

Rapor

Parsel büyüklükleri ve bina cepheleri(13) Mücavir alan sınırları içinde, Belediyeler, Harita/Servis/Rapor İmar Planı Nizam Türü,

TAKS

İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin genişlikleri 

(20) m.den, parsel derinlikleri (30) m.den az İmar Planı 1) İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu 

kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve 

kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması 
Kadastral Harita

İmar Planı 1) Kerpiç binalar 1 bordum ve 1 zemin kattan yani 

(3.50) m. den, hımış, ahşap, yarım ahşap ve yarım 

kagir binalar 1 bodrum ve 2 normal kattan yani 

(6.50) m. den fazla yükseklikte olamaz. 

2) Ahşap binalar bitişik olarak yapılamaz. Parselasyon Haritası

İmar Planı 1-Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği 

daha fazla olsa bile (40.00) m.den daha fazla Parselasyon Haritası

Çıkmalar(23) Binalarda tesbit edilen azami bina alanı dışında aşağıdaki şartlarla 

kapalı veya açık çıkma yapılabilir(23)

Harita/Servis/Rapor Halihazır Harita 1) Açık çıkmalar binanın her cephesinde, kapalı 

çıkmalar binanın yalnızca ön ve arka cephelerinde 

yapılabilir. Binalara Kot Verilmesi (21) Belediye Harita/Servis/Rapor Halihazır Harita 1) Bordür taşı konulmuş ise binanın ön cephe hattı 

ortası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden,Halihazır Harita 1) Bina alanı içinde yapılan geçitli kapalı çarşıların 

ve pasajların temiz iç yüksekliği (3.50) m. den geçit Kadastral Harita

Sıhhi Tesisler(32) Harita/Servis/Rapor Halihazır Harita Umumi binalarla otel, işhanı ve benzerlerinde 

ihtiyaca göre en az (10) tonluk su deposu Bahçe Duvarları(33) Harita/Servis/Rapor Halihazır Harita Duvar Yükseklik

Duvar Tipi

1) Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol 

tarafından ve yoldan bina cephe hattına kadar Tapu

Mimari proje

Statik proje

İmar Planı

Tapu

Mimari proje

Statik proje

Halihazır Harita

Kadastral Harita

Bina Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre 

belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri, otopark 

Otopark Alanı

Birim Park Alanı Binek otoları için min=20 m2,

kamyon ve otobüsler manevra 

Binanın ihtiyacı olan miktardaki

otopark alanları, Kat mülkiyeti Kanununda Ön ve Yan Bahçe Mesafeleri İmar planı ve mevzuat 

hükümlerine göre belirlenen ön 

02/11/1995PLANSIZ ALANLAR 

İMAR YÖNETMELİĞİ

4882

Belediye

İl idari kurulu

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.

18916

319418916

4877 02/11/1985 3194 Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya 

dışında, imar planı bulunan alanlarda imar uygulama 

kurallarını belirlemektir.

Binalara ait düzenlemeler  (27)

PLANLI ALANLAR TİP 

İMAR YÖNETMELİĞİ

Bina Derinlikleri(19)

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.

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.

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Yapı Yerinin Tayini(18) Belediye Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, bu Yönetmelik hükümlerine 

dayanılarak tayin edilen azami bina alanını aşmamak, asgari bahçe 

mesafelerini muhafaza etmek şartı ile yapı yerini tayine ve daha 

uygun çözüm yolları bulmak amacı ile bir kaç dar parseli birlikte 

mütalâa ederek toplam bina cephesi (20.00) m.yi geçmemek şartı 

ile ikili veya üçlü blok tertibine Belediye yetkilidir. Bu işlem 

dolayısıyla civarın yapı karakterinin bozulmamasına dikkat 

edilmelidir(18).

Harita/Servis/Rapor

İfraz(15) İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya 

tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola 

cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle yol 

oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz 

edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz (15).

Bina derinliği I=L-( K x H/2)formülü ile hesaplanır. Burada:I = Bina 

derinliği, L = Parsel derinliği, K = Ön bahçe mesafesi, H= Bina 

yüksekliği`dir(19).

Harita/Servis/Rapor

Kapalı Çarşılar ve Pasajlar(31) Harita/Servis/Rapor

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve yaptırılacak yapılara, 

imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve 

mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü 

fenni mes`uliyetinin bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi 

ve mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat 

verilir (37).

Harita/Servis/Rapor

Yapı Ruhsat (36) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadil işlerinde; yapı ruhsatiyesi almak 

için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile yapılan 

müracaatları gerekir (36)

Servis/Rapor

Kamuya Ait Yapı ve Tesisler(37)

Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce 

birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon 

tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar 

veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır 

(43).

Harita/Servis/Rapor

Yapı kullanma izni Rapor

Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının 

tespiti (43)

1) Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte 

köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan 

mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise 

yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.

2) Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, 

OTOPARK 

YÖNETMELİĞİ

4886 01/07/1993 21624 3194 Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik 

sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını 

gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve 

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.

27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun 

kapsamında kalan belediyelerde, son 

nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 ve 

daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu           

10 000'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.

Otopark İhtiyacının Parselinde Karşılanması 

(4)

Belediye ve valilikler (4h), Belediye meclisi ve il 

idare kurulu kararları

Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde 

karşılanması esastır.

(4-a). 

Harita/Rapor
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İmar planı / (Parsel - Alan) parselinde otopark yapılması 

mümkün olan alanlarda imar 

parsellerinin büyüklükleri 

otopark yapımını mümkün 

kılacak şekilde tesbit edilir. (4/e)

Mücavir alan Belediye

mücavir alan dışı valilik

Plansız alanlarda otoparkın

 parselinde veya yapıda karşılanması 

zorunludur.(4/f-Ek üçüncü paragraf:RG-22/04/2006-

26147)

Meskun Alan / Sit Alanı Onaylı imar planında tesbit edilen bölge ve genel 

otoparklarının uygulama döneminde belediyelerce 

gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına 

alınması gerekir. (6)

Arazi Jeolojik_Topografik Yapı

İmar Planları Mücavir alan Belediye

mücavir alan dışı valilik

Kentsel Sit Alanı Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan 

kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit 

Yapı ruhsatı 

düzenlemeİmar Planı Mücavir alan Belediye

mücavir alan dışı valilik

Plansız alanlarda otoparkın

 parselinde veya yapıda karşılanması Birim Park Alanı / Otopark SayısıOtopark bedelinin hesabında, 4 

üncü maddenin (d) bendinde 

Otopark bedeli alınan parsellerin otopark 

ihtiyacının belediye veya valilikçe karşılanması Yapı Grubu - Tipi Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve 

idaresince İmar Kanununun 37 nci maddesine göre 

otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark 

bedelinin arsa payı hariç %25’i yapı ruhsatının 

verilmesi sırasında nakden, kalan %75’i ve arsa payı 

ise belediyesince veya il özel idaresince parselin 

otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç doksan gün 

sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek 

tahsil edilir(4/f-Ek üçüncü paragraf:RG-22/04/2006-

26147)

İmar Planı Mücavir alan Belediye

mücavir alan dışı valilik

TSE tarafından belirlenen standartların bu 

Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan daha 

Özürlüler için

Park Yeri AlanıTSE Standartları Türk Standartları 

EnstitüsüPark Yeri Sayısı Umumi bina ve bölge otoparkları 

ile

 genel otoparkların giriş-çıkış ve 

asansörlerine en yakın 

yerlerinde birden az olmamak 

şartıyla, her 20 park yerinden 

birinin özürlü işareti konularak, 

özürlülere ayrılması (4/ı)

Düzenleme Sahalarının Tesbiti (5) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeler, dışında valilikler (5)

Belediyeler, belediye encümeni kararı ile; valilikler, il idare kurulu 

kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin 

inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut 

yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tespit 

etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir (5)

Harita Halihazır Harita Düzenleme sahasına ait haritalar yapılırken 

veya revize edilirken Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğüne bilgi verilir. Revize işleminde 

harita sabit tesisleri ihya edilir ve gereği kadar 

çoğaltılır. Ölçü ve hesapları yapılarak 

kanavasına ve haritasına işlenir. Haritada 

bulunmayan bütün yapı ve tesislerle 

parselasyon işlemi sırasında dikkate alınması 

gereken diğer unsurlar da ölçülerek haritaya 

tersim edilir. Haritada bulunup da, zeminde 

bulunmayan tesis ve yapılar haritadan iptal 

edilir (17)

İmar Planı Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar 

adasından daha küçük olamaz. Ancak, imar 

adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına 

uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması 

nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç 

bulunmaması ve diğer kısmında birkaç 

taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar 

plânı ve imar mevzuatına uygun imar 

parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu 

hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri 

müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil 

edebilir (5)

Düzenleme Sınırının Geçirilmesi (6) Düzenleme Sınırı; a) İskân sahasının bittiği yerlerde iskân 

sınırlarından, b) İskân sahası içindeki yollarda yol ekseninden, c) 

Cami ve karakol yerlerinin dış sınırından, yeşil alan ve genel 

otopark alanlarının düzenleme ortaklık payı oranı ve uygulamaya 

alınan parsel sınırına göre uygun görülecek yerinden geçirilir (6)

Harita İmar Planı İmar plânlarında gösterilmiş düzenleme sınırları 

varsa bu durum dikkate alınır (6). Düzenleme ile 

iskâna açılacak sahanın imar plânı ile getirilmiş 

park, otopark, yeşil saha ve umumi hizmet 

alanlarının sağlanması için bu alanların, 

düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak 

alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşılanmasına 

dikkat edilir (7).

Uygulama İmar 

Planı

Harita/Rapor

Belediye ve mücavir alan sınırları ile bu 

sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama 

imar plânı alanları içindeki binalı veya 

binasız arazi ve arsa düzenlemelerini 

kapsar

Otopark Alanı

3194 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre 

yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde ve 

ne şekilde tatbik edileceği ve bununla ilgili diğer 

hususlara açıklık getirmek

Otoparklarda Özürlü Düzenlemesi (4/g)

İMAR KANUNUNUN 18 

İNCİ MADDESİ 

UYARINCA YAPILACAK 

ARSA VE ARAZİ 

DÜZENLENMESİ İLE 

İLGİLİ ESASLAR 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

4878 02/11/1985 18916

OTOPARK 

YÖNETMELİĞİ

4886 01/07/1993 21624 3194 Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik 

sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını 

gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve 

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.

27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun 

kapsamında kalan belediyelerde, son 

nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 ve 

daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu           

10 000'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.

Otopark İhtiyacının Parselinde Karşılanması 

(4)

Belediye ve valilikler (4h), Belediye meclisi ve il 

idare kurulu kararları

Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde 

karşılanması esastır.

(4-a). 

Harita/Rapor

Otopark İhtiyacının Parselinde 

Karşılanamaması (4)

Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde 

korunacak yapı bulunan parseller, arazinin 

jeolojik ve topografik yapısı, giriş-çıkış, trafik 

emniyetinin sağlanamaması gibi imar planındaki 

konumundan kaynaklanan nedenlerle parselinde 

karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin 

ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı 

ile belirlenir.(4/f)

İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün 

olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge 

ve genel otopark yerleri belirlenir.(4/e)

Harita/Rapor

Otoparklarda, İmar Yönetmeliğinin ilgili 

hükümlerine uyularak yangına karşı gereken 

önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına 

dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. 

(4/g)

Belediye veya valilik Harita/Rapor

Otopark Ücretlendirmesi(4) Belediye veya valilik Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı 

içinde veya dışındaki parseller hariç, parselinde otopark ihtiyacı 

karşılanamayan durumlarda  otopark bedeli alınır.

(4/f-(Değişik:RG-14/06/2005-25845)

Rapor

Rapor

Otopark İhtiyacı

Yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi
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Mülkiyet (Kadastro ve 

Tapu Sicili)

Düzenleme sınırının herhangi bir parseli iki veya 

daha fazla parçaya bölmesi halinde; sınır, bu 

parçalardan düzenleme sahası dışında kalan başka 

bir imar adasına girmeyenleri varsa bunları da içine 

alacak şekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz 

yapılarak ifraz sınırından geçilir (6). Düzenlemeye 

alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları 

ve belediye encümen kararı örneği bir yazı ile 

birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine 

gönderilerek, kayıtlarında "İmar Düzenlenmesine" 

alındığının belirtilmesi istenir. Tapu sicil 

müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen veya 

kısmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunların 

düzenlemeye tâbi

olduğuna dair gerekli belirtme yapıldıktan sonra, 

ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhitlerine izin 

verilmez (29).

Halihazır harita kadastro parselleri ve bina 

bilgilerini içeren

İmar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş 

ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre 

muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir 

imar parseli içinde bırakılabilir (8). İmar mevzuatına 

göre muhafazası gereken yapıların korunabilmesi 

amacıyla, bunlar harita ve diğer gerekli belgeler 

üzerinde belirtilir (18).

Korunması gereken yapılar Harita/Rapor

İmar adalarının numaralandırılması Harita/Rapor

Adaların Araziye Aplikasyonu Harita/Rapor

İmar adalarının parsellenmesi ve 

parselasyon planlarının onayı

Harita

Kadastro ayırma çapı Harita

Uygulama Haritası Hazırlama (19) Halihazır haritalar veya yeni açılacak paftalar üzerine düzenleme 

alanındaki bütün detaylar cephe hataları, yol genişlikleri ve 

korunması gereken yapılar - Teknik Yönetmelikte belirtilen harita 

çizim tekniğine uygun şekilde geçirilerek, düzenleme sahasına ait 

uygulama haritası düzenlenir (19)

Harita Uygulama İmar Planı Hazırlanan uygulama haritasındaki imar adalarına, 

mahalli tapu ve kadastro teşkilatınca verilen ada 

numarasından başlanarak birbirini izleyen ada 

numarası verilir. Ancak, daha önceden imar 

uygulaması yapılmış ve imar ada numaraları 

verilmiş mahallerde bu numaralar, son imar 

adasına verilen numaradan başlatılır (20)

Uygulama Haritası

Jeodezik Kontrol Noktaları, 

Haritalar ve Yardımcı 

Belgeler

Düzenleme alanına giren bütün adalar ve umumi 

hizmetlere ayrılan alanlar araziye aplike edilir. 

Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalarına 

dayanılarak ve uygulama haritasından alınan 

uygulama ölçülerinin kapsayan uygulama krokileri 

yardımı ile yapılır.

Kadastro Parseli

Parselasyon Planlarının düzenlenmesi Uygulama haritasına göre araziye uygulanan imar adalarının röleve 

ölçülerine dayanılarak yapılır. Parselasyon plân paftaları, halihazır 

haritaların pafta anahtarına göre açılır ve her türlü tersim ve 

mürekkepleme işlemi Teknik Yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak yapılır  (26)

Harita Uygulama Hartitası

Jeodezik Kontrol Noktaları Bu plânlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde 

hazırlanır ve o paftaya isabet eden bütün mevcut 

nirengi noktaları, kullanılan eski ve yeni tesis 

edilmiş poligon noktaları koordinat değerlerine 

göre ayrıca kadastro durumu da usulüne uygun 

olarak kesik hatlarla tersim edilir (26).

Bölge Planı

Arazi Örtüsü Orman Alanı

Koruma Alanları Sit Alanı, Özel Çevre Koruma 

Alanı, Sulak AlanlarAfete Maruz Kalan Alanlar

Askeri Alanlar

Ulaşım

Nüfus

Planlama Bölgesi Nüfus

Afet Bölgesi

Enerji

İdari Birimler

Planlama Bölgesi Adres

Doğal Risk Alanı Taşkın Alanı

Hidrografya Sulama Alanları, Yerlatı Su 

Kaynakları, Yüzeysel Su Jeoloji

Maden Kaynakları

Arazi Örtüsü Tarımsal Alanlar, Arazi Örtüsü

Meteorolojik Bilgiler

Toprak Toprak Kabiliyeti

Koruma Alanları Korunması gerekli kültür ve 

tabiat varlıkları, Sulak Alanlar, Nüfus

Teknik Altyapı Ulaşım, Enerji, Çöp, İçme Suyu, 

KanalizasyonÇevre Düzeni Planı

Arazi Kullanımı

Nazım İmar Planı

Kadastro Ada, Parsel

Nazım İmar Planı (17) Harita/Rapor Tesis Türü (sosyal,Teknik Altyapı)

Mevzii İmar Planı (23) Harita/Rapor

Bina Kat adedi

Yol Tür (yaya, trafik), Genişlik Yaya yolu genişliği 7m'den az olamaz. Trafik yolu 

Nüfus

Harita/Rapor

Çevre Düzeni Planı (4,5)

İmar Planı (14)

Kentsel gelişme alanlarını ve bu alanlarla bütünlük gösteren 

alanları kapsayan çevre düzeni planlarının yapılmasıdır (4).

İmar PlanıHarita/Raporİller Bankası Genel Müdürlüğü

Belediye ve mücavir alan sınırları ile bu 

sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama 

imar plânı alanları içindeki binalı veya 

binasız arazi ve arsa düzenlemelerini 

kapsar

Her tür ve ölçekteki plan yapımına 

ilişkin esasları kapsamaktadır.

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

kaldırılması, küçültülmesi veya yer değiştirilmesine dair plan 

değişikliklerini kapsar (27)

3194

Harita/Rapor

Harita/Rapor

Uygulama İmar Planı (15)

3194

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.

3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre 

yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde ve 

ne şekilde tatbik edileceği ve bununla ilgili diğer 

hususlara açıklık getirmek

İmar Planlarının oluşturulması (10).

İMAR KANUNUNUN 18 

İNCİ MADDESİ 

UYARINCA YAPILACAK 

ARSA VE ARAZİ 

DÜZENLENMESİ İLE 

İLGİLİ ESASLAR 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

PLAN YAPIMINA AİT 

ESASLARA DAİR 

YÖNETMELİK

02.11.1985

4878 02/11/1985 18916

4880 18916 Valilik, İlgili Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı

Çevre Düzeni Planı

İmar Planlarında Değişiklik 

Yapılması(27,28,29)
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Özel Sığınakların inşası (5-a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Harita/Rapor Uygulama İmar Planı (5-a)

2/11/1985 tarihli ve 18916 

mükerrer sayılı R. G.'de 

yayımlanan Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliği (5-a)

4883 EK'te tanımlanmıştır... Uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 

2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı R. G.'de 

yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile 

belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı 

olmamak kaydıyla bahçede, yer üstünde veya yer 

altında (5-a).

Gerektiğinde genel sığınak olarak 

kullanılacak yerler

Harita

Yapı kullanım ve tescil izin belgesi verilmesi Rapor

Sığınakların tapuya tescili Rapor

Genel sığınaklar (5-b) Harita/Rapor İmar planlarında genel 

sığınak yerleri 

belirlenerek 

işaretlenir (15)

Sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve 

muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

19910SIĞINAK YÖNETMELİĞİ 3194 İmar Yönetmeliklerin uygulandığı 

alanları, imar mevzuatı yönünden 

belediyelerin görev alanlarına giren 

yerleri kapsar.

4883

Serpinti Sığınaklarının yapılacakları yer, 

tesis ve yapılar (6-b) ve (7)

Serpinti Sığınakların İnşası (8)

Özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en 

alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan 

kısımlarında veya bina içinde yapılır. Mümkün 

olmadığı taktirde; 

Uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 

2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı R. G.'de 

yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile 

belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı 

olmamak kaydıyla bahçelerinde, toprağın yapısına 

göre yer üstünde veya tamamen veya kısmen yer 

altında yapılır (6-b). 

Tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla, 

parselin yol cepheleri hariç yan ve arka bahçe kapı 

yaklaşma mesafeleri içinde de bitişik parseldeki 

yapıları etkilememek koşuluyla (6-b).

İstisnalar:

Bağımsız bölüm sayısı ≤12 olan sadece konut 

kullanımlı yapılarda (7-a),

Emsal hesabına konu alanı < 1500 m^2 olan konut 

dışı kullanımlı yapılarda (7-b),

Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı ≤12 olan ve 

binanın tamamının emsal hesabına konu alanı < 

1500 m^2 olan konutla birlikte konut dışı kullanımlı 

yapılarda (7-c), 

Toplam yatak sayısı ≤50 olan yurt, koğuş, 

misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, 

yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici 

konaklama tesislerinde (7-ç),

Emsal hesabına konu alanı <3000 m^2 olan her 

türlü imalat sanayi tesisleri, besihane, tavuk çiftliği, 

sera ve benzeri olarak belirlenen ve başkaca bir 

kullanım içermeyen yapılarda (7-d),

Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun 

güvenlik gerektiren ve önlem alınan yapılarda (7-e),

8. maddede belirlenen ölçü ve standartlarda 

yapılmış olan ve 5(a)'da sayılan tehlikelere karşı 

korunaklı olarak inşa edilen yapılarda (7-f),

Otopark yapılarında, stadyum ve benzeri açık ve 

kapalı spor tesislerinde, ibadet yapılarında, düğün, 

nikah, sinema ve tiyatro salonlarında, açık ve kapalı 

pazar yerlerinde, depo, antrepo, akaryakıt, ve LPG 

istasyonlarında (7-g)

sığınak yapma zorunluluğu aranmaz. 

4883 EK'te tanımlanmıştır...Uygulama İmar Planı (5-a)

2/11/1985 tarihli ve 18916 

mükerrer sayılı R. G.'de 

yayımlanan Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliği (5-a)

Onaylı yapı ruhsatı eki mimari 

proje (7)

Kişi başına düşen sığınak yeri ≥1 m^2 olmalı. WC, 

duş ve mutfak nişi hariç.

Madde 7(ç)'deki tesislerde onaylı mimari projedeki 

yatak sayısı + %20 (8-a), 

Diğer bina ve tesislerde veya kalıcı veya geçici 

konaklama içermeyen bağımsız bölüm veya 

mekanlarda, kişi sayısı= emsale konu alan /20 (8-a), 

Farklı kullanımların bir arada olduğu yapılarda her 

farklı kullanımlı bağımsız bölüm veya mekanın 

sığınak alanı ayrı ayrı yapılır (8-a), 

Yapının tamamı için gereken sığınak alanı= 

bağımsız bölümlerin toplamı veya mekanların 

gerektirdiği sığınak alanlarının toplamı (8-a), 

Eğitim tesislerinde sığınak hesabına konu kişi 

sayısının hesaplanmasında, emsale konu alanlar 

içinde olan atölyeler, spor, konferans, gösteri ve 

sergi salonları dikkate alınmaz (8-a), 

Besihane, tavuk çiftliği, sera gibi tarım ve 

hayvancılık tesisleri ile her türlü imalat ve sanayi 

tesislerinin doğrudan üretim veya fonksiyonla ilgili 

yapı, bölüm veya ünitelerine ilişkin sığınak hesabı, 

onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde belirtilen, 

bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel 

sayısına göre yapılır (8-a),

Sığınak alanı ≥ 9 m^2 (wc, duş ve mutfak nişi hariç) 

(8-a), 

Her yüz kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı 

ayrı birer wc ve lavabo yeri ayrılır. Kalan küsuratın 

elli sayısından fazla olması halinde erkek ve kadın 

olmak üzere ayrı ayrı birer wc ve lavabo yeri ilave 

edilir. Küsuratın 50 sayısından az olması halinde 

herhangi bir ilave yapılmaz (8-a), 

Kişi sayısının hesaplanmasında yapı ruhsatı eki 

mimari proje esas alınır. Ancak yatak sayısı onaylı 

uygulama imar planı ile belirlenen tesislerde kişi 

sayısı plan kararına göre tespit edilir (8-a), 

Sığınak iç yüksekliği >2.40 m (8-a), 

Sığınağın bina dışına rastlayan duvar ve tavan 

döşeme kalınlıkları ≥ 60cm. beton, 75cm. tuğla 

veya taş ya da 90cm. sıkıştırılmış topraktan 

olmalıdır (8-b), 

Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı 

dönüşlü olmalıdır. Eğer net alan (wc, duş ve mutfak 

nişi hariç) > 100 m^2 iki çıkışın sağlanması 

zorunludur (8-c), 

25.08.1988

Harita/Rapor

Harita/Rapor Onaylı mimari proje (8-a)

Onaylı yapı ruhsatı eki mimari 

proje (8-a)

Mimari ve mekanik tesisat 

projeleri (8-a)
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Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.(1)Hakların bölünmezliği, devir ve intikali Rapor

Bakiye ve pasa yığınlarının miktarları Rapor

Ruhsat alanları Rapor

İrtifak ve/veya İntifa Hakkı ve kamulaştırma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete 

konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır 

olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat 

ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. İrtifak ve/veya 

intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanununa uygun olarak 

seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir.(46)

Rapor Maden Arama Alanı Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı

İpotek Rapor

SERBEST BÖLGELER 

KANUNU

3218 15.06.1985 18785 Madde 1 (Değişiklik 12/11/2008-5810/1 md.)

 ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, 

doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 

hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve 

uluslararası ticareti geliştirmek

Madde 1 (Değişiklik 12/11/2008-5810/1 

md.)

 serbest bölgelerin kurulması, yer ve 

sınırlarıyla faaliyet konularının 

belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, 

bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile 

ilgili hususlar

Serbes Bölgelerin yer ve sınırlarının 

belirlenmesi (2)

Bakanlar Kurulu Madde 5.

İhtiyaç duyulacak arazi ve tesisiler Kamulaştırma Kanunu 

hükümlerine göre sağlanabilir

(Değişik ikinci fıkra: 12/11/2008-5810/3 md.)  Serbest bölgelerde 

faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel 

mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya 

bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için aynı süre ile kullanma izni 

verilebilir. 

Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin 

projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili diğer bütün 

izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir. 

Harita Madde 12

5393 sayılı Belediye Kanununun ölüm ve yangın 

halleri, kanalizasyonların inşa ve tamiri ile içme, 

kullanma, endüstri suyunu sağlamaya ve gaz, su, 

elektrik sarfiyatını denetlemeye yönelik maddeleri 

dışında kalan hükümleri uygulanır

Çeşitli tipte meteoroloji istasyonları 

veya birimleri açmak (2/a)

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi 

için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları 

veya birimleri açmak ve çalıştırmak (2/a)

Harita/Servis/Rapor Meteroloji 

İstasyonu

Radyo İstasyonu Kurmak (2/f)  Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2) Türkiye Radyo ve Televizyon

 Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak ve işletmek (2/f)
Harita/Servis/Rapor TRT Kanununca belirtilen esaskara 

uyulur.(2/f)

Radyo istasyonları

Taşkömürü Havza Sınırı(1) Taşkömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların zilyetleri 

adına tesciline imkan sağlamak için gerekli havza sınırıdır. (1)

Harita/Servis Kadastro Parsel Parsel No, Yüzölçüm, Zilyedi, 

Adres bilgileri 

Parsel (1, Ek1) Hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilindeki taşınmaz 

mallar, zilyetleri adına tespit ve tescili (1), Bu Kanun kapsamında 

kalan alanlarda; hazine adına tescil edilen taşınmaz malların 

mülkiyetleri, kadastro tutanağı, kadastro komisyon kararı veya 

mahkeme ilamında gösterilen zilyetleri 3402 sayılı Kadastro 

Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen miktarları aşmamak 

kaydıyla ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre 

hesaplanacak değer üzerinden devredilir (Ek 1).

Harita/Servis

İfraz Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak 

yapılacak haritalara göre yapılır ve ifraz masrafları hak sahiplerince 

karşılanır (Ek 1).

Harita/Servis İmar planı

Mülkiyet Bilgileri taşkömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların zilyetleri 

adına tesciline imkan sağlamaktır (1)

Rapor Tapu bilgileri TKGM

İmar Planları(Ek-2) taşınmaz malların devrinin yapılamayacağı durumlar (Ek 2) Harita/Rapor Belediye İmar planları ile kamu hizmetine ayrılan yerlerde 

taşınmaz malların devri yapılmaz

Mülkiyet (Tapu) Bilgisi 

İmar Planı

Nazım İmar Planı

Çevre Düzeni Planı 

Halihazır Harita
Kadastral Harita

 Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı 

(2)

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teklifi (2)                        

İlgili Bakanlık onayı (2)

Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın 

onayı ile belirlenir (2). 

Harita /Rapor  Ana Plan (2) Her ilin merkez ilçesi ve diğer ilçelerinin idari 

sınırları içerisnde kalan yerler kadastro bölgesi 

olarak ifade edilir. (2)

Kadastro bölgesi 

sınırları

Akit işlemleri Harita

Tescil İşlemleri (2) Harita

Rapor

Bu Kanunun amacı, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 

sayılı Tezkere-i

Samiyye ile hudutları belirlenen ve 5/2/1958 tarih ve 

4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla hudutları 

genişletilen taşkömürü havzası dahilinde kalan 

taşınmaz malların zilyetleri adına

tesciline imkan sağlamaktır.(1).

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.

Sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve 

muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

19910

18988

19512

METEOROLOJİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN

3254 14/1/1986     

3303 19/6/1986

3385KÜÇÜK SANAYİ 

BÖLGELERİ İÇİNDE 

DEVLETÇE İNŞA 

EDİLMİŞ ÖRNEK 

SANAYİ SİTESİ İŞ 

YERLERİNİN 

MÜLKİYETİNİN 

DEVREDİLMESİ 

HAKKINDA KANUN

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 

görevleri, Genel Müdürlük Merkez 

Teşkilatının yapısı ve görevleri, taşra 

teşkilatının yapısı ve görevleri bu 

kanunda belirtilmektedir.

Küçük Sanayi Bölgeleri içinde devletçe inşa edilmiş 

örnek sanayi sitesi iş yerlerinin mülkiyetinin 

devredilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi 

olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri 

düzenler.

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. (2).

TAŞKÖMÜRÜ 

HAVZASINDAKİ 

TAŞINMAZ MALLARIN 

İKTİSABINA DAİR 

KANUN

Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile kira 

bedelinin tespiti, komisyonun kuruluşu ve 

çalışma şartları, borçlandırma, borcun 

ödeme şekli ve zamanı, işletmenin 

denetimi, örnek sanayinin amaca aykırı 

işletilmesi halinde yapılacak işlem (1)

Terk talebi

MADEN KANUNU 3213

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

1949825.06.1987

Bu Kanunun amacı, meteoroloji istasyonları açmak 

ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları 

yapmak ve 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.(1)

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.

KADASTRO KANUNU 3402 09/07/1987

15.06.1985

19139

911467, 214889

3194

18785

Kullanım türü,

Yüzölçümü,

Kira Bedeli

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (3) Harita/Servis/Rapor Rayiç Bedel (Değerleme) 

Kadastro çalışmaları, sınırlandırma ve 

tespit işleri, mülkiyet hakkının tespitine 

ilişkin esaslar, uyumaşlıkların kadastro 

mahkemesinde çözülmesi  kadastro ile 

ilgili çeşitli hükümleri kapsamaktadır.

İmar Yönetmeliklerin uygulandığı 

alanları, imar mevzuatı yönünden 

belediyelerin görev alanlarına giren 

yerleri kapsar.

Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi 

üzerinde Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin 

mülkiyeti, talepleri halinde, bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı 

olarak tahsiste belirtilen yatırımlarını gerçekleştiren ve üretimi 

yapmakta olan küçük sanayicilere, rayiç bedel üzerinden tercihan 

devredilmesini amaçlar (1).

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.

4883

Serpinti Sığınakların İnşası (8) Kişi başına düşen sığınak yeri ≥1 m^2 olmalı. WC, 

duş ve mutfak nişi hariç.

Madde 7(ç)'deki tesislerde onaylı mimari projedeki 

yatak sayısı + %20 (8-a), 

Diğer bina ve tesislerde veya kalıcı veya geçici 

konaklama içermeyen bağımsız bölüm veya 

mekanlarda, kişi sayısı= emsale konu alan /20 (8-a), 

Farklı kullanımların bir arada olduğu yapılarda her 

farklı kullanımlı bağımsız bölüm veya mekanın 

sığınak alanı ayrı ayrı yapılır (8-a), 

Yapının tamamı için gereken sığınak alanı= 

bağımsız bölümlerin toplamı veya mekanların 

gerektirdiği sığınak alanlarının toplamı (8-a), 

Eğitim tesislerinde sığınak hesabına konu kişi 

sayısının hesaplanmasında, emsale konu alanlar 

içinde olan atölyeler, spor, konferans, gösteri ve 

sergi salonları dikkate alınmaz (8-a), 

Besihane, tavuk çiftliği, sera gibi tarım ve 

hayvancılık tesisleri ile her türlü imalat ve sanayi 

tesislerinin doğrudan üretim veya fonksiyonla ilgili 

yapı, bölüm veya ünitelerine ilişkin sığınak hesabı, 

onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde belirtilen, 

bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel 

sayısına göre yapılır (8-a),

Sığınak alanı ≥ 9 m^2 (wc, duş ve mutfak nişi hariç) 

(8-a), 

Her yüz kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı 

ayrı birer wc ve lavabo yeri ayrılır. Kalan küsuratın 

elli sayısından fazla olması halinde erkek ve kadın 

olmak üzere ayrı ayrı birer wc ve lavabo yeri ilave 

edilir. Küsuratın 50 sayısından az olması halinde 

herhangi bir ilave yapılmaz (8-a), 

Kişi sayısının hesaplanmasında yapı ruhsatı eki 

mimari proje esas alınır. Ancak yatak sayısı onaylı 

uygulama imar planı ile belirlenen tesislerde kişi 

sayısı plan kararına göre tespit edilir (8-a), 

Sığınak iç yüksekliği >2.40 m (8-a), 

Sığınağın bina dışına rastlayan duvar ve tavan 

döşeme kalınlıkları ≥ 60cm. beton, 75cm. tuğla 

veya taş ya da 90cm. sıkıştırılmış topraktan 

olmalıdır (8-b), 

Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı 

dönüşlü olmalıdır. Eğer net alan (wc, duş ve mutfak 

nişi hariç) > 100 m^2 iki çıkışın sağlanması 

zorunludur (8-c), 

25.08.1988

Harita/Rapor Onaylı mimari proje (8-a)

Onaylı yapı ruhsatı eki mimari 

proje (8-a)

Mimari ve mekanik tesisat 

projeleri (8-a)



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Kadastro Bölgesi Tapu Kadastro Genel

Müdürlüğü teklifi (2)                        

İlgili Bakanlık onayı (2)-

Kadastro Bölgesindeki her köy ve belediye sınırları 

içerisinde bulunan mahallelerden herbiri kadastro 

çalışma alanını ifade eder.

Kadastro çalışma alanı 

sınırları/

Harita/Kroki

Komşu mahalle veya köyün 

bilgi ve belgeleri(4/7)

 Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının 

tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy 

sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, 

köy idari sınırları sayılmaz. (4/6)

Kadastro çalışma alanı tespitinde Orman 

alanları sınırlarının belirlenmesi (4)

Orman Kanunu göre gereken süre içinde  orman 

kadastrosu yapılmamış yerlerde Taşınmaz 

malların ormanla müşterek sınırları kadastro 

ekibi tarafından yapılır. (Tapu - kadastro) / 

Çalışma alanında orman bulunması ve 6831 sayılı Orman 

Kanununa göre orman kadastrosuna başlanılmamış olması 

halinde, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde 

her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini 

ve tespiti kadastro ekibi tarafından yapılır. Ancak, bu çalışmalarda 

kadastro ekibine, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca 

görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman 

mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat 

yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin bildirimden itibaren 

yedi gün içerisinde iştirak ettirilmesi zorunludur. Bu çalışmalara 

muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde çalışmalar re’sen 

devam ettirilir(4)

Harita Orman Sınırı Haritası Orman Alan Sınırları /                                   

Kadastro Çalışma 

Alanı

Harita/Kroki

Dava listesi ve diğer belgelerin alınması (5) Kadastro Müdürü- mahalli hukuk 

mahkemelerinden istekte bulunur.

Kadastro müdürü çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli 

hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında 

görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup 

da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma 

alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile 

birlikte kadastro teknisyenliğine verir.(5)

Rapor

Vergi Kayıtları ve diğer 

belgeler

Çalışma yapılan yere ait  varsa 

harita

Bilirkişi Görüşleri

Tapu kayıtları/malik/Miras İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu 

olduğu hallerde, 

iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir 

taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir 

ve temliki; tapulu taşınmaz mallarda yazılı, 

tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir. 

(15/3)

Mal sahibi-zilyet adına 

mülkiyet

Zilyetlik/ Zilyetliğe ilişkin kanıt 

belgeler/bilirkişi görüşü/tanık 

beyanları

Kadastrodan önce hissedarlar veya mirasçılar 

arasında ayırma veya birleştirme suretiyle

 taksime konu edilmiş ve sınırları doğal veya yapay 

işaret ya da tesislerle belirlenmiş taşınmaz 

malların, imar plânı bulunmayan yerlerde zeminde 

fiilen oluşmuş sınırlarına göre tespiti yapılır.(15/4)

Harita Kadastro çalışma alanı tespiti ve ilanı(4) Tapu Kadastro (4) - Kadastro Müdürü ilgili 

çalışmayı duyurur. Kadastro ekibi tarafından 

sınırlar tespit edilir.

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.

Mülkiyet

Tapu kayıtları / Malik

Zilyetlik

Miras

Harita/RaporTapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve 

toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme 

kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz 

mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla 

zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat 

eden zilyedi adına tespit edilir. (14/1)

Sınırlar,  kadastral harita 

veya büyütülmüş 

Harita/Rapor

Kadastro teknisyenleri hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile 

ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer 

belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak 

inceler ve mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve 

buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri 

kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hü- kümlerine göre 

taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. 

Sınırlandırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya 

röperli kroki üzerinde gösterilir; ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir. 

(7/1)

Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti (13) Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: 

 A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa;                                      

a) Kayıt sahibi adına,

b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına,                                                                   

c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt 

sahibi adına,                                                          B) Kayıt sahibi veya 

mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa;

a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda 

muvafakatları halinde zilyet adına,

b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya 

mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı 

veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle 

ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve 

malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına,                                                                                     

c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş 

veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise 

çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet 

bulunan kimse adına tespit olunur.(13) 

MülkiyetTapuda kayıtlı taşınmaz mal: 

             A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet 

bulunuyorsa;  a) Kayıt sahibi adına,

b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına,      c) 

Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak 

suretiyle kayıt sahibi adına,   B) Kayıt sahibi veya 

mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa;

a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro 

teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet 

adına,

b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya 

mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir 

yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi 

bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle 

ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle 

çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet 

bulunduğu takdirde zilyet adına,                                                                                                                                                                         

c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine 

hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim 

olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız 

yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan 

kimse adına tespit olunur.(13) 

Tapu Kayıtları Taşınmaz mal sınırları 

Tapu kayıtları / Malik

Zilyetlik

Miras

Zilyetliğin dayandırılması 

gereken belgeler

Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde 

bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, 

kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 

dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, 

çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik 

sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut 

tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit 

edilir (14).                                                                                       

Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre yapılır 

(Değişik ikinci fıkra: 3/7/2005 - 5403/26 md.).                                                                                                            

4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası gereği 3402 sayılı Kanun 

hükümlerine göre yapılacak işlemlerde Kadastro 

Komisyonlarına konu uzmanı Ziraat Mühendisi 

dâhil edilir.

Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı 

dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit 

edilebilmesi için, birinci fıkra gereğince 

delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki 

belgelerden birine dayandırılması lazımdır (Değişik 

: 3/7/2005 - 5403/26 md.) .

HaritaTaşınmaz malların sınırlandırılması (7)
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Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan 

mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder.(4/1)

Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü 

en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, 

mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda 

çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı 

belirtilir. (4/2) 

Taksim ve kısmi iktisap hali (15)

KADASTRO KANUNU 3402 09/07/1987

Harita/Rapor

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların 

tespiti (14)

Kadastro çalışmaları, sınırlandırma ve 

tespit işleri, mülkiyet hakkının tespitine 

ilişkin esaslar, uyumaşlıkların kadastro 

mahkemesinde çözülmesi  kadastro ile 

ilgili çeşitli hükümleri kapsamaktadır.

Tapu Kadastro / Kadastro ekibi - Kadastro 

teknisyenleri



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM
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ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

devir/temlik işlemleri - ayırma 

ve birleştirme işlemleri
İmar planları

Bina ve tesis ve çeşidi Resmi bina ve tesisler Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan 

ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve 

tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, 

köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, 

kütüphane, kitaplık, namazgah, cami genel 

mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan 

yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve 

bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) 

kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, 

kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye köy veya 

mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit 

olunur.(16/A)

Kamu mülkiyeti

Arazi ve çeşidi Mera - Kışla -yaylak vs.

Kamu orta malı

Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır 

yerleri gibi paralı veya parasız kamunun 

yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun 

kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi 

veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz 

mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek 

yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar 

özel siciline yazılır. (16/B)

16-B taşınmaz mallar 

özel siciline yazılır

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

kayalar, tepeler,dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) 

gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile 

deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve 

sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır. 

(16/C)

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir. (16/D)

 Arazi kullanım türü Tarıma elverişli- vs

orman sayılmayan alan

 İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı 

alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm 

uygulanmaz (17/2)

Mülkiyet hakkı tescil - 

aksi hazine adına 

tescil

Malik

İmar Planı

 Hazine adına tespit (18) maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan 

taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik 

yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur 

(18)

Harita/Rapor                                          Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu 

hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca 

Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun 

olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap 

edilemez.

Hazine mülkiyeti

Takyitler                                                                        

Sınırlı ayni haklar

Muhdesat

Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı 

yeri tayini (20)

19-A/B/C/D Harita/Rapor Tapu Kaydı- Diğer Belgeler  / 

Harita-plan-kroki

19-A/B/C/D Sınır -Tespit yapılması

Miktar fazlasının ifrazı (21) Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde 

kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva 

ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir.

Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve 

belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği 

takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını 

kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen 

taraftan yapılır. (21)

Harita/Rapor Kayıt ve Belgeler / Zilyet Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi 

gereken hallerde kayıt ve belgeler değişebilen ve 

genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar 

fazlası o taraftan ifraz edilir.

Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan 

sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, 

miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar 

fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih 

hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin 

yararına uygun düşen taraftan yapılır. (21)

İfraz

İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün onayı ile 

belirlenir ve çalışmalara başlanmadan en az onbeş 

gün önce çalışma alanında, bölge merkezinde ve 

bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış 

vasıtalarla duyurulur, ayrıca varsa yerel gazete ile 

ilân edilir. Yapılacak çalışmalarda 2, 4, 14, 17, 19 ve 

21 inci maddeler ile 13 üncü maddenin (B) ve 20 

nci maddenin (B), (C) ve (D) bentleri hükümleri 

uygulanmaz. 

Tapulama ve kadastro çalışmalarında tespit dışı 

bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin 

tescili yapılır.

Tapuya tescil edilmiş ormanlardan, haritaları teknik 

mevzuata uygun olanlar aynen, diğerleri ise teknik 

mevzuata uygun hale getirildikten sonra tapu 

kütüğüne aktarılır.

Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 

sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının 

Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre yenileme 

yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

hükümlerine tâbi yerlerde, 

Birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

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.

Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde, mevcut ve 

her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur. Eski tapu 

kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler, kadastro tutanağında 

belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. Taşınmaz mal üzerinde 

malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait 

muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap 

sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde 

gösterilir. (19)

 Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek 

sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen 

taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve 

ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit 

edilir (17/1)

Zilyet/Malik/ Tapu KaydıHarita/Rapor

Harita/Rapor

Harita/Rapor

Harita/Rapor

  Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya 

tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. 

Bu gibi yerler ikinci defa kadastroya tâbi tutulmuşsa, ikinci 

kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medenî 

Kanununun 1026 ncı maddesine göre işlem yapılır. Süresinde dava 

açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu sicil 

müdürlüğünce re’sen iptal edilir. 

 Ancak; 

 a) Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; 

sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları 

gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle 

yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe 

uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar 

düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması 

amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde, 

b) Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 sayılı Tapulama 

ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre 

yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 

Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun hükümlerine tâbi yerlerde, 

Birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 Kamu mallarının Tespiti (16)

Kadastro ( Kadastro 

haritalarının ve tapu 

sicillerinin 

düzeltilmesi - 22/a)                                           

Tarafların muvafakatı halinde kadastro 

teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili 

kullanmayı anlaşmaları çerçevesinde tek mülkiyete 

dönüştürebilir
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 İhya edilen taşınmaz mallar (17)

Harita/Rapor

Taksim ve kısmi iktisap hali (15)

Ormanlık alan 

KADASTRO KANUNU 3402 09/07/1987

Kadastro Paftaları  /

İmar planları / İmar ve 

Gecekondu Kanununa aykırı 

yapılar                                                                                            

Kadastro çalışmaları, sınırlandırma ve 

tespit işleri, mülkiyet hakkının tespitine 

ilişkin esaslar, uyumaşlıkların kadastro 

mahkemesinde çözülmesi  kadastro ile 

ilgili çeşitli hükümleri kapsamaktadır.

Takyitler, sınırlı ayni haklar ve muhdesat 

(19)

Evvelce kadastrosu yapılan yerler (22)

Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin 

görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan sahipsiz yerlerden:

16-A-B-C-D

İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün onayı ile 

belirlenir (22/a)
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Hataların düzeltilmesi (41) Kadastro müdürlüğünce (41) Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik 

durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, 

tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı 

veya kadastro müdürlüğünce re’sen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz 

malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden 

başlayan otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh 

hukuk mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan düzeltme 

kesinleşir. (41/1)

Harita/Rapor Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan 

işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, 

değişiklik işlemleri sırasında ortaya çıkan 

yüzölçümü farklılıklarından, kadastronun dayandığı 

teknik kurallarda belirtilen hata sınırları içinde 

kalanların re’sen düzeltilmesine kadastro 

müdürlükleri yetkilidir.(41/ (Değişik :22/2/2005 – 

5304/9 md.)

Bu maddenin uygulanmasında, 12 nci maddede 

belirtilen hak düşürücü süre aranmaz.(41/3)

Taşınmazlarda ölçü, 

sınırlandırma, 

tersimat ve 

hesaplamalardan 

doğan hataların 

düzeltilmesi

İmar Planı   /    Vaziyet İmar 

Planı                                                                                                                                                                                                                                         

 İfraz      / Cins değişikliği / el 

değiştirme gibi hukuki 

işlemler 

Kat Mülkiyeti 

tüzelkişilerde yönetim kurulu 

kararı- şahıs topluluklarında 

oy çokluğu ilealınan karar

Orman içinde ve dışındaki taşınmaz 

mallarda iktisap (45)

Madde 45 – (Mülga:22/2/2005 – 5304/14 md.) Harita/Rapor

zilyetlik  İlgililerin, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde 

bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu 

Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl 

geçmekle düşer.(46/4)

zilyet adına tespit ve 

tescil / hak sahipleri 

adına tespit ve tescil

iskan ve toprak tevzii suretiyle 

verilen yerler

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin 

mülkiyetinden çıkmış bulunan veya

amme hizmetine tahsis edilen taşınmaz mallar 

hakkında bu madde uygulanmaz.(46/3)

Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği 

Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete 

Dönüştürülmesi (  Ek Madde 3 – (Ek: 

15/1/2009-5831/8 md.)

Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı 

mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil 

müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre 

içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Tebligat masrafları 

ilgilisince karşılanır.   Ek Madde 3 – (Ek: 15/1/2009-5831/8 md.)

Rapor Miras Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz 

ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri 

belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı 

takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki 

elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, 

hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu 

kütüğüne tescil edilir. 

Elbirliği mülkiyeti paylı 

mülkiyete 

dönüştürülerek, 

hissedarlık esaslarına 

göre mirasçılar adına 

tapu kütüğüne tescil 

edilir. 

Ormanlık kadastrosu   - 

orman kadastrosu tutanakları                                                                                                                                                                    

Bu madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil 

işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3/7/2005 

tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi 

olmaksızın yapılır. Kadastro çalışmalarına 

başlanılmadan önce, Hazine adına orman sınırları 

dışına çıkarılan yerlerin içerisinde özel kanunlarına 

göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup 

bulunmadığı kadastro müdürlüğünce ilgili kurum 

ve kuruluşlarına yazı ile sorulur. İlgili idarelerce 15 

gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verilir. 

Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde, söz 

konusu alanların bulunmadığı yönünde cevap 

verilmiş sayılır. Bu bilgilere veya ilgili idarelerce 

zeminde gösterilen sınırlara göre bu yerler içindeki 

bu alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilir 

ve beyanlar hanesinde belirtilir.

 Hazine adına tescil /  

Fiili kullanım durumu / Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, 

daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın 

Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım 

durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya 

tevhit de yapılabilir. Bu işlemler sırasında, orman 

ve kadastro haritalarında tespit edilen fenni 

hatalar, yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen usul ve 

esaslara göre düzeltilir.

 Hazine adına orman 

sınırları dışına 

çıkarılan yerler, daha 

öncesi tescil edilmiş 

olduğuna 

bakılmaksızın Maliye 

Bakanlığının talebi 

üzerine, Tapu ve 

Kadastro Genel 

Müdürlüğünce fiili 

kullanım durumları 

dikkate alınmak 

suretiyle ifraz ve/veya 

tevhit de yapılabilir.

Kadastro - orman haritaları

Valilikler(9) Tespit programı Valilik Kıyı Kenar Çizgisi(9) Sahil şeridine yapılan 

yapılar bu çizgiye en fazla 

50 m. yaklaşır.                      

Tespit edilmemişse en 

geç 3 ay içinde tespit 

ettirilir(5)

Halihazır harita

1/1000 veya 1/5000 ölçekli

Muhtemel kıyı kenar çizgisinden  en az 200m. kara 

yönünde.

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.

Bu Kanun, 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.(1)

Harita/Rapor

Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu 

tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi 

veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına 

kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan 

iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. 

Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskan suretiyle veya 

toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış 

olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve 

tescil olunur. Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil 

işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce tahakkuk 

ettirilenler de dahil olmak üzere ecrimisil alınmaz. (46)

Harita/Rapor

Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara 

yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, 

taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırının 

belirlenmesi işidir.(4)

Standart topografik harita

 1/1000 veya 1/5000 ölçekli

Harita

Harita/Rapor

Kooperatif, şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs 

topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları 

taşınmaz malların, kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak 

ve gerektiğinde birleştirerek veya parçalara ayırarak, Kat Mülkiyeti 

Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespitleri 

yapılır. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile 

geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu 

ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. Bu tespitler 

bütün hissedarları bağlar.

Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların, 

tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine maksada 

uygun hale getirmek için, ikinci defa kadastrosu yapılabilir. 

Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda 

iktisap (46)
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına 

yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler, 

genel kurullarının oy çokluğu kararıyla, yapı 

kooperatifleri şekline dönüşebilirler. Şirketlerin 

bütün hak ve yükümlülükleri kurulacak kooperatife 

aynen intikal eder. 

Bu maddenin uygulanmasında, tüzelkişiler, şahıs 

toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak 

ifraz, tescil, cins değişikliği, el değiştirme, hisse 

değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı 

hariç, hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz.

Kadastro (ayrıca ikinci 

defa kadastro işlemi 

yapılabilir ) /  Kat 

Mülkiyeti Kanunu 

hükümlerine göre 

bağımsız bölümler 

şeklinde tespiti 

gerçekleştirilebilir./  

Yapı kooparetiflerine 

dönüşme/

Toplu yapıların kadastrosu (44)

KADASTRO KANUNU 3402 09/07/1987

3621  -  

 Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan 

yerlerin kadastrosu ve tescili Ek Madde 4 – 

(Ek: 15/1/2009-5831/8 md.)

Kadastro çalışmaları, sınırlandırma ve 

tespit işleri, mülkiyet hakkının tespitine 

ilişkin esaslar, uyumaşlıkların kadastro 

mahkemesinde çözülmesi  kadastro ile 

ilgili çeşitli hükümleri kapsamaktadır.

Bu Kanun, 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.(2)

Bu maddeye göre yapılacak kadastro sırasında orman ve Hazine 

adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; 

orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle orman işletme 

müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek 

mühendisi ya da orman mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro 

ekibince zemine aplike edilir. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya 

orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin 

uyumsuzluğunun tespiti halinde, yukarıda oluşturulan kadastro 

ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Bu çalışmalara 

kadastro kontrol mühendisi de iştirak ettirilir. Çalışma sonucunda 

bir zabıt düzenlenir. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan 

yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye 

Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya 

tevhit de yapılabilir. Bu işlemler sırasında, orman ve kadastro 

haritalarında tespit edilen fenni hatalar, yukarıdaki üçüncü fıkrada 

belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir. 

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Haritalara 

İşlenmesi(9)
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Uygulama imar planı(7) Teknik ve sosyal 

altyapı alanı(7)

Yol,park, yeşil alan, çocuk 

bahçesi, otopark 

alanlarını ve  

6.maddedeki yapıları 

içerir.

Kıyı Kenar  Çizgisi(5) koordinat değerleri Sahil Şeridi(5) Buradaki yapıların yapım 

koşulları yönetmelikte 

belirlenir.(5)

Bölgedeki kullanımlar(5)

Doğal eşikler(5)

Uygulama İmar Planı (1/1000 

ölçekli)(6)

Altyapı ve Tesis 

Alanı(6)

6.maddedeki alanları 

içerir.Ekde sunulmuştur.

Kıyı kenar çizgisi(5) koordinat değerleri Tespit edilmemişse en geç 3 ay içinde tespit 

ettirilir(5)

Yapım amaçları dışında 

kullanılmaları  yasaktır. 

(6)

1/1000 ölçekli halihazır harita Kıyı kenar çizgisi tespitinin ilgililerince talep 

edilmesi halinde, kıyı kenar çizgisinin 1/1000 ölçekli 

onaylı halihazır harita üzerine geçirilmesi 

zorunludur.(7/b)

Kıyı Kenar Çizgisi - 

paftaları

1/1000 ölçekli fotogrametrik,

sayısal, kadastral veya 

ortofoto haritalar

1/1000 ölçekli halihazır 

haritaların temininin mümkün 

olmaması ve Bakanlıkça uygun 

görülmesi halinde (7-a)

Madde 7/b-1-2-3-4-5 Onaylı kıyı kenar 

çizgisine

göre mülkiyete konu 

taşınmazların kıyıda 

kalan bölümleri ilgili 

kadastro 

müdürlüğünce 

belirlenerek gerekli 

şerhler konulmak 

üzere tapu sicil 

müdürlüğüne 

gönderilir.(10)

1/2000 veya 1/5000 ölçekli 

halihazır, fotogrametrik, 

kadastral veya ortofoto 

haritalar 

1/1000 ölçekli fotogrametrik,

sayısal, kadastral veya ortofoto 

haritaların bulunmaması halinde 

(7-a)

kıyıda kalan özel 

mülkiyete

konu arazilerle ilgili 

tapu iptal işlemleri 

ilgili defterdarlıkça 

yürütülür (10)

Mülkiyet sınırları Kıyı kenar çizgisi tespiti talep 

üzerine

 yapılış ise bakanlığa gönderilen 

ozalit paftalar üzerine talep 

konusu taşınmaz veya 

taşınmazların mülkiyet sınırları 

da işlenir (7)

TKGM

2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre 

belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki 

turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer 

alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm 

alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama 

tesislerinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde 

olan ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) 

bendinde sayılan yapı ve tesislere ait uygulama 

imar planları, aynı kanunun 7 nci maddesi 

uyarınca Turizm Bakanlığı'nca onaylanarak 

yürürlüğe girer(12/2)

Kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan 

uygulama ve yapılanmaya geçilemez. Kıyıda gerektiğinde ilgili 

kuruluşların görüleri de alınarak sadece Kanunun 6 ncı maddesi ve 

bu yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki yapı ve tesislerin inşaası 

amacıyla, imar planı yapılabilir (12/1)

Harita/Rapor 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı

_2634 sayılı Turizmi 

Teşvik

kanununa göre belirlenen 

turizm bölge ve 

alanlarıyla bu 

yönetmeliğin 13/a 

maddeside geçen yapı ve 

tesisler_için uygulama 

imar planları Turizm 

Bakanlığı'nca onaylanır 

(12/2)

_ Bu madde dışında 

Bakanlık, valilik veya 

belediyesince onaylanır 

(12/3-(Değişik: RG 

13/10/1992-12374)

_2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca tescil 

edilen yapılar ve kullanım 

ve yapılaşma şartları 

Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Kurulu tarafından 

belirlenir (13/b-2)

Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan 

sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, 

aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 

6 m2 'yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan 

fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve 

ahşap iskeleler yapılabilir(13/c-Değişik: RG 

30/3/1994-21890)

Madde 13/a/b/c ifade 

edilen yapılar 

yapılabilir

İkinci fıkra kapsamı dışında kalan uygulama imar 

palanları 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 

Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanarak 

yürürlüğe girer.(12/3-(Değişik: RG 13/10/1992-

12374)

Sahil Şeridi Sahil şeridinin ikinci bölümünde 

ve sahil şeridi gerisinde kalan 

özel kullanımlara ait arıtma 

tesisleri kıyıda yapılamaz.(13/c-

Ek: RG 30/3/1994-21890) 

Sahil şeridinin ikinci 

bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel 

kullanımlara ait arıtma tesisleri kıyıda 

yapılamaz.(13/c-Ek: RG 30/3/1994-21890) 

Rapor

Belediye veya Valilik

Deniz ,göl ve akarsularda dolgu ve kurutma suretiyle arazi elde 

edilmesi işidir.

İlgili İdare(7)

Bu Kanun, 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.(1)

Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara 

yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, 

taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırının 

belirlenmesi işidir.(4)

Standart topografik harita

 1/1000 veya 1/5000 ölçekli

Harita

Harita/RaporKıyı ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlardaki yapılaşmaların 

belirlenmesi.

Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 

metre genişliğindeki alanın belirlenmesi işidir.(5)

Harita/Rapor
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Doldurma ve kurutma ile arazi kazanımı(7)

Kıyıdaki Planlama ve Yapılaşma(6)

17.04.1990

Deniz,göl ve akarsuların 

ekolojik özellikleri(7)

3621  -  

Sahil Şeridinin Derinliğinin Belirlenmesi(5)

Bu Kanun, 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.(2)

Kıyıda Planlama ve Yapı İşleri (12-13)

Kıyı kenar çizgilerinin tespiti, onayı ve çoğaltılması işlemleriKıyı Kenar Çizgilerinin Tespiti ve onayı (7) Valilik (7), Bakanlık Onayı (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı)

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Haritalara 

İşlenmesi(9)

03/08/1990 20594 Bu yönetmeliğin amacı, deniz, tabii ve suni göller ve 

akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların 

kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve 

göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil 

şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını 

belirlemektir.

Bu yönetmelik, deniz, tabii ve suni 

göller ve akarsu kıyıları ile sahil 

şeritlerini, bu yerlerden kamu yararına 

yararlanma imkan ve şartlarını, kıyılırda 

ve sahil 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.

3621 Harita/rapor
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Kıyıda kalıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil edilen 

yapılar korunur; bu yapıların kullanım kararları ve 

yapılaşma şartları, Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Kurulu tarafından belirlenir ve uygulama 

imar plânları hazırlanırken bu kararlar esas 

alınır.(13/b-2)

Valilik talebi alır, gerekçeli

 görüşünü Bakanlığa iletir (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı). Bakanlığın onayı (14)

Denizlerde, içme ve kullanma suyu kaynağı olmamak kaydı ile tabii 

ve suni göllerde ve akarsularda; sadece kamu yararının gerektirdiği 

hallerde, daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanının 

yetersizliği nedeniyle ve uygulama imar planı kararı ile bu 

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen yapı ve tesislerle, 

Kanunun 7 inci maddesi gereği yapılabilecek kara, deniz, hava 

ulaşımına yönelik altyapı tesisleri, yeşil alan düzenlemeleri 

kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan 

ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın %3 ünü 

yüksekliği 5.50 metreyi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa 

edilen: lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare 

binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları düzenlemek amacıyla 

doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi 

kazanılabilir.(14/Değişik: RG 30/3/1994-21890)

Harita/rapor İmar Planları _Madde:14/e-1: Turizm

Bakanlığınca

_Madde:14/e-2:Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca

onaylanır.

Doldurma ve kurutma işlemleri onaylı imar 

planlarına uygun olarak yapılır. (14/f)

Dolgu ve Kuruma 

yoluyla Arazi Kazanımı

Doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazi, 

2634 sayılı Turizmi teşvik Kanununa göre 

belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden 

ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci 

fıkrasında sayılan kullanımlara, yapı ve tesislere 

ait ise, uygulama imar palanları aynı Kanunun 7 

nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı'nca 

onaylanır.

(14/e-1)

Kamu Yararı 

Turizm bölge, alan ve merkezlerinde turizm dışı 

kullanımları içeren uygulama imar planları ile 

doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanılan 

diğer alanlardaki uygulama imar planları 3194 

sayılı, İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapılır 

veya yaptırılır. Bakanlıkça (Çevre ve Şehircilik 

Bakanı)  onaylanarak yürürlüğe girer.(14-e-2)

Dolgu yada Kurutma Alanı

Kıyı Kenar Çizgisi Uygulama imar planı ilk defa yapılacak alanlarda, 

köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda sahil 

şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 

yatay olarak en az 100 metre genişliğinde olmak 

üzere belirlenir. Bu alanlar kapsamında daha evvel 

mevzii imar planı onaylanmış alanların kalması 

durumunda, mevzii imar planının kısmen veya 

tamamen yapılaşma bulunmayan imar adalarında 

da sahil şeridi en az 100 metre olarak belirlenir(16/ 

a - (Değişik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.)

Uygulama İmar Planı 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış 

uygulama imar planı bulunan kentsel ve kırsal 

yerleşmelerde, turizm merkez ve alanlarındaki 

turizm amaçlı alanlar ile turizm merkez ve 

alanlarındaki kentsel ve kırsal yerleşmelerde 

kısmen veya tamamen yapılaşma varsa, onaylı imar 

planındaki sahil şeridi geçerlidir. Aksi halde sahil 

şeridi (c) bendi uyarınca belirlenir (16/ b - (Değişik 

bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.)

Turizm alanları 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış 

mevzii imar planı ve turizm merkez ve alanlarındaki 

turizm dışı kullanımlara yönelik mevzii imar planı 

bulunan alanlarda; planlara belirlenen sahil 

şeridinin başlangıcından itibaren ilk sırada yer alan 

imar adalarının kısmen veya tamamen yapılaşmış 

olması durumunda, gerisindeki imar adalarında 

kısmen veya tamamen yapılaşma olup olmadığına 

bakılmaksızın onaylı plandaki sahil şeridine uyulur. 

İlk sırada yer alan imar adalarında kısmen veya 

tamamen yapılaşma olmaması durumunda geriye 

doğru ve diğer imar adalarının durumu 

değerlendirilerek kısmen veya tamamen yapılaşma 

bulunanların kıyı yönündeki cephe hattı esas 

alınarak sahil şeridi belirlenir (16/c)

Kentsel ve <kırsal Yerleşimler

İskan 

Harita/Rapor

4897KIYI KANUNUNUN 

UYGULANMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

Kıyıda Planlama ve Yapı İşleri (12-13)

Doldurma ve Kurutma Yolu İle Arazi 

Kazanma (14-Değişik: RG 30/3/1994-21890) 

03/08/1990 20594 Bu yönetmeliğin amacı, deniz, tabii ve suni göller ve 

akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların 

kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve 

göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil 

şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını 

belirlemektir.

belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce 

yürütülür.

(19)

Sahil Şeridinin Belirlenmesi

Bu yönetmelik, deniz, tabii ve suni 

göller ve akarsu kıyıları ile sahil 

şeritlerini, bu yerlerden kamu yararına 

yararlanma imkan ve şartlarını, kıyılırda 

ve sahil 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.

3621

Sahil Şeridinin Belirlenmesi(16)
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Uygulama İmar Planı 2634 sayılı Turizm Teşvik 

Kanunu'na

 göre belirlenen turizm 

bölge, alan ve 

merkezlerinden sahil 

şeridini kapsayanlarda 

uygulama imar planları, 

aynı Kanunun 7 nci 

maddesi uyarınca 

düzenlenip onaylanarak 

yürürlüğe girer(17/5)

17/5  fıkra kapsamı 

dışında kalan uygulama 

imar planları, 3194 sayılı 

İmar Kanununun ilgili 

maddeleri uyarınca 

Bakanlık, valilik veya 

belediyesince 

onaylanarak yürürlüğe 

girer(17/6)

Sahil şeridinde uygulama imar plan

ı yapılıp onaylanmadan uygulamaya 

geçilemez(17/1)

Sahil Şeridi 2.bölüm Sahil şeridinin ikinci bölümünde 

yapılacak

 günübirlik turizm yapı ve 

tesisleri için emsal 0.20'yi, bir (1) 

kat, H=4.50 metreye, asma katlı 

yapılması halinde H=5.50 

metreyi geçmemek üzere plan 

kararları getirilebilir (17/4)

Turizm Alanları

İmar Planları Sahil şeridinde inşaat ruhsatı 

verilebilmesi için, onaylı 

uygulama imar planı 

hükümlerine uygun olarak 3194 

sayılı imar kanunu ve 

yönetmeliklerine göre işlem 

yapılarak imar parsellerinin 

oluşturulması ve kamuya açık 

alanların, kamu eline geçmesi 

şarttır (17/6)

Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre belirlenen 

sahil şeritlerinde uygulama imar planı olmaksızın 

hiçbir yapı ve tesis yapılamaz (18/1)

Sahil Şeridi 1. bölüm Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan 

nedenlerle, sahil şeridinde, 13 üncü maddede 

sayılan ve üst yapı gerektiren yapı ve tesisler 

yapılabilir. (17/2)

Sahil Şeridi 2.bölüm Sahil şeridinin ikinci bölümünde 

veya sahil şeridi gerisinde kalan 

alanlarda yer alan özel yapı ve 

tesislere ait arıtma tesisleri sahil 

şeridinin birinci bölümünde yer 

alamaz. Bu tür arıtma tesisleri ait 

oldukları tesislerin mülkiyetinde 

ve kamuya terk edilmesi gerekli 

olmayan alanlarda inşa edilebilir. 

(17/3)

Sahil şeridinin ikinci bölümünde

 sadece onaylı uygulama imar planında belirlenmiş 

toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm 

tesisleri, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü 

maddelerinde belirtilen yapı ve tesisler ile kıyı ve 

deniz güvenliğini sağlamak amacıyla lojman, 

konaklama ve benzeri tesisler içermemek üzere 

inşa edilecek karakol ve bu gibi güvenlik yapıları yer 

alabilir (17/4)

 İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili 

işlemler, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre 

yürütülür. Sahil şeridinde inşaata başlanabilmesi 

için, yapılacak yapıların toplumun yararlanmasına 

ayrılmış yapı olduğunun tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine işlenmesi zorunludur (17/7.)

Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma 

Bakanlığı adına tahsisli

bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi 

geçen mülga kuruluşların kullanımına

verilmiş bulunan taşınmaz mallar,bu Kanun 

hükümlerine tabi değildir (5)

1 inci maddede 

belirtilen taşınmaz 

mallar ve üzerindeki 

binalar ile tesisler,

tapuda Tarım 

İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 

tüzelkişiliği adına 

tescil edilir (2).

Bu Kanun uyarınca yapılacak tescil işlemleri, her 

türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (6)

Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, 

bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddesinde sayılan 

yapı ve tesisler ile toplumun yararlanmasına açık 

olmak şartı ile konaklama hariç bu Yönetmelikte 

tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini 

kapsayacak şekilde düzenlenir. (17/3)

RaporBu Kanunun amacı;

a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri 

Genel Müdürlüğüne intikal eden

taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün 

Genel ve Katma Bütçeleriyle döner

sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar 

ve bunların üzerinde diğer kurum ve

kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin,

b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya 

bunlar tarafından kullanılmak

üzereTarım Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri 

Genel Müdürlüğüne

tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina 

ve tesislerin,

c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen 

kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz 

mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve 

kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini 

sağlamaktır (1).

Sahil Şeridi 1. bölüm

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil 

müdürlülerine müraacatları üzerine; 1.maddenin 

(b) ve( c) fıkralarında geçen taşınmazlarda Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye 

ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile 

birlikte, (a) fıkrasındaki taşınmazlar doğrudan, 1 

inci maddeye göre tescili yapılan taşınmaz 

mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş 

olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları 

Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre 

yapılır.

Tescil İşlemleri (2)Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

adına yapılacak tescil işlemlerini ve 

istisnai durumları kapsar.

25/05/1990

4897KIYI KANUNUNUN 

UYGULANMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

3646TARIM İŞLETMELERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADINA TESCİL 

EDİLECEK TAŞINMAZ

MALLAR HAKKINDA 

KANUN

20528 -

03/08/1990 20594 Bu yönetmeliğin amacı, deniz, tabii ve suni göller ve 

akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların 

kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve 

göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil 

şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını 

belirlemektir.

Sahil Şeridinde Yapılanma (18) belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce 

yürütülür.(19)

Harita/Rapor

Sahil şeritlerinin birinci 

bölümünü içeren uygulama imar 

planları, tümüyle açık alan olarak 

toplumun kullanımına tahsis 

edilecek şekilde düzenlenir. Bu 

alanlarda sadece, yaya yolları, 

gezinti ve dinlenme alanları, 

seyir teras ve alanları ile bu 

Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinde

 tanımlanan rekreaktif amaçlı 

kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 

13 üncü maddesinde belirlenen 

yapı ve tesisler yer alabilir. Bu 

alan içinde toplumun 

yararlanmasına açık yapılar da 

dahil olmak üzere başka hiçbir 

yapı ve tesis yapılamaz(17/2)

Bu yönetmelik, deniz, tabii ve suni 

göller ve akarsu kıyıları ile sahil 

şeritlerini, bu yerlerden kamu yararına 

yararlanma imkan ve şartlarını, kıyılırda 

ve sahil 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.

Sahil Şeridinde Planlama (17) belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce 

yürütülür.(19)

Sahil Şeridinde yapılan Planlama Harita/Rapor

3621
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kuruluş ve 

hibe

ediliş amaçları doğrultusunda kullanılması zorunlu 

bulunan yetiştirme ve deneme çiftliklerinden 

Bandırma-Marmara Hayvancılık Araştırma 

Enstitüsü, Lalahan-Hayvancılık Merkez Araştırma 

Enstitüsü, Yerköy-Tiftik Keçisi Araştırma Enstitüsü 

ve Konya/Ereğli-Koyunculuk Üretmeİstasyonuna ait 

bina, tesis ve araziler hakkında da bu Kanun 

hükümleri uygulanmaz.

(Ek : 3/5/2001 - 4670/1 md.)

HAZİNEYE AİT TARIM 

ARAZİLERİNİN SATIŞI 

HAKKINDA KANUN

4070 16/02/1995 22207 - Bu kanunun amacı, Hazineye ait tarım arazilerinin 

satış esaslarını belirlemektir (1).

Hazineye ait satılacak tarım arazileri, 

satış şekilleri, ifraz işlemleri ve satışı 

yapılmayacak taşınmaz mallar ile ilgili 

hükümler bu kanuna göre düzenlenir.

İfraz İşlemleri (12) İfraz işlemleri; Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine 

göre uygun olarak yapılacak haritalara göre yapılır (12).

Harita Hazineye ait tarım parselleri Tescile Konu Olan Harita ve 

Planlar Yönetmeliğine göre 

uygun olarak yapılacak haritalar 

(12).

Bu Kanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı 

İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri 

hükümleri uygulanmaz.(12)

Ağaçlandırmave erozyon kontrol çalışmaları Harita/Rapor

Geliştirme çalışmaları Harita/Rapor

Havza ıslah tedbirleri Gerçek ve Tüzel Kişiler Orman alanı oluşturmak Harita/Rapor

Mevcut binaların tespiti, işyeri-konut(5) Harita/Rapor Bina verisi Kullanım türü, fiili durumu, kat 

malikleri 

Hasarlı binaların tespiti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları 

veya fiilen kullandıkları işyerlerinden tabii afet nedeniyle hasar 

görenlerin tespiti (5)

Harita Tabii afetten sonra çekilmiş 

uydu görüntüsü/hava 

fotografı veya hasar görmüş 

binaların doğrudan arazide 

ölçülmesi/ tespiti

Hasarlı konutlara ait tapu, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı

Ruhsatı alınmış ve fiilen kullanılan ancak ruhsatı 

olmayan konutlarındestek miktarı farklı olacak

Tarımsal işletme ve ek yapılarının tespiti 

(ahır ve samanlık gibi) (9)

Ahır ve samanlıkların belirlenmesi (9) Harita/Rapor Kadastral durum

Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilecek 

yerler

Harita/Rapor

Mera, yaylak ve kışlakların tespit tahdit ve 

tesisi

Harita/Rapor

Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler Harita/Rapor

Tespit ve tahdit çalışmaları Harita/Rapor

Özel sicile kayıt Harita/Rapor

Tahsis kararının tebliği, ilanı, itirazı ve 

kütüğe kayıt

Rapor

Yararlanma hakkı ve kapsam Rapor

Mera, yaylak ve kışlakların tesciline dair 

geçici hükümler

Rapor

Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı Harita/Rapor

Su Baskınlarına Uğrayabilecek Olan Sahalar Nafıa Vekaleti, İcra Vekilleri Heyeti, Su İşleri 

Müdürlüğü ve Nafıa Müdürlüğü 

Su baskınlarına uğrayabilecek olan sahaların tespitini yapmak. Harita/Rapor Akarsu,Yüksek Seviye 

Gösteren Umumi ve Hususi 

Sahalar, Binalar, Tesisler (Set, 

Savak, Değirmen ve Sulama 

Arkları), Bitkiler (Fidan, 

Ağaç..),  Askeri Sahalar

Akarsu adı ve seviyesi, Yüksek 

Seviye Gösteren Saha Sahibi, 

Bina adı-sahibi, Tesis adı-

kullanım türü-sahibi, Bitki alanı 

ve türü, Askeri saha kullanım 

türü

Nafıa Vekaleti, İcra 

Vekilleri Heyeti, Su İşleri 

Müdürlüğü ve Nafıa 

Müdürlüğü 

Birinci madde hükümleri dairesinde tesbit ve ilan 

edilmiş olan sınırlar içinde tesisat, inşaat veya 

tadilat yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. 

Müsaade verilmesi, Su İşleri Müdürünün, 

bulunmıyan yerlerde Nafıa Müdürünün fenni 

mahzur olmadığı hakkında rapor vermiş olmasına 

bağlıdır.

Su baskınlarına 

uğrayabilecek olan 

sahaların sınır tespiti

Nafıa Vekaletinin teklifi 

üzerine İcra Vekilleri 

Heyetinin kararı ile tesbit 

ve ilan edilir.

Harita/Rapor

Rapor

Tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın 

devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar 

ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 

sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak 

yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (1).

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 sağlamak

-

Tabii afet nedeniyle meydana gelen 

hasar ve tahribata ilişkin her türlü 

hizmetin yürütülmesi bu kanunla 

belirlenmektedir.

Bu Kanunun amacı;

a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri 

Genel Müdürlüğüne intikal eden

taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün 

Genel ve Katma Bütçeleriyle döner

sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar 

ve bunların üzerinde diğer kurum ve

kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin,

b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya 

bunlar tarafından kullanılmak

üzereTarım Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri 

Genel Müdürlüğüne

tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina 

ve tesislerin,

c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen 

kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz 

mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve 

kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini 

sağlamaktır (1).

Yüksek seviye gösteren umumi ve hususi, kapalı veya 

akarsuların taşmasiyle su altında kalan veya su 

baskınlarına uğrayabilecek olan sahaların sınırları 

tespiti ve ilan edilmesi.

Birinci madde hükümlerine göre tesbit 

ve ilan edilen sahaların sınırları içinde 

suların akmasına engel olan bina, 

tesisler, fidan, ağaç, set, savak gibi 

manialarla değirmen ve sulama 

arklarını kapsar.

a) Başbakanlık

             b) Milli Savunma Bakanlığı

             c) İçişleri Bakanlığı

             d) Milli Eğitim Bakanlığı

             e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

             f) Turizm Bakanlığı 

             g) Çevre Bakanlığı; 

             h) Üniversiteler; 

             i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu;

             j) Diyanet İşleri Başkanlığı; 

             k) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel 

Müdürlüğü; 

             l) Karayolları Genel Müdürlüğü; k

             m) Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları; 

             n) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 

             o) Yukarıdaki fıkralarda adları sayılmayan 

kamu kurum ve kuruluşları ile orman ürünlerini 

hammadde olarak kullanan Türkiye Selüloz ve 

Kağıt Sanayii Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri 

Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Kömür 

mera, yaylak ve kışlak alanları ile 

umuma ait çayır ve otlak alanları kapsar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil 

müdürlülerine müraacatları üzerine; 1.maddenin 

(b) ve( c) fıkralarında geçen taşınmazlarda Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye 

ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile 

birlikte, (a) fıkrasındaki taşınmazlar doğrudan, 1 

inci maddeye göre tescili yapılan taşınmaz 

mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş 

olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları 

Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre 

yapılır.

Tescil İşlemleri (2)

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 

düzenlemek

Orman alanı oluşturma (madde4)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.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

adına yapılacak tescil işlemlerini ve 

istisnai durumları kapsar.

25/05/1990

-

4122 26.07.1995

23272

21.01.1943

3646TARIM İŞLETMELERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADINA TESCİL 

EDİLECEK TAŞINMAZ

MALLAR HAKKINDA 

KANUN

4342 25/02/1998MERA KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA 

VE EROZYON 

KONTROLÜ 

SEFERBERLİK KANUNU

22355

5310TAŞKIN SULARA VE SU 

BASKINLARINA KARŞI 

KORUNMA KANUNU

4373

20528 -

ORMAN BAKANLIĞI – 

Orman sınırları içindeki; 

yangın hariç çeşitli 

sebeplerle meydana 

gelmiş olan açıklıklarda, 

amenajman planlarının 

ağaçlandırmaya ayırdığı 

sahalarda, Orman 

Bakanlığınca belirlenecek 

esaslar ve önceliklere 

göre ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü 

çalışmaları yapılmak 

üzere, kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek ve 

tüzel kişilere bedelsiz izin 

verilebilir

22354TABİİ AFET NEDENİYLE 

MEYDANA GELEN 

HASAR VE TAHRİBATA 

İLİŞKİN HIZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR 

KANUN

4123 23/07/1995

Orman alanı oluşturmak



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Tesbit ve İlan Edilen Sahaların Sınırları 

İçinde Suların Akmasına Engel Olan 

Manialar

Belediye sınırı içinde ise

belediye encümeni, bu sınır dışında ise vilayet 

daimi encümeninin seçeceği üç vukuf ehli 

Fidan, ağaç ve asmalıklarla esaslı bent ve savaklar belediye sınırı 

içinde ise belediye encümeninin, bu sınır dışında ise vilayet daimi 

encümeninin seçeceği üç vukuf

ehli tarafından kıymetleri takdir edilir.

Harita/Rapor Bitkiler(Fidan, ağaç, 

savaklar.),  binalar, 

tesisler(asmalıklarla esaslı 

bent, değirmen ve sulama 

arkları, vs.)

Bitki alanı ve türü, Bina adı-

sahibi, Tesis adı-kullanım türü-

sahibi

Belediye sınırı içinde ise

belediyeler bu sınır 

dışında ise vilayetler

Bina ve tesisler hakkında istimlak hükümlerine göre 

muamele yapılır(2-a). Yukarıki fıkralara göre takdir 

edilecek bedeller Nafıa Vekilliğince ödenir. Ancak 

Devlet ve belediyeye ve hususi idarelerle köy 

hükmi şahıslarına (veya Vakıflar İdaresine) ait olan 

bina, tesisler, fidan, ağaç ve asmalıklarla diğer 

manialar için hiç bir tazminat verilmez(2-c). Adi 

bent ve setlerle çit dolma ve toprak birikintisi gibi 

manialar da hiç bir tazminat verilmeksizin 

kaldırılır(2-d).

Tesbit ve İlan Edilen 

Sahaların Sınırları

İçinde Suların 

Akmasına Engel Olan 

Maniaların tespiti

Bedelsiz devredilebilir(4)

OSB tarafından satın 

alınabilir(4)

Kamulaştırılabilir veya 

rızaen satın alınabilir(4)

Yapı ruhsatı izin belgesi Rapor

OSB Dışı Kalan Alanın Planlanması(4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı(4) İlgili Belediye(4) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra planlama yapılır.(4) Harita/Rapor

güncel tapu kaydı İdari, sosyal, teknik 

altyapı alanı(4)

Bu alanlar, bölge 

büyüklüğünün en az %8 i 

kadar olmalıdır.(4)

>=3000m2

teknik rapor Arıtma tesisi alanı(4)

kadastral durum haritası Aktif yeşil alan(4)

düzenleme saha krokisi İmalat ve tamirat, 

ticaret, eğitim ve 

sağlık hizmet alanları 

(4)

Bu alanlar,bölge 

büyüklüğünün en fazla 

%10 u kadar olmalıdır.(4)

>=3000m2

koordinat ve alan hesabı 

cetveli

aplikasyon özet çizelgesi Sanayi parseli >=3000 m2

röleve ölçü krokisi

ada anahtarı

tescil bildirimi

topoğrafik pafta 1/25000 ölçekli OSB İmar Planı Sınırı

kadastral pafta >=1/5000 ölçekli

tapulama paftası

sanayi parselleri bazı durumlar dışında ifraz 

edilemez

>=3000m2

>5000m2 (bazı durumlarda)

kadastral pafta 1/5000 veya 1/2000 ölçekli 

topoğrafik harita 1/25000 ölçekli 

4691 06/07/2001 24454 - Bu Kanunun amacı, 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, ürün 

kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 

artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik 

bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve 

girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu 

sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 

kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun 

alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve 

vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji 

transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji 

sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini 

hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Bu Kanun, Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, 

yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili 

kişi ve kuruluşların görev, yetki ve 

sorumluluklarını kapsar.

İmar planları ve değişiklikleri Harita

Yapı ruhsat ve kullanma izin belgesi Rapor

Kamulaştırma Harita

Parselasyon planları ve değişiklikleri Harita

İmar Planları (5) Belediye Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya 

imar uygulaması yapılır (5).

Harita/Rapor Kadastro Parselleri         İmar 

Parselleri                    Bina                                    

Uygulama Bölgesi Sınırı Plan 

Özellikleri

Belediye

İmar Uygulaması (5) Belediye Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya 

imar uygulaması yapılır (5).

Harita/Servis İmar Adaları                                    

İmar Parselleri                                

Belediye

Proje ve Yapı Denetimi Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; 

Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve 

münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel 

kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının 

denetimine tabidir.                                    İlgili 

idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki 

uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer 

belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda 

valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi 

verme yetkisine sahip diğer idareler

Standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı 

denetimini sağlamak

Rapor İmar, Bina, Parsel Hizmetin konusu, yeri, inşaat 

alanı, süresi, varsa yapının fizikî 

özellikleri, yapı denetimi hizmet 

bedeli, görevli teknik personel 

listesi, hizmet bedelleri, bölgenin 

fiziki, ekonomik ve sosyal 

özellikleri

Bakanlık(Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı), 

Büyükşehir Belediyeleri, 

Diğer Belediyler, Yapı 

Denetim Kuruluşları

Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet 

bedellerinin ödenme esasları Bakanlıkça 

hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir/Yapı denetim 

kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje 

müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı 

müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, 

fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı 

ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan 

yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye 

karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu 

sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı 

tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden 

dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda 

ise iki yıldır.

1/25000 ölçekli (4)

Harita

sanayi parseli

TEKNOLOJİ 

GELİŞTİRME 

BÖLGELERİ KANUNU

-

Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin 

kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını 

düzenlemektir.(1)

Harita/Rapor

Arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve 

kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma 

ruhsatları bu planlara göre OSB tarafından verilir.(4)

Uygulama imar planlarının araziye uygulanması için yapılacak 

röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine 

çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil 

işlemlerinde esas alınan planlardır.

Yüksek seviye gösteren umumi ve hususi, kapalı veya 

akarsuların taşmasiyle su altında kalan veya su 

baskınlarına uğrayabilecek olan sahaların sınırları 

tespiti ve ilan edilmesi.

Birinci madde hükümlerine göre tesbit 

ve ilan edilen sahaların sınırları içinde 

suların akmasına engel olan bina, 

tesisler, fidan, ağaç, set, savak gibi 

manialarla değirmen ve sulama 

arklarını kapsar.

mahalli kadastro 

müdürlüğü

Harita/Rapor

Rapor

Harita/Rapor

Yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için 

zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili 

alanlar için verilir.

Hazineye ait taşınmaz malların 

değerlendirilmesiyle ilgili hükümler bu 

kanun kapsamındadır.

4708 13.07.2001

İfraz/Tevhid

OSB İmar ve Parselasyon Planı(4)

OSB Yer Seçimi (4)

Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha 

kısa sürede ekonomiye kazandırılmasıdır (1).

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.

3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı 

maddesinde belirtilen kamuya ait yapı 

ve tesisler ile 27 nci maddesinde 

belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar 

hariç, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ve dışında kalan yerlerde 

yapılacak yapıların denetimini kapsar.

-

-18/07/2001

24461

15.04.2000 24025

YAPI DENETİMİ 

HAKKINDA KANUN

21.01.1943

HAZİNEYE AİT 

TAŞINMAZ MALLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE KATMA DEĞER 

VERGİSİ KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN

244664706

OSB Kamu yararı kararı

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.

Yer Seçimi Komisyonunca yapılır(4). Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanır.(4)    

Çevre düzeni planı kararları (4)

OSB Yer Seçimi Komisyonu yapar 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylar

5310TAŞKIN SULARA VE SU 

BASKINLARINA KARŞI 

KORUNMA KANUNU

ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGELERİ KANUNU

4373

4562

OSB İmar Planı Sınırının Geçirilmesi

OSB Yönetim Kurulu Bakanlık onayı alınır

İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer

Korunması gereken alanlar bu yerin dışındadır(4) OSB yeri(4)

OSB hazırlar.(4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

onaylar.(4)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

İlgili İdareye Rapor Vermek Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; 

Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve 

münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel 

kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının 

denetimine tabidir.

Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen 

bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.

Rapor İmar, Bina, Parsel İmar Durumu, yeri, Ada/Parsel 

no, inşaat alanı, yapı denetimi 

adı, 

 Yapı Denetim Kuruluşları -

İlgili İdareye Görüş Bildirmek Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; 

Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve 

münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel 

kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının 

denetimine tabidir.

Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya 

arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili 

mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak 

doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve 

hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum 

veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye 

uygunluk görüşünü bildirmek.

Rapor/Harita Zemin ve temel raporları ile 

Uygulama Projesi,  Ada/Parsel

Proje Sahibi, Ada/Parsel no, 

Görüş verilecek kurum, hesap 

sonucu

 Yapı Denetim Kuruluşları -

Belediye Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında; yapının inşa 

edileceği parseli ilgilendiren tüm belgelerin mevzuata uygun olup 

olmadığı kontrol ederek, bu belgelerin birer kopyalarını muhafaza 

eder (5/a).

İmar Durumu Belgesi (5/a)

Aplikasyon Krokisi (5/a)

Tapu Kaydı Örneği (5/a)

Aplikasyon (5/b) Yapının vaziyet planına uygun bir şekilde arsaya 

aplike edilmesi ilgili kurum tarafından sağlanır. İlgili 

kurumda gerekli teknil eleman yoksa hizmet almak 

suretiyle teknik eleman görevlendirilir.

Yapı inşaat alanı

Çevre Düzeni Planı (5)

Halihazır harita (5)

Kadastral durum (5)

Nüfus bilgisi (7/b) nüfus>10000 ise imar planı mecburi

Parsel cephe genişliği yönetmelikte kurallarından küçük 

olamaz

Tarım arazileri (8/c)

toprak koruma ve arazi kullanım kanunundaki 

izinller alınmadan tarım dışı planlanamaz.

Arsa ve araziler (9) özelleştirme kapsamında imar fonksiyonları 5 yıl değiştirilemez

İmar Cephe Hattı (12) Bina, Cephe dışına çıkamaz

Yapı denetim kuruluşunun yetki sınırı (11) Yapı denetim kurumlarının denetleyebileceği alan  

sınırlandırılmıştır (11)

Harita Yapı inşaat alanı Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı ile 

kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı 

sınırı aranmaz. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde 

bulunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını 

aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir işin son iş 

olması kaydıyla, toplam yapı inşaat alanı sınırı 

kuruluş ve denetçileri için aşılabilir.

Teknik personelin denetim yetkisi (15) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi personele 

unvanlarına göre denetim yetkisi sınırları belirlenmiştir (15/1).

Rapor Yapı inşaat alanı Proje ve uygulama denetçisi mimar ve inşaat 

mühendisi 360.000 m2, uygulama denetçisi inşaat 

mühendisi 120.000 m2, proje ve uygulama 

denetçisi makine mühendisi ve elektrik mühendisi 

120.000 m2 alanda denetim yetkisine sahiptir 

(15/a,b,c,ç,d) 360.000 m2'yi aşan kuruluşa bu 

sınırın altına düşene kadar görev verilmez (32/1).

Hizmet bedeli taksitleri (27) Toplam inşaat alanına göre idare tarafından belirlenen ücretin 

ödenmesidir (27).

Rapor Toplam inşaat alanı Toplam inşaat alanı 1000m2'den az ise, bedel yapı 

sahibi tarafından yapı denetim hesabına defaten; 

1000m2'den fazla ise, idare tarafından belirlenen 

koşullar dahilinde taksitler şeklinde ödenebilir 

(27/1,2).

Hizmet bedeli

Heyelan Bölgesi Sınırı Parsel heyelan bölgesinde değilse arazi 

kaymasından dolayı sınır değişikliği meydana 

gelmez.

Parsel heyelan bölgesinde ise arazi kaymasından 

dolayı sınır değişikliği meydana gelebilir.Parsel TKGM

Sınır, arazi kayması sebebiyle gerçeği yansıtmıyorsa; ilgili taşınmaz 

maliki, sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilir (711/1).

Fazlalık ve eksiklikler denkleştirilir (711/2).

Harita Heyelan bölgesi sınırı Taşınmaz malikinin sınırın yeniden belirlenmesini 

isteyebilmesi için sınırın arazi kayması sebebiyle 

gerçek durumu yansıtmıyor olması gerekir.

Parsel TKGM

Taşınmaz sınırlarının belirlenmesi (719) Taşınmazın sınırları, tapu plânları ve arz üzerindeki sınır 

işaretleriyle belirlenir (719/1).

Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan 

plândaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelân bölgesi 

olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz (719/2).

Harita Sınır işaretleri Sınır işaretlerinin koordinatları TKGM Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini 

tutmazsa, asıl olan plândaki sınırdır. Bu kural, 

yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu 

belirlenen yörelerde uygulanmaz.

Parsel TKGM Yapının taştığı arazi üzerinde yapı sahibi irtifak 

hakkına sahipse ona ait taşınmazın bütünleyici 

parçası olur. İrtifak hakkına sahip değilse ve zarar 

gören parsel sahibi taşmayı öğrendiği andan 

itibaren 15 gün içinde dava açmazsa ilgili kişi bedeli 

karşılığında taşan kısımda irtifak hakkı kurulmasını 

veya mülkiyetinin kendisini verilmesini talep 

edebilir.Bina

Tapu planlarının tutulması (997) Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları 

tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur 

(997/2).

Harita Parsel TKGM

Planın esas alınması (1003) Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme 

dayanan plân esas alınır (1003/1).

Harita Parsel TKGM

Endüstri bölgelerinin kuruluşu Harita

-

Sınır değişikliği (711)

Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan 

malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, 

ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur (725/1).

Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği 

tarihten başlayarak

onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar 

da haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, 

uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı 

kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının 

mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir (725/2).

Harita

Heyelan bölgelerinin belirlenmesi (710)4721

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.

3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı 

maddesinde belirtilen kamuya ait yapı 

ve tesisler ile 27 nci maddesinde 

belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar 

hariç, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ve dışında kalan yerlerde 

yapılacak yapıların denetimini kapsar.

-24461

08/12/2001 24607

YAPI DENETİMİ 

HAKKINDA KANUN

TÜRK MEDENİ 

KANUNU

19/01/2002 24645

Arazi kaymasının sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesi, yetkili 

makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde 

uygulanmaz (710/1).

Bu yörelerin belirlenmesi sırasında yöredeki arazinin yapısı göz 

önünde tutulur (710/2). 

Bir taşınmazın böyle bir yörede bulunduğu, ilgililere uygun biçimde 

bildirilir ve tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır (710/3).

4737 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 (1).

Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri 

Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, 

endüstri bölgelerinin kurulmasını ve bu 

bölgelerde gerçekleştirilecek 

yatırımlara ilişkin izin ve teşvikleri 

kapsar (1)

Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği 

bütün konularda uygulanır (1).

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.

Bu kanunun amacı Türk hukukunun temelini 

oluşturmaktır.

Yapının komşu parsele taşması (725)

Harita

Belediye

Harita/RaporYAPI DENETİMİ VE 

UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ

11951 05.02.2008 26778 4708 Yapı denetim komisyonunun, kuruluşlarının ve 

laboratuvarlarının; kuruluş ve çalışma amaçlarına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Belediye

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ 

KANUNU

Yapı denetim kuruluşunun görev ve 

sorumlulukları (5)
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Acele kamulaştırma Harita/Servis/Rapor

Tapuya şerh Rapor

Geçici bölgeye göre endüstri bölgesi ilanı Rapor

Kamulaştırma bedelinin yatırımcılar 

tarafından karşılandığı durumlarda irtifak 

tesisi

Rapor

Kamulaştırma (3) Endüstri bölgesi olarak ilân edilen arazi kamulaştırılarak Hazine 

adına tescil edilir ve Maliye Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi 

olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılır. Endüstri bölgelerinin 

kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli ve alt yapı ile ilgili 

giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten 

karşılanır (3).

Harita/Servis/Rapor İmar Planları

Mülkiyet (Tapu) Bilgileri,

Kadastral Harita,

Halihazır Harita,

alt yapı

ve üst yapı projeleri

Tapu 

Kadastro Parseli                                            

İmar Planı

Halihazır harita

Parsel TKGM

Nüfus bilgisi TÜİK

İmar planı

Halihazır harita

Parsel TKGM

İmar planı

Halihazır harita

Parsel TKGM

İmar planı

Parsel

Halihazır harita

Halihazır harita

Parsel

Halihazır harita

Parsel

İmar planı

İmar planları Belediye

 Bölge Planları

Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak Harita/Servis

Birinci sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı Rapor

Yolcu-yük terminali ve otopark hizmetleri Harita

Toptancı hal ve mezbaha hizmetleri Harita

Çevre Düzeni Planı (7-b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye 

ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her 

ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak 

uygulamak..(7-b).

Harita/Servis/Rapor Bölge Planı DPT

Nazım İmar Planı(7-b) Belediye Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak 

hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak 

değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen 

veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım 

imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 

uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe 

ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve 

parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak (7-b)

Harita/Servis/Rapor Çevre Düzeni Planı Belediye Çevre düzeni Planları esas alınarak diğer 

planlamalar yapılmalıdır.

Uygulama İmar Planı(7-b) Belediye (7-b) Harita/Servis/Rapor Nazım İmar Planı Belediye

 İmar Planı Belediye

Halihazır Harita

İmar Planı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (5/f)

Rapor

Harita

Harita

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir 

belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım 

programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak (7-a)

Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis 

işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar 

Bakanlıkça Sayıştaya altı aylık dönemler halinde gönderilir (3).

Ankara Büyükşehir Belediyesi (5/c) Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek kişilerin ve özel hukuk 

tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller Belediye 

(Ankara Büyükşehir Belediyesi) tarafından kamulaştırılabilir. Bu 

Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 4.11.1983 tarihli ve 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasındaki, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı 

kamulaştırma sayılır (5/c).

Belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi), Proje alan sınırları içinde 

bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerde yeni yapılacak imar 

plânlarına göre düzenleme yapar (5/a).

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki 

işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan 

alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek (7-d)

Proje alanı sınırlarında kalan ve içme suyu kullanımından 

vazgeçilen baraj ve koruma

kuşaklarındaki su havzalarını plânlamaya ve bunlara ilişkin sınırları 

belirlemeye Belediye

yetkilidir (5/f).

Harita

Belediye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (5/a)

Parselasyon Planı(7-b)

Belediye

Yapı Ruhsat Bilgileri

İlgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri (Altındağ ve Keçiören) ve 

diğer kamu kuruluşlarına ait olan, her ölçek ve nitelikteki imar 

plânları, parselasyon plânları ve benzeri imar uygulamalarına dair 

izin ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki yapı 

denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inşaata dair izin ve yetkiler 

Proje alan sınırları içinde kalan bölgede Belediyeye (Ankara 

Büyükşehir Belediyesi) aittir. (Değişik son cümle: 5/4/2006-5481/1 

md.) Proje alanı içinde her ölçekteki imar planları Belediyece 

yapılır, yaptırılır ve onanır (4/a).

Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal 

donatı, çevre düzenlemesi, teknik altyapı projeleri, müşavirlik ve 

kontrollük hizmetleri ile yapım dahil diğer işler Belediye ve İdare 

tarafından, Bakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre yapılır 

veya yaptırılır (6/a).

irtifak tesisi (3)

Kentsel tasarım projesi (6)

Ankara Büyükşehir Belediyesi (4/a)

Rapor

Belediye

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut 

İdaresi(6/a)

Ankara Büyükşehir Belediyesi (4/c) Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapılmış olan plânların uygulanması Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durur. Bu plânların kısmen veya 

tamamen uygulanmaya devam edilmesi ya da bu Kanuna göre 

yeniden yapılması hususunda Belediye (Ankara Büyükşehir 

Belediyesi) yetkilidir (4/c).

Kamulaştırma (5)

(7-b)

Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi 

yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, 

hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum 

içinde yürütülmesini sağlamaktır (1)

Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle 

büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri

kapsar (2).

Bu Kanun, ekli "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 

işlemleri ile Projenin amacına uygun 

gerçekleştirilmesine yönelik usul ve 

esasları kapsar (2).

25400 -

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ KANUNU

5216

19/01/2002 24645

2553123/7/2004

İmar planı ve parselasyon planı (4)

Arsa ve Arazi Düzenlemesi (5)

Plan uygulama (4)

Stratejik planlar(7-a)-

Bu Kanunun amacı, kuzey Ankara girişi ve çevresini 

kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi 

çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre 

görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha 

sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel 

yaşam düzeyinin yükseltilmesidir (1).

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

4737

Su havzalarının planlanması (5)

KUZEY ANKARA GİRİŞİ 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

PROJESİ KANUNU

12/03/20045104

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 (1).

Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri 

Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, 

endüstri bölgelerinin kurulmasını ve bu 

bölgelerde gerçekleştirilecek 

yatırımlara ilişkin izin ve teşvikleri 

kapsar (1)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (3)

Harita

Harita

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ 

KANUNU
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Bina

 İmar Planı

Yol

Durak

Sinyalizasyon

 İmar Planı Koruma Bantları, Su 

Kirliliği, Risk Haritası

Topografya

İmar planı

Topografya

Tarim Bilgileri

 İmar Planı Belediye

Halihazır

Halihazır Harita

Adres

Konum Verisi

Halihazır Harita

Parselasyon Planı Belediye

Sanayi Alanları(7-i) Belediye halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli 

yerlerinde toplamak;  çevre kirliliğine meydan vermeyecek 

tedbirler almak(7-i)

Harita/Servis/Rapor İmar Planı Belediye

İmar Planı Belediye

Halihazır Harita

Ağaçlandırılacak Alanlar(7-i) Belediye ağaçlandırma yapmak (7-i) Harita İmar Planı Belediye

Depo Alanları(7-i) Belediye inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, 

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

kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların 

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler 

almak(7-i)

Harita İmar Planı Belediye

Rekreasyon Alanları için yer seçim(7-m) Belediye Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge 

parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, 

spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak (7-m)

Harita/Servis/Rapor  İmar Planı Belediye

Eğitim Alanları Belediye eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin 

her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini 

sağlamak (7-n).

 İmar Planı Belediye

Katı-Sanayi-Tıbbi Atık alanlarının 

belirlenmesi(7-i)

Belediye katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar 

taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 

değerlendirilmesi (7-i)

Harita/Servis/Rapor  İmar Planı Belediye Atık Alan Yerlerinin 

Tespiti, Riskler

Ruhsat (7-j-l-t) Belediye Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri 

ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin 

tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek (7-j)

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, 

yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek(7-l)

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, 

işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde 

yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve 

denetlemek(7-t)  

Harita  İmar Planı Belediye

Kültür ve Tarihi varlıklar (7-o) Belediye Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 

sağlamak (7-o)

Harita/Servis  İmar Planı Belediye

Toplu Taşıma (7-p) Belediye Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu 

amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve 

servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek (7-p).

Harita/Servis/Rapor  İmar Planı Belediye Durak Yerlerinin 

Tespiti, Ulaşım Ağı

Halihazır Harita

İmar Planları Belediye

Altyapı Harita

Mezarlık planları (7-s) Belediye Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, 

işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek (7-s)

Harita/Servis/Rapor  İmar Planı Belediye

Doğal afetlere yönelik planlar, afet riski taşıyan alanlar (7-u, 7-z)Belediye doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir 

ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç 

ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini 

yürütmek (7-u-z)

Harita/Servis/Rapor  İmar Planı Belediye Riskli Bölgeler

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde 

ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, 

kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi 

bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam 

asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, 

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

binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. (7-g)

Harita/Servis/RaporKentsel Tasarım Proje Planları (7-g)

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım 

alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak (7-i)

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım 

alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak (7-i)

Belediye

Su Havza Planları (7-i)

Numarataj (7-g)

Harita/Servis/Rapor

ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını 

belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları 

ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini 

gerçekleştirmek(7-g).

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki 

işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan 

alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek (7-d)

Tarım Koruma Planları (7-i)

Belediye

Belediye

Belediye

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve 

uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve 

koordinasyonu sağlamak (7-f-g)

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj 

ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek (7-r)

Gürültü ve Çevre Kirlilik (7-i)

Yapı Ruhsat Bilgileri

Ulaşım Master Planı (7-f)

Rapor

Harita/Servis/Rapor

Altyapı haritaları (7-r), Altyapı Koordinasyon (8)

Belediye

meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar 

üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek(7-g).

Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi 

yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, 

hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum 

içinde yürütülmesini sağlamaktır (1)

İlan ve reklam pano yerleri(7-g)

Belediye

Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle 

büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri

kapsar (2).

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ KANUNU

5216 2553123/7/2004 -

Belediye

halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli 

yerlerinde toplamak;  çevre kirliliğine meydan vermeyecek 

tedbirler almak(7-i)

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor

Harita/Servis/Rapor



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Sağlık Merkezleri (7-v) Belediye Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 

sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek (7-n-v)

Harita/Servis/Rapor  İmar Planı Belediye

İçme Suyu

Kanalizasyon

Elektrik

Doğalgaz

Telefon/Telekominikasyon

Kablolu Televizyon Hatları

Hafif Raylı Taşıma Hatları

Metro

Yol

Termal Isınma Hatları

Altyapı Kalkınma Planları, Yıllık Programlar 

(8-a)

büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki 

diğer belediyeler

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından 

büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma 

plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak 

programları birleştirerek kesin program haline getirir (8-a). 

Rapor Nüfus

Ulaşım

Altyapı hizmetleri

Halihazır

İmar Planı

Yol

Kazı Ruhsatı(12-ç) Belediye Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt 

yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME’nin 

onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa 

alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun 

olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını 

önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar 

hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

Harita/Servis/Rapor

Nazım İmar Planı (18-b) Yollar Durak yerleri 

Sinyalizasyon (18-f)

Arazi Kullanım(12-b)

Yol

Sinyalizasyon(18-c)

Nüfus

Durak Yerleri(18-ç)

Otopark alanları(18-ç)

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Sağlık tesisleri İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Gençlik ve spor tesisleri İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Sanayi ve ticaret tesisleri İl sınırları içerisindeki alanlarda

Bayındırlık ve iskan hizmetlerinin 

yürütülmesi (6/a)

İl Özel İdaresi İl sınırları içerisinde bayındırlık ve iskan hizmetlerinin yürütülmesi Harita İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Toprağın korunması (6/a) İl Özel İdaresi İl sınırları içerisinde toprağın korunması Harita İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Erezyon bölgeleri İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Sosyal tesis İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Kültür ve sanat tesisleri İl sınırları içerisindeki alanlarda

Yardım hizmetlerinin yürütülmesi (6/a) İl Özel İdaresi İl sınırları içerisinde yardım hizmetlerinin yürütülmesi Harita İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Eğitim kurumları İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Arsa İl sınırları içerisindeki alanlarda

İl İl sınırları içerisindeki alanlarda

Bina İl sınırları içerisindeki alanlarda

İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

İmar planı

İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Yol

İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Su kaynağı

İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Kanalizasyon

İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Katı atık alanları

Çevre hizmetlerinin yürütülmesi (6/b) İl Özel İdaresi Belediye sınırları dışında çevre hizmetlerinin yürütülmesi Harita İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin 

yürütülmesi (6/b)

İl Özel İdaresi Belediye sınırları dışında acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin 

yürütülmesi

Harita İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Ağaçlandırma alanı

Park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi 

(6/b)

İl Özel İdaresi Belediye sınırları dışında park ve bahça hizmetlerinin yürütülmesi Harita İdari sınır Belediye alanı dışındaki yerlede

Müessese Belediye alanı dışındaki yerlede

Eğlence yeri

Harita

Belediye sınırları dışında katı atık hizmetlerinin yürtülmesi

Harita/Servis/Rapor

Beledeiye sınırları dışında su hizmetlerinin yürütülmesi

İl sınırları içerisinde eğitim hizmetlerinin yürütülmesi Harita

Rapor

Belediye sınırları dışında kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi

Harita

İmara ilişkin hizmetlerin yürürtülmesi (6/b)

Katı atık hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)

Arsa temini (6/a)

Sanayi ve ticaret hizmetlerinin yürütülmesi 

(6/a)

Harita

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)

Su hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)

Yol hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)

İl Özel İdaresi

Belediye sınırları dışında ağaçlandırma hizmetlerinin yürütülmesi

İl Özel İdaresi İl sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve 

demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin 

koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik 

ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, 

uygulama, uygulatma (18)

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve 

demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin 

koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik 

ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, 

uygulama (18-1)

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi

Harita

Harita

Belediye

AYKOME

Harita

Büyükşehir belediyesi

İl özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir. (2) İl Özel İdaresi

Kanalizasyon hizmetlerinin yürtülmesi (6/b)

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi

Harita

Harita/Servis/Rapor

Sosyal hizmetlerin yürütülmesi (6/a)

Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir 

şekilde gerçekleştirilmesi için "Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında 

bir hesap oluşturur (8-c).

Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin 

amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden 

bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden 

oluşur (14-1)

İl sınırları içerisinde sanayi ve ticaret hizmetlerinin yürütülmesi

Binaların bakım hizmetlerinin yürütülmesi 

(6/a)

Harita

Belediye sınırları dışında ruhsat verme işlemi

Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi 

yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, 

hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum 

içinde yürütülmesini sağlamaktır (1)

Ağaçlandırma hizmetlerinin yürütülmesi 

(6/b)

Erezyon önlenmesi (6/a)

İl sınırları içerisinde binaların bakım, onarım hizmetlerinin 

yürütülmesi

İl özel idaresini kapsar. (2)

Belediye sınırları dışında yol hizmetlerinin yürütülmesi

İl sınırları içerisinde erezyonun önlenmesi

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi

Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle 

büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri

kapsar (2).

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ KANUNU

5216

5302 22/02/2005 25745

38883

2553123/7/2004

-

Kültür ve sanat hizmetlerinin yürütülmesi 

(6/a)

-

Haritaİl Özel İdaresi

Belediye sınırları dışında imara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi

Harita

İl Özel İdaresi

İl sınırları içerisinde arsa temini

İl sınırları içerisinde gençlik ve spor hizmetlerinin yürütülmesi

Harita/Rapor/Servis

İl Özel İdaresi

İl sınırları içerisinde sosyal hizmetlerin yürütülmesi

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYELERİ 

KOORDİNASYON 

MERKEZLERİ 

YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi 

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile 

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 

kuruluş, görev ve yetkileri ile bu 

merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, 

alt yapı yatırım hesabının oluşumunu ve 

gelirini kapsar (2).

Harita

Harita

Alt yapı hizmetleri (1 ve 8-b-c)

Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)

 Alt Yapı Koordinasyon Merkezi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi

Harita

Harita

Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip 

kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile 

koordinasyonu sağlar (8-b). 

Alt Yapı Yatırım Hesabı (8-c)

Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi 

bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi 

ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir (1).

Ulaşım Planı (18)

Gençlik ve spor hizmetlerinin yürütülmesi 

(6/a)

Ruhsat verme (7/g)

İl sınırları içerisinde kültür ve sanat hizmetlerinin yürütülmesi

26199

İL ÖZEL İDARESİ 

KANUNU

10397 5216



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

İmar planlarının oluşturulması (10/c) İl Özel İdaresi Belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarının oluşturulması Harita, Rapor Çevre düzeni Belediye alanı dışındaki yerlede İmar planı

Tesis Belediye yetki alanı dışınadaki

 tesisler

İdari sınır

Kamulaştırma (26/b) İl Özel İdaresi Yıılık çalışma planına göre kamulaştırma kararı verilmesi Harita Kamulaştırma alanı

İl özel idaresi taşınmaz mallarının idare 

edilmesi (30)

Vali Harita Taşınmaz mal Mülkiyet (il özel idaresi)

İl özel idaresi teşkilatının belirlenmesi (43) İl Özel İdaresi İlin özelliklerine göre il özel idaresi ve teşkilatı belirlenir Rapor İl Nüfus Nüfus≤3.000.000 max. 2 sekreter 

yard., Nüfus>3.000.000 max. 4 sekreter yard.

İşyeri ceza işlemleri (55) İl Özel İdaresi Yasaya aykırı işlem yapan işyerlerine verilecek cezaları düzenler Rapor İşyeri Tür (yeme içme, eğlenme, 

dinlenme, yatma, bakım, 

temizlenmeToplatma ve yok etme (61) İl Özel İdaresi 1593 sayılı kanun hükümleri saklı kalarak yasak maddelerin 

yokedilmesi

Harita Tesis Yasak madde

Bina Bina

Tesis Tesis

Yangın risk

Sanayi kaza risk

Deprem risk

SİVİL HAVA 

MEYDANLARI, 

LİMANLAR VE SINIR 

KAPI GÜVENLİĞİN 

SAĞLANMASI, GÖREV 

VE HİZMETLE 

YÜRÜTÜLMESI 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

97/9707 14/08/1997 26735 5442 Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır 

kapılarında güvenlik ve diğer hizmetlerin tek 

otoritenin yönetimi  altında düzenli, sürekli ve etkin 

bir biçimde yerine getirilmesi, sivil  hava 

meydanlarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 

(ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) 

tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin alınması, 

sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında 

görevli kuruluşlar arasında koordinasyon ve 

işbirliğinin sağlanmasında Mülki  İdare Amirlerinin 

görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi 

amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik, sivil hava  

meydanlarında, ve sınır kapılarında 

genel güvenliğin sağlanmasını, buralara 

giriş çıkışların düzenlenmesini, görevli 

kuruluşların teknik nitelikteki hizmetleri 

ile ticari faaliyetleri hariç, görev ve 

hizmetlerinin denetimini, bunlar 

arasında işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanmasını, vali ve 

görevlendirilen Mülki  İdare Amirlerinin 

bu konulardaki görev, yetki ve 

sorumluluklarını kapsar. 

Acil Durum Planı (5/i) Valilik Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında meydana 

gelecek muhtemel olaylara karşı güvenlik talimatı, muhtemel 

harekat tarzı planı, acil durum planı, yasadışı müdahale 

eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile yangın-kaza-

kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatmak ve 

bunların yürürlüğünü takip etmekle, görevli, yetkili ve sorumludur.

Harita Muhtemel Harekat 

Tarzı Planı, Acil Durum 

Planı

Özürlüler için hizmet sunumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü

Evde bakım modeli, Kurum bakım modeli Harita/Rapor özürlü kişi, ikamet adresi

idari birim merkezleri ve 

sınırları

bina

yol

özürlü adı, tc kimlik no, adres 

bilgisi

bina no, adı, malik bilgisi

yol adı, genişliği, türü

Maliye Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı

 Nüfus ve Vatadaşlık İşleri 

GM.

Kadastro, Mahalli İdareler 

Müd.

belediye, karayolları, 

her iki bakım çeşidinde de kişinin sosyal ve fiziksel 

çevresinden ayrılmaması esas alınır. Kişinin 

biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına 

göre belirlenir.

Binaların özürlülerin yaşamı için tadilatı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı

özürlülerin yaşamındaki zorlukları gidermek için proje tadili Rapor bina binalara ait öznitelik bilgileri Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, Özürlüler 

İdaresi Başkanlığı

belediye, kadastro

kat maliklerinin en geç 3 ay içerisinde yapacağı 

toplantıda, arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 

3 ay içerisinde toplanılamaması veya çoğunluk 

kararı alınamaması durumunda, bina güvenliğini 

zarara uğratmadığını bildirir komisyon raporu ile 

tasdikli proje değişikliği veya kroki talebine göre 

inşaat, onerım ve tesis yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait resmi yapılar

yollar

kaldırım

yaya geçidi

açık ve yeşil alanlar

spor alanları

sosyal ve kültürel alt yapı 

alanları

umuma açık hizmet veren her 

türlü yapılar

Özürlüler ile ilgili veritabanı oluşturulması Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Özürlülük politikasının belirlenmesine yönelik veri oluşturmak. 

Ulusal kurum ve kuruluşlardan özürlülere yönelik istatistiksel 

bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak

harita/rapor özürlüler özürlülere ait her türlü konum ve 

öznitelik bilgisi

Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü, 

Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı

özürlülerin rehabilitasyonu Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 

tespiti. Özürlülerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziki ve 

mimari engelleri tespiti ve ortadan kaldırıması. kamuya açık sosyal, 

kültürel, sportif tesis ve alanlar ile kitle iletişim ve ulaşım 

araçlarından özürlülerin faydalanması için işlemler

rehabilitasyon merkezleri

kamuya açık alanlar

yol

konum ve öznitelik bilgileri. 

sosyal, kültürel ve sportif 

alanlara ait konum ve öznitelik 

bilgileri, ulaşım güzergah bilgisi 

ve özürlülerin kullamına 

müsaitlik durum bilgileri

Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü, 

Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı

belediye

Belediye Kuruluşu (bölüm 2) İç işleri bakanlığı Belediye kurulması Rapor

Harita

İçme kullanma suyu havzaları 

ve diğer koruma alanları

Köy meskun alanları

Nüfus, Koruma türü, koruma 

derecesi

Nüfus Genel Md

DSİ

İl Özel İdaresi

İç İşleri Bakanlığı

Nüfus > 5000

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer 

koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir 

belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın 

olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.(4/1)

Köy meskun sahaları ile yeni kurulacak belediye 

merkezi < 5000 m. (4/2)

Belediye kurulabilecek 

alanlar

Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulusunu, 

organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalısma usul ve esaslarını düzenlemektir (1).

Merkezi idare ihtiyacının karşılanması (64) Merkezi idareye ihtiyacı doğrultusunda taşınmaz mal

İlin özelliklerine göre acil durum planlarının yapılması, ekip ve 

donanımın hazırlanması

İl Özel İdaresi

konum, öznitelik ve özürlülerin 

erişim ve kullanımına yönelik 

olup olmama durumları

yol bilgisi

kanun yürürlüğe girdikten itibaren 7 yıl içinde bu 

yapılar özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma 

getirilecek

Bu Kanun belediyeleri kapsar (2).

Harita

İl özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir. (2)

harita

Umuma açık yerlerin işletme saatleerinin 

belirlenmesi (26/h)

İl Özel İdaresi Belediye sınırları dışına umuma açık yerlerin açılış kapanış 

saatlerine karar verilmesi

Harita

Acil durum planlarının oluşturulması (69) İl Özel İdaresi

İl özel idaresini kapsar. (2)

Özürlülerin erişebileceği şekilde 

değiştirilecek yapılar

Özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine 

ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan 

gelişmelerini ve topluma katılımlarını sağlamaktır.

BELEDİYE KANUNU 5393

ÖZÜRLÜLER VE BAZI 

KANUN VE KANUN 

HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN

5302 22/02/2005 25745

2587413/07/2005

-

-5378

Harita, Rapor

belediye, kadastro, 

karayolları

İL ÖZEL İDARESİ 

KANUNU

01/07/2005 25868 Özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik 

hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile 

diğer ilgilileri kapsar.
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Sınırların Tespiti (5) Yeni kurulan bir belediyenin 

sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde şekilde tespit edilir (5)

Harita topoğrafik harita (1/25000)

Köy sınır haritası

Mera haritası

İl-ilçe sınır haritası

HGK

Kadastro Md.

Tarım il md.

İl özel idaresi

madde 5/1-2-3- Belediye sınırı

Sınırların kesinleşmesi (6) Valilik Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 

üzerine valinin onayı ile kesinleşir (6)

Harita Belediye sınrı

 İmar, su ve kanalizasyon, ulasım gibi 

kentsel alt yapı hizmetleri (14-a)

Belediye (bölüm 3) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde 

bulunmak.(15/a)

Harita İmar Planı                                                

Yol Güzergaharı                                       

Altyapı Tesisleri (su, 

kanalizasyon, doğalgaz, 

elektrik)

Ulaşım ağı

Otobüs, metro durakları

Güzergah uzunluğu, boru çapları 

ve özellikleri

Belediye

Doğalgaz AŞ

TEİAŞ

İmar planı                                               

Ulaşım                                                        

Altyapı

Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans hizmetleri (14-a)                             

Belediye (bölüm 3) Belde sakinlerinin mahalli müsterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karsılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girisimde bulunmak (15-a)

Harita Ulaşım Güzergahları Belediye Ulaşım ağı

Cografi ve kent bilgi sistemleri hizmetleri      

(14-a)                                                             

Belde sakinlerinin mahalli müsterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karsılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girisimde bulunmak (15-a)

Harita Tüm kentsel konum verileri Belediye ve diğer kamu 

kurumları

Dijital harita

Çevre ve çevre saglıgı, temizlik ve katı atık 

hizmetleri (14-a)

Katı atıkların toplanması, tasınması, ayrıstırılması, geri kazanımı, 

ortadan

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve 

yaptırmak (15-g)

Harita Katı atık tesisleri

Çöp konteynnerlar

Atık toplama araç güzergahı

Tesis kapasitesi, Boşaltım 

günleri,

Şehiriçi trafik Harita/Servis

Mezarlık Harita

Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar Harita

kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun 

ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını 

sağlayabilir (14/a)

Belediye (bölüm 3) Belediye kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar veya 

yaptırır

Harita rapor Kültür ve tabiat varlıkları

Tescilli yapılar, tarihi eserler

Koruma planı/alanları

Turuizm merkezleri

Kültür varlığın adı, derecesi, yılı, 

onarım tarihi, durumu

Kroma kurulu

Kültür müdürlüğü

Belediye

sosyal hizmet ve yardım (14/a) Belediye (bölüm 3) Belediye sosyal hizmet ve yardım yapar veya yaptırır Harita Sosyal yardıma muhtaçlar

Konum bilgisi

adres, adı soyadı, derecesi SHGM

Belediye

Muhtarlık

İmar planları Meclisin görev ve yetkileri (18) Belediyenin imar planlarını görüsmek ve onaylamak, büyüksehir ve 

il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek (18-c).

Harita

Stratejik Plan Meclisin görev ve yetkileri (18) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 

kabul etmek (18/a)

Rapor

Kamulaştırma Belediye Encümeni (33) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma 

kararlarını almak ve uygulamak (33/b)

Harita Kadastro

Bina

kamulaştırma/satış tarihi, 

tahmini bedel, süresi, cinsi

Kadastro

Tapu

Belediye

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine 

ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı 

geçmemek üzere kiralanmasına karar 

vermek.(33/g)

İl çevre düzeni planı Harita/Rapor

plânlama Belediye Harita/Rapor afete maruz ve potansiyel 

alanlar 

itfaiye istasyon noktaları

yangın risk haritası

deprem risk haritası

acil durum toplanma yerleri

İl afet acil durum md

Belediye

sivil savunma

Emniyet md.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer 

doğal afetlerden korunmak veya bunların 

zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini 

de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum 

plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.(53)

Kentsel Dönüşüm Belediye Madde 73 Harita/Rapor Kentsel dönüşüm alanları

Kadastro

Tapu

Bina

Değer

Belediye Alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar 

arasında olması

Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje 

alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm 

alanı olarak belirlenebilir

Belediye

Belediyenin sahibi 

olduğu, kiraladığı, 

tahsis ettiği, tahsisli, 

bağış olan arsa-arazi 

ve yapılar

Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulusunu, 

organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalısma usul ve esaslarını düzenlemektir (1).

Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek (15/l-o)

Bina/Tesis

işyerleri konum ve türü

Hafriyat ve moloz döküm 

alanları

LPG depolama sahaları

İnşaat malzemesi satan 

ticaret.

Odun-kömür depolama ve 

satış yer.

Hurda depolama ve satış yer. Harita

Araç sayıları

Güzergah mesafe ve ücretleri

Otopark kiraları

Reklam panosu konum

Fotoğrafı

rapor

Özellik ışıklı/ışıksız vd. ebat, 

bedel

Belediye

Sınıfı (I. Sınıf gibi)

adı ve türü, Ruhsat ve kontrol 

bilgileri

Belediye

Şöferler odası

Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye 

etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 

hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol 

gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür 

ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 

yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken 

tedbirleri almak (15/o)

Harita

Belediye (bölüm 3) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar 

getirmek (15/n)

Meclisin görev ve yetkileri (18)Taşınmaz malların yönetimi

Halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

işyerlerini belirlemek ve kentin belirli 

yerlerinde toplamak (15/o)

Kadastro

Bina

Kroki

Tasınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis seklinin 

degistirilmesine veya tahsisli bir tasınmazın kamu hizmetinde 

ihtiyaç

duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına kaar vermek (18-e).

Kadastro

Tapu

Defterdarlık/mal 

müdürlüğü

Ulaşım Güzergahları

Ulaşım istasyon noktaları

Otopark yerleri

Harita

Türü, ruhsat bilgileri, kapasite

Sıhhi müesse Md.

Belediye

tahsis amacı, tahsis sahibi, bedel, 

kira-tahsis süresi, cinsi

Bu Kanun belediyeleri kapsar (2).

Harita rapor

Harita, rapor

Belediye (bölüm 3)Gayrisıhhî Müesseseler (GM) ile umuma 

açık istirahat ve eğlence yerleri (15/l-o)

Belediye (bölüm 3)

Belediye (bölüm 3)

Belediye (bölüm 3)
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Toplu ve özel ulaşımın kotrolü Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve 

toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, 

zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 

kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği 

bütün işleri yürütmek (15/p)

Harita

Reklam panoları (15/n)
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Yol

Su Kaynakları

İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi 

kuruluşlarının izin ve ruhsatı

Rapor

Açık havuz ve su depoları tesisi Harita

Yangın Hidrantlarının Konumlarının 

Belirlenmesi (10/g)

Belediye  İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının 

konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır 

durumda olmalarını sağlamak (10/g).

Harita/Servis/Rapor Yangın Hidrantları

Belediye Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli 

uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak 

(10/a/5).

Harita/Rapor İş Yeri

Belediye  2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre 

belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak 

çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak 

(10/a/8).

Harita/Rapor İş Yeri

Belediye  28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, 

umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve 

bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun 

karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını 

önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni 

işlemleri yapmak (10/a/10).

Harita/Rapor Çeşme

Belediye  25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu 

Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 

çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen 

isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak 

(10/a/11).

Harita/Rapor Levha

Belediye  26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, 

izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili 

tahsilat görevlilerine yardımcı olmak (10/a/15).

Harita/Rapor Kadastral durum 

Belediye  31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince 

belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde 

orman memurlarına yardımcı olmak (10/a/16).

Harita/Rapor Orman

Belediye  14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp 

almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma 

cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak (10/a/20).

Harita/Rapor İş Yeri

Harita/Rapor Turistik Tesis

Harita/Rapor Tarihi Tesis

Harita/Servis Kuyu

Harita/Servis Mahzen

Harita/Servis Kanalizasyon Tesisi

Harita/Servis Bina

Harita/Servis Arsa ve araziler 

Belediye  20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz 

yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak 

ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli 

diğer tedbirleri almak (10/b/3).

Harita/Servis Bina

Belediye  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz 

kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere 

bildirmek (10/b/4).

Harita/Servis Sit Alanları

Belediye  Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen 

işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak (10/c/2).

Harita/Servis İş Yeri

Bu Kanunun amacı, belediyenin kurulusunu, 

organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalısma usul ve esaslarını düzenlemektir (1).

Harita Otogar

LPG istasyonları

LNG istasyonları

Belediye sınırı

adı, kapasite, ruhsat bilgisi Belediye

Hıfzıssıhha md.

Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara 

yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel 

kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına 

ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış 

doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve 

uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla 

belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt 

istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar 

plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi 

şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı 

büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından 

verilir (80)

Belediye Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyesi tarafından verilir (80)

Belediye Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 

1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek (10/e).

Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi 

ve akaryakıt istasyonları

Bu Kanun belediyeleri kapsar (2).

Belediye  Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza 

etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne 

suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek 

(10/a/24).

BELEDİYE KANUNU 5393 2587413/07/2005

26326 Bu yönetmelik, belediye itfaiye 

teşkilatını ve görevlerini kapsar.

Bu yönetmelik belediyelerin zabıta 

teşkilatını kapsar.

Beldenin düzenini sağlama(10/a)

Su Kaynaklarına Ulaşım Genel Planı 

(10/e)

BELEDİYE İTFAİYE 

YÖNETMELİĞİ

10713 21/10/2006 Harita/Servis/Rapor

İmar İşleri (10/b)

5393 Bu yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının 

kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta 

memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve 

mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir.

5393 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.

Belediye  

BELEDİYE ZABITA 

YÖNETMELİĞİ

11244 11/04/2007 26490

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar 

yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini 

sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak 

zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik 

çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat 

atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, 

yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının 

uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan 

inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin 

fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek 

ve haklarında kanuni işlem yapmak (10/b/2).
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Belediye  İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi 

müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı 

olup olmadığını denetlemek (10/c/3).

Harita/Servis Eğlence İşletmesi

Belediye  Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına 

mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek 

(10/c/4).

Harita/Servis Bina

Belediye Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında 

kurban kesilmesini önlemek (10/c/7).

Harita/Servis Kurban Kesim Alanları

Belediye  9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili 

yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin 

huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü 

yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri 

tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek (10/c/8).

Rapor/ Harita Servisi İş Yeri

Belediye  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 

belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları 

kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar 

hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek (10/ç/1).

Rapor/ Harita Servisi Yol

Belediye  Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve 

demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve 

güzergâhlarını denetlemek (10/ç/2).

Rapor/ Harita Servisi Yol

Belediye  Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki 

araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri 

yapmak (10/ç/3).

Rapor/ Harita Servisi Yol

Belediye  Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik 

önlemlerini almak (10/ç/5).

Rapor/ Harita Servisi Yol

Belediye  Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları 

tespit etmek (10/ç/6).

Rapor/ Harita Servisi Levha

Tapu-Kadastro Kamulaştırma amacıyla Tapu-Kadastro verilerine 

ihtiyaç vardır.

Tapu-Kadastro

İmar Planı (6) İmar planı yoksa arsa satışından önce 

tamamlanacaktır.

İmar Planı

BELEDİYE TAHSİLAT 

YÖNETMELİĞİ

4690 21/03/1958 9864 5393 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.

İcra Takibi (2) Belediye Taksit müddetleri zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler 

hakkında icrai takibat yaptırmak (2).

Rapor Bina Mükellef, Borç, Ödeme Tarihi

Belediye alacaklarının tahsili Rapor

Asansörlerin tescili Rapor

Bina enerji performansı açısından mimari 

proje tasarımı (7)

Belediye İmar ve ada parsel durumu göz önüne alınarak, binaların ısıtma, 

soğutma, doğal havalandırma ihtiyacı asgari düzeyde tutulur (7/1) .

Harita İmar, bina Sanayi alanındaki binalar, seralar, 

atölyeler,münferit olarak inşa edilip ısıtma, 

soğutmaya gerek duymayan depo, cephanelik, 

ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu yönetmeliğin 

dışındadır (2).

Enerji kimlikbelgesi düzenlemesi Rapor/Servis

Mimari uygulamalar (8) Belediye Mevcut binaların dış kabuğu, binaların enerji performansını 

olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilemez (8).

Rapor Bina Bina toplam cephe yüzeyi Binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamaları 

TS825 standartlarına uygun olarak yapılmaladır 

(8/2,3).

TS 825'de balirtilen 

değerlere uygun 

olarak üretilir.

Belediye Bina yalıtım hesaplarındaki esaslar belirtilir (9). Bina Bitişik nizam bina Bitişik nizam olarak yapılacak olan binaların ısıtma 

enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik nizam 

tarafında kalan duvarlar da dış duvar gibi 

değerlendirilir.

Belediye Belediye hudutları ve mücavir alan dışındaki yeni binaların enerji 

korunumu ile ilgili esasları belirtilir (9/4).

Rapor Bina TS 825'e uyulmakla birlikte toplam pencere alanı, 

ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit ya da 

küçük olması durumunda ısı yalıtım prıjesi 

yapılması gerekmez.

Isıtma sistemleri tasarım esasları (13) Belediye Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164'e göre yapılmakla birlikte, 

ilgili değişiklikler işbu yönetmelikte belirtilmiştir (13).

Rapor Bina Yeni binalarda, yapı ruhsatında belirtilen toplam 

kullanım alanı 2.000 m2'den fazla ise merkezi 

ısıtma sistemi yapılır.

Otomatik kontrol (20) Belediye 10.000 m2'nin üzerinde olan merkezi ısıtma, soğutma sistemleri 

birlikte bulunan binalara, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda yanma 

kontrolü için otomatik kontrol sistemleri tesis edilir.

Rapor Bina

Arazinin etkin kullanımı için görüş 

oluşturma (6)

Toprak Koruma Kurulları (6/a) Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi 

ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve 

izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak 

korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, 

geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak (6/a).

Rapor Toprak koruma ve arazi 

kullanım planları

Arsa Temini (6)5393

5627

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.

Binalarda enerji ve kaynaklarının daha verimli 

kullanılmasına, enerji kaybının önlemesi ve çevrenin 

korunması ile ilgili esaslar düzenlenmektedir.

Bu Yönetmelik belediyeler tarafından 

üretilen arsa, konut ve işyerlerinin 

tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin 

düzenlemeleri kapsar.

Belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri 

üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul 

ve esasları düzenlemek (1)

BELEDİYELERİN ARSA, 

KONUT VE İŞYERİ 

ÜRETİMİ, TAHSİSİ, 

KIRALAMASI VE 

SATIŞINA DAİR GENEL 

YÖNETMELİK

25951 29/09/2005 25951

5403 19/07/2005 25880

Bu yönetmelik belediyelerin zabıta 

teşkilatını kapsar.

Bu Kanun; 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 

oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, 

görev ve yetkilerin tanımlanması ile 

ilgili usûl ve esasları kapsar (2).

ServisBelediyeler Arsa, konut ve işyerlerinin üretiminde ihtiyaç duyulacak arsa ve 

araziler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre temin 

edilir. Temin edilen arsa ve arazilerin satış ve tahsisinde önce imar 

planları tamamlanır (6).

Yıllık Kontrol (10) İlgili İdareASANSÖR BAKIM VE 

İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Bina Asansör Tipi, Kontrol Tarihi

BİNALARDA ENERJİ 

PERFORMANSI 

YÖNETMELİĞİ

13594 05/12/2008

12604

Mevcut ve yeni yapılan binalarda 

mimari tasarım ve enerji tesisatlarını 

ilgilendiren konulara göre bina 

projelerinin hazırlanması ve 

uygulanmasına ilişkin kriterler 

belirlenmiştir. Sanayi alanlarında 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. Bina ısı yalıtımı esasları (9)

Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, 

devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün 

yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi 

muayene kuruluşuna yaptırılır (10/1)

RaporBu 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.

TOPRAK KORUMA VE 

ARAZİ KULLANIM 

KANUNU

18/11/2008 635

- Bu Kanunun amacı; 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 (1).

İmar İşleri (10/b)

5393 Bu yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının 

kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta 

memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve 

mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir.

Trafik İşleri (10/ç)

27058

Sağlık İşleri (10/c)

BELEDİYE ZABITA 

YÖNETMELİĞİ

11244 11/04/2007 26490

27075
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Arazi ve toprakla ilgili haritalar (7) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (7/a) Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı), toprak koruma ve 

kullanmaya yönelik farklı sistemler kullanarak arazi ve toprakla ilgili 

sınıflamaları ve haritaları yapar veya yaptırır (7/a).

Harita Toprak sınıflamaları

Su potansiyeli

Toprak veritabanı Toprak niteliği, arazi yeteneği vb.

Arazi kullanımı Tarım arazileri, mera arazileri, 

orman arazileri, özel kanunlarla 

belirlenen alanlar, yerleşim 

alanları, sosyal ve ekonomik 

amaçlı altyapı tesisleri vb.

Toprak özellikleri Toprağın kimyasal özellikleri, 

fiziksel özellikleri, biyolojik 

özellikleri vb.

Su potansiyeli

Valilikçe hazırlanan toprak koruma 

projelerinin hazırlanması (12)

Araziyi kullananlar (12/b) Kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler dışında, zorunlu 

olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım 

faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu 

ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır 

veya hazırlattırılır (12/b).

Harita

Toprak yapısı

Heyelan yapısı

Sel yapısı

Rüzgar yapısı

Toprak özellikleri Toprağın kimyasal özellikleri, 

fiziksel özellikleri, biyolojik 

özellikleri vb.

Su potansiyeli

Erozyona duyarlı arazilerin havza bazında 

kullanım planlarının hazırlanması (15)

İlgili kamu kuruluşları (15/b) Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi ve korunması amacıyla bu 

arazilerin kullanım plânları ve altyapı projeleri; kurulların görüşleri 

dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alanları 

ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kuruluşlarının birbirlerine bağlı 

hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir uyum ve zaman plânlaması 

içerisinde, havza bazında ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılır 

veya yaptırılır (15/b).

Harita

Parsel Sınır, malik(ler), hisse oranları, 

yüzölçümü, hak ve kısıtlamalar 

vb.

TKGM

Arazi sınıfları

İmar ve Çevre Düzeni Planlarının 

Yapılmasında İzin (8/1) - Tarım arazilerinin 

amaç dışı faaliyetlere ayrılması

Rapor

Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (9/a-

b-c-ç-d-e-f-g)

Harita/Rapor

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım 

talepleri (9/6)

Rapor

Ova koruma alanlarının belirlenmesi Harita

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirma 

amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi 

kullanım detayları

Harita

Kırsal alan düzenlemesi Haritası

Toplulaştırma Yapılmak Üzere Proje Sahası 

Belirlenmesi (16/1)

Harita

Arazi Toplulaştırma Projesi (16/4) Harita/Rapor

Kadastro işlemleri Harita/Servis/Rapor

Toplulaştırma Alanlarında Alınacak 

Önlemler (21)

Rapor

Ortak kullanım tesislerinin oluşturulması

 ve ortak kullanım payı(25)

Harita

Parsellerin yeniden düzenlenmesi (26/1)                Harita

Arazi dağıtımı , satışı ve kamulaştıma Harita/Rapor

Tapu Siciline Şerh Konulması (20/1) Rapor

Arazi Değerlendirme Haritaları (23/3) Harita

TARIM ARAZİLERİNİN 

KORUNMASI VE 

KULLANILMASINA VE 

ARAZİ 

TOPLULAŞTIRMASINA 

İLİŞKİN TÜZÜK

Harita

Harita

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Valilikler (14/b)

Valilikler (12/d)

Tarım arazilerinde toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

özelliklerinin sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak kullanımı 

için, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda tarımsal amaçlı 

arazi kullanım plân veya projeleri, valilikler tarafından hazırlanır 

veya hazırlattırılır (11/a).

Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) tarafından hazırlanan veya 

hazırlattırılan arazi kullanım plânlarında; yerel, bölgesel ve ülkesel 

ölçekte tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel 

kanunlarla belirlenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik 

amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. 

Bakanlık, arazi kullanım plânlarının hazırlanmasını ihtiyaca göre 

valiliklere devredebilir. (10/b)

Valilikler (11/a)

Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, 

birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları 

(17/c)

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı 

projeleri ve arazi kullanım plânları, kurul veya kurulların görüşleri 

dikkate alınarak, Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) ve valilikler 

tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır (14/b).

Harita

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Valilikler (10/b) Harita

Gerekçelerin yeterli görülmesi durumunda Bakanlığın (Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı) teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan 

sonra başvuran tüzel kişilik veya kuruluş bu Kanuna göre 

toplulaştırma projesini hazırlar ve onay için Bakanlığa (Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı) iletir (17/c).

Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen 

toprak kayıplarını önlemek için valilikler, toprak koruma projelerini 

hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır (12/d).

Rapor

Arazi kullanım planlarının hazırlanması (10)

HaritaArazi sahiplerince hazırlanan toprak koruma 

projelerinin hazırlanması (12)

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plânlarının 

hazırlanması (11)

5403 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 

(1).

5403 19/07/2005

25766 25/03/2005

25880 Bu Kanun; 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 

oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, 

görev ve yetkilerin tanımlanması ile 

ilgili usûl ve esasları kapsar (2).

TOPRAK KORUMA VE 

ARAZİ KULLANIM 

KANUNU

Tarım arazilerinin korunması ile 

yerleşim birimlerinin kurulması, 

geliştirilmesi, askeri, sanayi, ulaştırma, 

eğitim, sağlık, turizm, depolar, 

antrepolar, haberleşme, sportif ve 

tarımsal tesisler ile diğer amaçlar için 

kullanılmasına ihtiyaç duyulan tarım 

arazilerinin, tarım dışı amaçlar için 

Büyük ovalardaki arazi kullanım planlarının 

hazırlanması (14)

25766

Toplulaştırma projesinin hazırlanması (17)

Arazi özelliklerinin belirlenmesine ilişkin 

etüt raporları

- Bu Kanunun amacı; 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 (1).
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Harita ve uzaktan algılanmış veri üretimi 

(m.9)

Kurum ve kuruluşlar m.2/e Kurum ve kuruluşlar her türlü harita ve uzaktan algılanmış veriyi 

resmi istatistik üretiminde kullanılmak üzere üretir. 

Harita/Rapor/Servis kayıt, veri dosyası, harita, 

uzaktan algılama görüntüsü

Kurum ve kuruluşlar harita ve uzaktan 

algılama verisi

İstatistiki bilgi Türkiye İstatistik Kurumu Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve 

teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini 

derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak (m.18/d)

Harita/Rapor İstatistiki veri

Bilgi mimarisi ve veritabanı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veritabanlarının kurulması, 

güncellenmesi, ve arşivlenmesi çalışmalarını yapmak (m.33/d). 

Rapor

Kayıt Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak (m.40/b). Rapor

İL İDARESİ KANUNU 5442 18/06/1949 7236 - İl, ilçe ve bucak sınırlarının (hududname) 

belirlenmesi

Harita/Rapor

Bölge plan ve programları (5) Kalkınma ajansları (5/b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve 

projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve 

projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve 

sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek  

(5/b).

Harita/Rapor Bölge plan ve programı

Kaynakları, bölge plân ve programlarına 

uygun olarak kullanma veya kullandırma (5)

Kalkınma ajansları (5/f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa 

tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak 

kullanmak veya kullandırmak (5/f).

Harita/Rapor Bölge plan ve programı

Halihazır harita

Nüfus bilgisi TÜİK

               İSKAN(10-11-12-13-14-15) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı                        

Tarım Bakanlığı

Devir,takyit ve geri alma(21-1) Harita Taşınmaz mallar(21) Kullanım türü, yüzölçümü, 

maliki,konumu

Temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir 

suretle satılamaz,bağışlanamaz, terhin 

edilemez,tapu kütüğüne satış vaadi şerhi İskan Yardımları (madde 9) Bakanlık Göçmen, göçebe, yerleri kamulaştırılanlar 

ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar 

verilenlerin iskânı; şehir, kasaba ve köylerde, Bakanlıkça 

hazırlanacak plan ve projesine uygun olarak, kredilendirilir.

Harita/Rapor Kadastro

Yapı

Tapu bilgileri

Adres

Kredi miltarı ve türü

Devir tarihi (Tarım arazileri için)

Kadastro

Tapu

Bakanlık

İskan yardımı yapılan 

taşınmazlar

Fiziksel yerleşim (madde 16) Bakanlık Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi (md. 16) Harita/Servis köy sınırı

parsel

köy adı

nakledilen köy adı

nakledilen kişi TC no

bakanlık

kadastro

tapu

göç eden köyler

               Arazi ve arsalar(38) Harita/Servis/Rapor arsa ve araziler(40/1) Kullanım türü, yüzölçümü, 

maliki,konumu

Özel kanun hükümleri ve milli güvenlik nedeniyle 

tahsis edilmiş veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 

hükümlerine göre tesis edilecek askeri yasak 

bölgeler ve güvenlik bölgeleri sınırları kapsamında 

kalan yerlerden seçilmez(40/1), zorunlu haller 

hariç(40/2) 

Ortak tesis ve yapıların tescili Tescil(41) Harita ortak tesis ve yapılar(41) Kullanım türü, 

yüzölçümü,konumu

Kullanış amacına göre ilgili tüzel kişilik adına 

tapuya(41/1)

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kanun, mevzuat ve bu yönetmeik kapsamında hak sahibi olacak 

aileler, tarımsal veya tarım dışı amaçlarla iskan edilebilirler (4/a).

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İskan edilecek ailelerin kesin iskan yerlerine yerleşmelerine kadar 

olan süreçte, barınma yiyecek yakacak ve nakil masrafları Devlet 

tarafından sağlanır (4/e,f).

Kamulaştırma Harita/Servis/Rapor

Tamlik, tescil ve ipotek Harita/Rapor

Devir, takyit ve geri alma Rapor

Tebliğ, ilan ve müracaat süresi (5) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik Kanun kapsamında iskan edilmenin şekli ve şartları; tüzel 

kişiliklere, göçebelerde göçebe grubunu temsile yetkili olan kişiye 

valilikçe yazılı olarak bildirilir (5).

Harita/Rapor İskan talebinde bulunanlar ilan süresi içinde TC 

kimlik numarası ile bağlı olduğu kaymakanlığa veya 

valiliğe dilekçe ile müracaat etmelidir.

Taşınmaz kamulaştırma  hak sahipliği (6) Taşınmazlarının kısmen vaya tamamen kamulaştırılması sonucu 

yerlerini terk etmek zorunda kalan aileler ile iskan planlama 

etütlerinden 3 yıl önce kamulaştırma sahasına yerleşmiş olan 

aileler hak sahibi olur (6). 

Harita/Rapor Kamulaştırma alanındaki yerleşim birimde 

oturduğunu belgelemeyenler hak talep edemezler.

Arazi, arsa ve konut edindirme, 

borçlandırma işlemleri (12)

İskan edilecek hak sahipleri verilen taşınmaz sebebeyile 

borçlandırılırlar.

Rapor İmar plânlarının ve teknik yardım niteliğindeki tip 

projelerin bedelleri borçlandırmaya dâhil edilmez.

Arsa Yeniden planlanan yerleşim 

yerinden bedeli karşılığında arsa 

satışı yapılır. 

Konut

Bedel karşılığı satış yapılır.

Merkezi yerleşimi geliştirmek amacıyla toplulaştırma veya Kanun 

kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında; konut, 

tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler, Devlet eliyle birlikte 

yaptırılarak borçlandırılabilirler.

Otuz ve daha fazla sayıda ailenin kabul ve taahhüt 

etmeleri gereklidir.

İmar Planı

Aplikasyon

İfraz

Zarar azaltma planları yapmak Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bşk. Muhtemel afet ve acil durum bölgelerinin tespiti ve önleyici 

tedbirlerin ilanı (8.b)

Harita/Rapor

Afet ve acil duruma yönelik coğrafi bilgi 

sistemi kurulması

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bşk. Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarının 

belirlenmesi. (8.c)

Harita/Servis/Rapor

Hazırlık planları yapmak Müdahale Dairesi Bşk. Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum 

kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları 

değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye 

yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek. (9.c)

Harita/Rapor

Harita/Servis/Rapor Çevre Ve Şehircilik 

Bakanlığı

İlgililerin taşınmazlarının kamulaştırılması üzere 

yerlerini terk etmek zorunda kaldıklarının kabulu 

için, yerleşim biriminin tamamen kamulaştırılması 

veya kısmen kamulaştırma yapılan yerlerde aile 

konutunun kamulaştırılmış olması şarttır (4/c).

Harita/Rapor

Kamulaştırma planı

Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak 

(14/i).

Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına 

teknik destek sağlama (14)

Yeniden planlanan yerleşim yerinde parsel 

büyüklüğü; tarım ile uğraşan ailenin konut, ahır, 

tarımsal makine parkı yeri gibi ihtiyaçlarını 

karşılayacak büyüklükte planlanır ve 2.000 

metrekareyi geçemez.

Kalkınma ajansları (14/i)

Yurt dışından gelen 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.

Kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve 

yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin 

esas ve usûlleri kapsar (1).

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. (1.2)

5429 18.11.2005

KALKINMA 

AJANSLARININ 

KURULUŞU, 

KOORDİNASYONU VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN

5449 08/02/2006

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.

5543

5902 17/06/2009 27261

25997 Bu Kanunun amacı; 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 

ve Resmî İstatistik Programında istatistik sürecine 

dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 

sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun 

kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları 

düzenlemektir (m.1). 

26074

26718

? 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. 

26.09.2006

AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ 

BAŞKANLIĞININ 

TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN

TÜRKİYE İSTATİSTİK 

KANUNU

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Köy yerleşim planlaması(14) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

İSKAN KANUNU 

UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ

11748 02/12/2007

İSKÂN KANUNU 26301

Yeni iskan alanlarına dair işlemler (15) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Köylerde toplulaşmaya teşvik edilmesi, kalkınmanın sağlanması ve 

fiziksel yerleşimin düzenlenmesi sağlanır.

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.

Devletçe iskan esasları ve işlemleri (4)5543

Harita/Rapor

İskan kanunlarında öngörülen iskan yardımları,yer 

terki bakımından zorunlu haller düzenlenir.

Harita

Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve 

yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal 

kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve 

politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi 

hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler 

arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 

oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve 

yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri 

düzenlemektir (1).

Yeni iskan alanlarının tespiti, etüdü, harita işlemleri, imar 

planlarının yapılması, parsellerin ayrılmış olarak ifrazen tescilleri, 

aplikasyon işlemleri, arsa satışının ilan edilmesine dair işlemlere 

ilişkin usul ve esaslar belirlenir.

-
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İyileştirme planları yapmak Harita/Rapor

Müdahale planları yapmak Harita/Rapor

Geçici yerleşme Harita

Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, 

proje ve imar esaslarının belirlenmesi

Deprem Dairesi Bşk. Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında 

kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı 

kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti (12.c)

Harita

Mahalli müşterek hizmetlere ilişkin proje 

geliştirme ve teknik mahiyetteki kentsel 

projeler ile alt ve üstyapı işlerinin 

yapılmasına yardımcı olma (3)

İller Bankası Anonim Şirketi (3/1) Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile 

münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin 

finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde 

yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler 

geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik 

mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına 

yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı 

işlevlerini yerine getirmektir (3/1).

Harita Halihazır harita

Bakanlık tarafından talep edilen özel 

projeler ve kentsel altyapı projeleri ile 

yapım işleri (3)

İller Bankası Anonim Şirketi (3/h) Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı 

projeleri ile yapım işlerini yapar veya yaptırır (3/h).

Harita Halihazır harita

İmar Planı

Parsel TKGM

Bina

Nüfus bilgisi TÜİK

Köy ve belediyelerin teknik ve sosyal altyapı 

hizmetlerinin finansmanı (13)

İller Bankası Anonim Şirketi (13/3) Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan 

safi kârın yüzde ellibirini; il özel idareleri tarafından yerine 

getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin 

finansmanı; nüfusu 200.000’in altında olan belediyelerin harita, 

imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri 

kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 25.000’in altında 

olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının 

finansmanında hibe olarak kullanır. (13/3)

Harita/Servis Nüfus bilgisi (13/3) TÜİK Nüfus<200.000 ise; belediyelerin kentsel altyapı 

projelerinin finansmanı

Nüfus<25.000 ise; belediyelerin kentsel altyapı 

projelerinin yapımının finansmanı

Petrol bölgelerinin haritasının çıkarılması 

(38-1).

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (45) Bu Kanun'a göre tayin olunmus bir petrol bölgesi (3) Harita Petrol bölgeleri haritası Türkiye bu Kanun bakimindan Bakanlar Kurulu 

karariyle müteaddid bölgeye ayrilabilir. Bölgeler 

tadil ve bölge taksimati yeniden tayin edilebilir. Bir Açık sahaların tespiti (38-1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6) Bu Kanun'un hükümleri dairesinde aramaya, isletmeye veya bunlar 

için müracaata açik bulundurulan saha (3)

Haria Açık saha sınır haritaları

Jeolojik istikşafta bulunmak (46-1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6) Petrol arastirmasi ile ilgili olmak üzere arazinin yerden ve havadan 

topografik, jeolojik, jeofizik, jeosimik ve benzeri usullerle mesaha 

ve tetkik edilmesine ve -arama sondajlari hariç- lüzumlu 

ameliye,tecrübe ve jeolojik malumat almak maksadiyla sondajlar 

yapilmasina (3)

Harita/rapor Jeoloji haritası

Arama sahası (53-1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6) Bir arama ruhsatnamesinin taalluk ettigi saha (3) Harita 1. 50.000 hektardan büyük olamaz, Bir bölgede bir 

tüzel kişi aynı zamanda en fazla sekiz arama 

ruhsatnamesine sahip olabilir. Ancak, Türkiye İşletme sahası (61) Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligina (6) Bir isletme ruhsatnamesinin taalluk ettigi saha (3) Harita/rapor 1. Bir isletme sahasi en çok 25 bin hektardir. 2- Bir 

bölgede bir hükmi sahis ayni zamanda mecmuu 

150 bin hektari asmayan isletme sahalarina sahip Boru ve yakit hatlari tesisi (76) İşletmeci (76) Bir arayici veya isletmeci, kendi arama veya isletme sahalari 

dahilindeki veya civarindaki depolara giden toplama borulari ve 

yakit hatlari tesis edebilir (76)

Harita Boru hatları haritı

Petrol hakki sahipliği  (87) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (87) Arama, isletme veya belge sahasinda veya civarinda petrol 

ameliyati için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkini, arazi özel 

mülkiyet konusu ise anlasma veya kamulastirma yolu ile; arazi 

sahipsiz ise ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle 

iktisap edebilir (87)

Rapor

Petrol ameliyatı (42) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6) Bu Kanun'u uygulamakla görevli olanlar veya bunlarin temsilcileri 

petrol ameliyatini, ameliyat esnasinda elde edilen verileri ve 

numuneleri, bilcümle belgeleri ve muhasebe kayitlarini 

denetlemeye, kontrol etmeye ve gerekli gördükleri verileri ve 

numuneleri ve herhangi bir kaydin, hesabin, raporun ve belgenin 

suretini almaya ve petrol ameliyatinin normal seyrini 

aksatmaksizin muayene ve tecrübeler yapmaya yetkilidirler (42). 

Harita/Rapor Asagidaki yerlerde Bakan'in mahsus müsaadesi 

olmadan petrol ameliyati yapilamaz 1- Devletin 

hudutlarindan 5 kilometre mesafe dahilinde veya 

askeri yasak bölge içinde, 2- Tarihi veya dini bir yer 

veya tesise, petrol ameliyatiyla ilgisi bulunmayan 

bir yapiya, bir su tesisine, bir yol veya umumi 

geçide 60 metre mesafe dahilinde, 3- Bir sehir veya 

kasaba belediye imar sahasi dahilinde (7).

6831 08.09.1956 9402 Bu kanunun amacı ülke sınırları içindeki tüm 

ormanların ve bu kanun kapsamına giren alanların 

korunmasını ve yaşatılmasını sağlamaktır.

Bu kanun ormanların tanımını, taksimi, 

idare ve murakabesini kapsar.

Orman Kadastrosı(MADDE 7-12) Orman Genel Müdürlüğü Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi 

bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî 

şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi 

ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve 

bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla 

müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamaları 

ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fennî 

hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları 

tarafından yapılır

Harita Yersel Ölçmeler ve hava 

fotorafları (MADDE 9)

Ölçme metodlarına ait 

uygulanacak teknik hususlar 

yönetmelikte belirtilir. 

Orman Genel Müdürlüğü 

(MADDE 9, 4f.)

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların 

yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon 

işlerinde yetki ve sorumluluk harita ve kadastro 

mühendislerine aittir

orman parseli olarak 

hazina adına tapya 

tescil edilmiş alan

Kadastrosu yapılacak orman sınırları Harita

Hassas Bölgeler Harita

Otlak ve mera işleri Harita

Husui ormanlar Harita

Ağaçlandırma Harita

İrtifakk hakkı tesisi Rapor

ORMAN KANUNU

Haritaİller Bankası Anonim Şirketi (3/ı) Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir 

borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı 

gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapar veya yaptırır 

(3/ı).

İller Bankasının organ ve yönetimi, 

görev ve yetkileri, bu kanun hükümleri 

kapsamındadır.

PETROL KANUNU 6326 16/03/1954 8659 - Petrol ile ilgili; müsaade, arama 

ruhsatnamesi ve isletme ruhsatnamesi 

alma hakki Devlet adina, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortakligina aittir (6).

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. (1.2)

Kanunun amacı; İller Bankası Anonim Şirketinin 

kuruluşunu, organizasyon yapısını, görev ve 

yetkilerini tanımlamaktır.

İLLER BANKASI 

ANONİM ŞIRKETİ 

HAKKINDA KANUN

6107

5902 17/06/2009 27261

08/02/2011 27840 -

? 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. 

Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının milli 

menfaatlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir 

şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve 

değerlendirilmesini sağlamaktır (2).

AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ 

BAŞKANLIĞININ 

TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN

Kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile 

uygulamalar yapma veya yaptırma (3)
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ORMAN 

YANGINLARININ 

ÖNLENMESİ VE 

SÖNDÜRÜLMESİNDE 

GÖREVLİLERİN 

GÖRECEKLERİ İŞLER 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

12520 09.10.1976 15729 6831 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.

Söndürme planı (712520-11) Orman teşkilatı Yangın çıktığında, hangi köy ve kasaba mükelleflerinin hangi 

ormanlarda yangın söndürmeye iştirak edecekleri, yangının 

genişleme ihtimalleri gözönünde tutularak bir plan halinde orman 

teşkilatınca tespit edilir.

Harita Orman yangınlarının zamanında söndürülmesini 

temin bakımından, orman içi, orman kenarı ve 

ormana 10 km. mesafedeki köy ve kasabaların, 

birinci fıkrada yazılı mükelleflerini, ismen tespit 

eden tasdikli listeler, her sene en geç Mart ayı 

başında muhtar ve Belediye başkanları tarafından 

alakalı Orman Bölge  Şefliğine veya Devlet Orman 

İşletme Müdürlüğüne verilir (712520-8). 

Yangının çıktığı mahalde orman içi, orman kenarı, 

ormana 10 Km. mesafede köy ve kasaba mevcut 
Hassas Bölgeler Milli Güvenlik Kurulu, Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü 

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. Tabii afet sahaları haricinde kalan 

hassas bölgeler Milli Güvenlik Kurulunca tespit ve ilan olunur.  

Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilatlandırmaktan ve sivil 

savunmanın eğitim, idare ve umumi kontrolundan ve mükelleflerin 

hizmete çağrılmasından İçişleri Bakanı sorumludur. Bu işlerin 

maksada uygun şekilde planlanmasını, tatbikini ve hassas bölgeler 

arasındaki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için Sivil Savunma 

Genel Müdürlüğü kurulur.

Rapor/Harita/Servis Şehir-İlçe-Mahalle Sınırları, 

Tesisler, Tabii Afet Bölge 

Sınırları

Şehir-İlçe-Mahalle Adı, Nüfusu 

ve Amiri, Tesis Kullanım Türü, 

Tabii Afet Türü, 

İç İşleri Bakanlığı Hassas bölgedeki belediyeler ve hususi idareler 

Sivil Savunma isteklerini yerine getirmekle mükellef 

ve bu yönden mahallin mülki amirlerine karşı 

mesuldürler.

Mulki Hudutlar Mulki İdare Amirleri Mülki idare amirleri, bu kanun hükümleri ve bunlara müsteniden 

İçişleri Bakanlığınca tesbit ve tebliğ olunacak esaslar dahilinde 

kendi mülki hudutları içindeki hassas bölgelerde sivil savunma 

teşkilat ve tesisatının kurulmasından, donatımından, sevk ve 

idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine müteveccih düşman

taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan 

itibaren sivil savunmayı fiilen tahakkuk ettirmekten bizzat 

mesuldürler.

Rapor/Harita/Servis Şehir-İlçe-Mahalle Sınırları, 

Tesisler, Tabii Afet Bölge 

Sınırları, Yangın Risk Bölgeleri

Şehir-İlçe-Mahalle Adı, Nüfusu 

ve Amiri, Tesis Kullanım Türü, 

Tabii Afet Türü, Yangın Risk 

Boyutu

İç İşleri Bakanlığı, Milli 

Güvenlik Kurulu, Sivil 

Savunma Genel 

Müdürlüğü 

-

Şehir ve Kasaba Planları Sivil Savunma Müdürlükleri Çeşitli harb silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı sivil savunma 

bakımından şehir ve kasaba planlarının tanzim ve tadili

Rapor/Harita/Servis Önemli Binalar, Tesisler, 

Koruyucu Sığınaklar

Önemli Bina ve Tesislerin yerleri, 

türleri, koruyucu sığınak tipleri 

ve yerleri, kullanım türü ve 

kimler kullanabilir

Sivil Savunma MüdürlükleriBir Tüzük ile tespit olunur.

İnşaat Ruhsatları Mücavir Alan sınırları içinde Belediyeler, Dışında 

ise Valilikler

Meskenlerle hususi müessese ve teşekküller tarafından kendi 

ihtiyaçları için yaptırılacak sığınaklara verilecek inşaat ruhsatları.

Harita/Servis Bina, Tesisler, İl-İlçe-Mahalle 

ve Mücavir Alan Sınırları

Bina adı-türü ve alanı, İl-İlçe-

Mahalle Adı, Tesis adı-alanı ve 

Türü

Belediyeler  ve Valilikler Verilecek inşaat ruhsatlarında ve yapılacak 

inşaatlarda Sığınak Tüzüğü hükümlerinin tatbikı 

mecburidir.

Tahliye Planları İcra Vekilleri Heyeti Lüzum görülen hassas bölgelerle askeri harekata sahne olabilecek

tehlikeli bölgelerde yerleşmiş halkın can kaybını azaltmak ve 

buralardaki müdafaa gücünü destekliyen, taşınabilir milli 

servetlerin düşman eline geçmesine mani olmak üzere, icabında 

bunların tamamen veya kısmen daha emin bölgelere tahliyesi

Harita/Servis/Rapor Hassas Bölgeler, Tehlikeli 

Bölgeler, İl-İlçe-Mahalle 

Sınırları, Sığınaklar

Hassas Bölge Adı veya Türü, 

Tehlikeli Bölge Derecesi-Türü, İl-

ilçe-mahalle adı ve nüfusu, 

Sığınak tipi, yeri ve kapasitesi

İç İşleri Bakanlığı Hazırlanmış olan tahliye planları Milli Güvenlik 

Kurulunun tasvibine arzolunur. Valiler, bu planların 

kendi vilayetlerini ilgilendiren kısımlarını tahakkuk

ettirmekle mükelleftirler.

Planlama Vali ve Kaymakam ile Belediyeler ve Resmi 

Daireler

Sivil Savunma bakımından yurdun muhtelif bölgelere ayrılması Harita/Servis Tüm İl-İlçe Sınırları İl-İlçe Adları ve Nüfusları, Bölge 

Türü ve Derecesi

İçişleri Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapılmalı

Tabii afetlere maruz kalması muhtemel 

bölgeler

7269 sayılı kanunun 2 nci

maddesine göre tesbit ve ilan olunur.

İmar Adası/Fonksiyon Bölgesi 

(21/1)

12937 EK'de tanımlanmıştır... Konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi bölgeleri 

gibi 

Yangın Havuzları ve Su 

İkmal Noktaları
İmar Adası (21/3) Tür= bitişik nizam ise cephe<=75m

İmar Adası (21/3) Tür= bitişik nizam ve cephe>75m ise plan notuna 

tedbir ekle

Planlama Alanı 0,05 kişi/m2 İtfaiye Yeri

Nüfus

Yol Yol (geometri=alan) ve Bina arası mesafe=<45m

Bina

Genişlik=>4m

Yol türü=çıkmaz sokak ise genişlik=>8m

İç yarıçap=>11m

Dış yarıçap=>15m

Eğim=<%6

Düşey kurp yarıçapı>=100m

Serbest yükseklik>=4m

Taşıma yükü>=15ton

Risk bölgeleri Çok riskli bölgelerde hidrantlar arası 50m mesafe

Riskli bölgelerde hidrantlar arası 100m mesafe

Orta riskli bölgelerde hidrantlar arası 125m mesafe

Az riskli bölgelerde hidrantlar arası 150m mesafe

Korunan binalardan 5-15m mesafe

İmar adası İmar planında alan>5000m2 ve yerleşim alanı ise 

özel hidrant

Mevcut Arama-Kurtarma imkanları 

hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi.

Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut AK imkanları hakkında 

bütün bilgileri elinde bulundurmak; bunları tablo ve haritalar 

halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan 

gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel halde 

muhafaza etmek (10.a)

Servis (Yönetmelikte detaylı olarak 

belirtilmemektedir. Arama-

Kurtarma Koordinasyon 

Merkezlerinden öğrenilmesi 

gerekir)

Türü (Araç/Gereç/Personel)

Ait Olduğu Birim

Nitelik (Kamyon/iş 

makinası/şöför/jeneratör.....)

Adet

7126 Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek 

kişilerce kullanılan 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, organizasyonun, eğitimin ve denetimin 

usul ve esaslarını belirlemektir.

Mevcut hidrant yerleri

Hidrant Yeri

Belediye

Valilik

İtfaiye

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

İmar Planlama (21)BİNALARIN 

YANGINDAN 

KORUNMASI 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

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.

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 etmektir.

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.

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. Bina Ulaşım Yolları (22)

Envanter

11/09/1997

26735

23107 4922, 2692, 2920

Harita

SİVİL SAVUNMA 

KANUNU

19/12/2007

13.06.1958

Birimlerin bünyesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde 

kullanılacak envanterin dökümantasyonu.

Düşman taarruzlarına tabii afetlere ve büyük 

yangınları karşı halkın can ve mal kaybının asgari 

hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü 

resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve 

faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, 

savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami 

surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının 

muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız 

koruyucu ve  kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva 

eder.

12937

9931

TÜRK ARAMA VE 

KURTARMA 

YÖNETMELİĞİ

7126

İlgili Birimler

Hidrant Yer Seçimi Harita

AKKM talebi doğrultusunda araç, gereç, 

personel tahsisi

3275 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.

Kendilerine arama ve kurtarma 

Dönemeç

Harita

Harita

Harita/Servisİlgili  Bakanlıklar (Madde 4)

İç Ulaşım Yolları

-

İtfaiye Yeri Seçimi (21/4)



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Yerleşme yasağı bulunan afet bölgelerinin 

belirlenmesi

Harita/Rapor

Kıymet takdiri, parselleme, dağıtma Harita/Rapor

Kamulaştırma Harita/Servis/Rapor

Afete maruz bölge tesisi Harita

Hasar tespit raporunun düzenlenmesi (13) İmar ve İskan Bakanlığı (13). Yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca 

kurulacak fen kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin 

durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, hasar 

tespit raporu düzenlenir (13)

Rapor

Afetten sonra mevcut imar planlarının 

değiştirilmesi (15)

İmar ve İskan Bakanlığı (15). Afet dolayısiyle hasara uğramış şehir ve kasabaların imar planı 

mevcut olup da İmar ve İskan Bakanlığınca değiştirilmesi (15).

Harita İmar planı

Halihazır harita yapımı, imar planı olmayan 

yerlerde (15)

İmar ve İskan Bakanlığı (15). Harita Halihazır harita

İmar planı yapımı, olmayan yerlerde (15) İmar ve İskan Bakanlığı (15). Harita

Afet nedeniyle taşınacak bölgelerin tespiti 

(15)

Harita Yeni iskan alanlarının tespiti için kamulaştırma 

mevzuatı uygulanabilir.

Afet nedeniyle yerinin değiştirilmesi 

gereken şehir ve kasabalarda ilgililerin 

afetten masun yerlerde gösterilecek 

arsaların tespiti (15)

Harita

Afet gören yerlerde hasara uğrıyan kısımlar 

içinde bulunan taşınmaz mallarla, yine aynı 

yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere İmar 

ve İskan Bakanlığınca tespit edilen taşınmaz 

malların kıymetleri takdir ve tepitinin 

yapılması (17)

İmar ve İskan Bakanlığı (17). Rapor Taşınmaz Değerleme haritaları

Afet sebebiyle İmar ve İskan Bakanlığınca 

lüzum görülecek yerlerin kadastrosun 

yapılması (17)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (17). Harita Kadastral harita

Bina verileri Harita Binalar Kullanım türü

Hasarlı binalar Harita Hasarlı binalar Hasar durumu

Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce 

planlayarak, afetin meyddana gelmesi halinde devlet 

güçlerinin afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşması ile 

afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardımın 

yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatının 

kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

Acil yardım hizmetlerini yürütmekle 

görevli, vali ve kaymakamlar, bakanlık, 

bağlı ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum 

ve kurukuşları ile askeri birlikler ve 

Kızılay’ın afetten önce yapmaları gerekli 

acil yardım planlarının ve afet sırasında 

yapacakları acil yardım hizmet ve 

faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, 

işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı 

yardımlaşma esaslarını kapsar.

Acil yardım planları Harita/Servis/Rapor

Acil yardım hizmetleri Harita

İlan Ve Reklam Vergisi (12) Belediye Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve 

reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir (12)

. 

Rapor Bina Bina Türü, İlan ve Reklam Beher 

Metrekaresi, İlan ve Reklam Türü 

(sabit veya geçici, ışıklı, 

dağıtılan), İlan ve Reklam Süresi

Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, 

yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım 

metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam 

metrekareye tamamlanır.

Yol harcamaları Harita/Servis/Rapor

Eğlence Vergisi  (17) Belediye

Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile 

mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri 

Eğlence Vergisine tabidir (17)

Rapor Eğlence İşletmesi Türü, Bilet Fiyatı, Gösterilen 

Filmin  Türü    ( Yerli, Yabancı)

Çevre Temizlik Vergisi (44)

Belediye

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve 

belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş 

yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine 

tabidir (44)

Rapor Bina Bina Türü, Bina Grubu, Bina 

Derecesi,  Su Tüketim Miktarı

İşgal Harcı (52) Belediyer Belediye sınırları içinde bulunan, belirlenen yerlerden herhangi 

birinde satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden 

usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal 

Harcına tabidir (52).

Harita/Servis/Rapor İşgal Edilen Yer İşgal Edilen Yer Türü, 

Metrekaresi,  İşgal Amacı, İşgal 

Süresi, Satış Yapılan Hayvan 

Sayısı, Satış Yapılan Hayvan Türü

 Harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır 

ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler 

atılır, fazlası tam gün sayılır.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58) Belediye Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce 

izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma 

Ruhsatı Harcına tabidir (58)

Rapor İş Yeri İşin Mahiyeti, Mükellefiyete 

Girilen Tarih, Mükellefiyetten 

Çıkılan Tarih

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının 

mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı 

takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya 

işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan 

süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya 

mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır 

(61).

7269 25/05/1959 10213UMUMİ HAYATA 

MÜESSIR AFETLER 

DOLAYISIYLA 

ALINACAK 

TEDBİRLERLE 

YAPILACAK 

YARDIMLARA DAİR 

KANUN

- 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.

Bu kanunun amacı afete uğrayan meskun yerlerde 

alıcanacak tedbirler ile yapılacak yardımlarla ilgili 

hususları belirlemektir.

17354 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.

BELEDİYE GELİRLERİ 

KANUNU

2464 29/05/1981 - Bu kanun belediye gelirleri ile ilgili her 

türlü düzenlemeyi kapsar.

AFETLERE İLİŞKİN ACİL 

YARDIM TEŞKİLATI VE 

PLANLAMA 

ESASLARINA DAİR 

YÖNETMELİK

88/12777 08.05.1988 19808 7269



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Bina İnşaat Harcı (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 

md.)

Belediye Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina 

inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının 

alınması bina inşaat harcına tabidir (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

Harita/Servis/Rapor Bina Bina Türü, Alanı

Yol Harcamalarına Katılma Payı (86) Belediye Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce  inşa, tamir 

ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya 

başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan 

gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı 

alınır (86)

Harita/Servis/Rapor Yol Genişliği Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) 

metreden fazla genişliklerine düşen giderler, 

belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan 

gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan 

düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım 

olarak hesaplanır.

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 

(87)

Belediye Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, kanalizasyon 

tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin 

sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır (87)

Harita/Servis/Rapor Kanalizasyon Tesisi

Su tesisleri harcamalarına katılma payı (88) Belediye Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede  su 

tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki 

gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma 

Payı alınır (88)

Harita/Servis/Rapor İçmesuyu Tesisi

 Yenileme alanı uygulamaları (6) İl Özel İdaresi 50.000 altında nüfuslu belde belediyelerinde yapılacak yanile 

çalışması için belediyenin görüşü alınır (6).

Servis Yenileme alanı Belediye

Halihazır harita

Kadastral durum (9)

Taşınmaz mülkiyet durumu 

(9)

Yenileme projelerinin onaylanması (17) Belediye, İl Özel İdaresi Yenileme avan projesi onaylanır Harita/Servis/Rapor

Alt yapı ve ulaşım projelerinin uygulama 

önceliği (18)

Yenileme alanında yapılacak alt yapı ve ulaşım projelerini, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları öncelikle uygular.

Harita

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar (20)  Mülkiyeti Hazineye ait olduğu tespit edilen taşınmazlarla ilgili 

olarak, yetkili idareler öncelikle mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz 

malların kendi adlarına devri için ilgili tapu sicil müdürlüğünden 

talepte bulunur.

Harita Diğer arsa, arazi ve yapılar için mutabakata gidilir 

(21).

Kamulaştırma (24) Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve 

kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır.

Harita/Servis/Rapor Uzlaşılacak bedel, takas veya trampa yoluyla 

kamulaştırma yapılabilir.

Yetkili idare Tamamen ve kısmen biten yapılar için, 3194 sayılı 

İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yetkili 

idare tarafından verilen Yapı Kullanma İzin 

Belgesinin adres bileşenleri Ulusal Adres Veri 

Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri 

Tabanında inşaat olarak görülen bir adres için Yapı 

Kullanma İzin Belgesi verilmesi durumunda, o 

adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri 

Tabanından alınarak işleme konur. Yapı Kullanma 

İzin Belgesinin onaylanmasını takiben adres bilgisi 

niteliği adresin kullanım amacına uygun olarak 

düzeltilir.

38929 bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste bulunması zorunludur (5/2)Adres

Yetkili idare Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler, 

yetkili idare tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına 

işlenir. 

Yetkili idare

EK'de tanımlanmıştır...

İl ve ilçe merkezlerinde; mahalle adı ile meydan, 

bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından 

sadece birinin ve sabit tanıtım numarasının 

İl ve ilçe merkezi dışındaki belediyelerde; bucak, 

köy, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak 

ve küme evlerin adlarından sadece biri ve sabit 

tanıtım numarasının

bulunması zorunludur (5/a-b)

Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç 

kapı numarasının, varsa site ve blok adının 

bulunması zorunludur (5/c-ç)

Köylerde; bucak, köy, varsa mevki adı ve köye bağlı 

mezra adının

İdari birim adı

26245 Bu Yönetmeliğin amacı, binaların numaralandırılması, 

numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres 

Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir

Belediye, il özel idareleri

Ulusal Adres veri tabanının Güncellenmesi Harita

Harita

Adres bileşeni değişikliği

Yapı ruhsatı ve adres 

bileşenleri, 

taşınmazın cinsi

İç kapı-Bağımsız bölüm no

Harita 

Tanıtım Numarası

Yapımına başlanacak binalar için, 3194 sayılı İmar 

Kanununun 21 inci maddesine göre, yetkili idare 

tarafından verilen Yapı Ruhsatı Formlarının adres 

bileşenleri, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak 

oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında arsa 

olarak görülen bir adres için Yapı Ruhsatı Formu 

verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak 

form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme 

konur. Yapı Ruhsatının onaylanmasını takiben 

adres bilgisi niteliği arsadan inşaata çevrilir

Adres

Adres için Tanıtım numarası

Yetkili idare

il, ilçe, bucak, köy, mezra, 

belediye adı; 

mahalle adı ve sabit tanıtım 

numarası, meydan, bulvar, 

cadde, sokak ve küme evlerin 

adı ve sabit tanıtım numarası 

ile site, blok, mevki adı, dış 

kapı numarası, iç kapı 

numarası, posta kodu 

köy-mevki adı

Adres bileşenlerinin 

oluşturulması

Yenileme alanı tespitine ilişkin hazırlıklar (8)

ADRES VE 

NUMARALAMAYA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK

Adres standartı (5)

Yetkili idare

Yetkili idare

Kapı no

Bu Yönetmelik binaların 

numaralandırılması ile Ulusal Adres 

Veri Tabanının kurulması, 

güncellenmesi ve yürütülmesine ilişkin 

hususları kapsar.

10549

17354 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.

14/12/2005 26023

BELEDİYE GELİRLERİ 

KANUNU

2464 29/05/1981 -

Yetkili İdare yenileme çalışması yapıacak alanı belirler ve 

uyguamaya hazırlar.

Harita Yenileme yapılacak bölgenin 

koordinatlı olarak belirlenmiş 

halihazır haritasıdır(8) .

Bu kanun belediye gelirleri ile ilgili her 

türlü düzenlemeyi kapsar.

5366 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.

YIPRANAN TARİHİ VE 

KÜLTÜREL TAŞINMAZ 

VARLIKLARIN 

YENİLENEREK 

KORUNMASI VE 

YAŞATILARAK 

KULLANILMASI 

HAKKINDA KANUNUN 

UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ

20059668



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Taşınmaz hasarı (yapının 

tamamen 

kullanılamaz hale gelmesi 

durumunda 

adres veri tabanından 

silinmeli)

Yetkili idare Bir binanın yanması, yıkılması durumunda; Yanan-

Yıkılan Yapılar Formu, Ulusal Adres Veri 

Tabanından alınarak işleme konulur. Formun 

onaylanmasını takiben yanan yıkılan binalara ait 

Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin nitelik 

bilgisi, uygun niteliğe dönüştürülür.

Yetkili idare Yapı belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip 

usulüne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal 

Adres Veri Tabanından onay numarası alınır

Ad ve numara verilme zorunluluğu Harita Mahalle, köy, mezra, mevki, 

küme evler 

sınırı,

meydan, bulvar, cadde ve 

sokak hatları,

binalar

Yetkili idare Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, 

bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, 

binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, 

mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara 

değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. 

Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara 

birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan , 

bulvar, cadde ve sokaklara verilemez (11)

Adres için Tanıtım 

numarası

Tanıtım 

Numarası

Mahallelere ad verilmesi Harita mahalle sınırı Harita Yetkili idare Her mahalleye özel bir ad verilir. Belediye sınırları 

içinde, aynı ad birden fazla mahalleye verilemez. 

Mahalle sınırları meydan, bulvar, cadde veya 

sokaklardan geçecek şekilde belirlenir (12)

İsim

Mahallelere sabit tanıtım numaralarının 

verilmesi

Harita mahalle sınırı Harita Yetkili idare Madde 13/1-2-3-4 ve Ek 2 Tanıtım 

Numarası

Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere ad verilmesi Harita Meydan sınırı

bulvar, cadde ve sokak hattı 

küme evler sınırı

İmar sınırı

Harita Yetkili idare Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad 

veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. 

Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara 

birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme 

evlere verilemez. (14)

Tanıtım 

Numarası

Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere sabit tanıtım 

numarası verilmesi

Harita Meydan sınırı

bulvar, cadde ve sokak hattı 

küme evler sınırı

Harita Yetkili idare Madde 15/1-2-3-4-5-6 ve Ek 2 Tanıtım 

Numarası

Yerleşim yerlerinin birleşmesinde sabit tanıtım numaralarının 

verilmesi 

Harita Mahalle sınırı

Köy sınırı

Belediye Sınırı

Harita Yetkili idare Madde 16 ve Ek 2 Tanıtım 

Numarası

Numara verilecek binalar Harita Bina Harita Yetkili idare Madde 17/1-2-3 Kapı No

Bulvar, cadde ve sokakların belirlenmesi Harita Bulvar, cadde, sokak Harita Yetkili idare Madde 18

Ad veya numara levhalarının konulacağı yerler Harita Mahalle, meydan, bulvar, 

cadde, sokak ve binalar

Harita Yetkili idare Madde 19/1-2-3-4-5

Sokağın yönünün tespiti Harita Bulvar, cadde, sokak Harita Yetkili idare Madde 25 Ek 2

Bulvar, cadde, sokak, bina Harita Yetkili idare Madde 26/1-2-3 ve Ek 1 Kapı No

Yapı kullanım planı (vaziyet 

planı)

Plan Yetkili idare madde 26/4 ve Ek 1 Kapı No

Bir avlu içindeki binaların numaralanması Harita Bina Harita Yetkili idare Madde 27/1 ve Ek 1 Kapı No

Site içindeki binaların numaralanması Harita Bina, Vaziyet Planı Harita, Plan Yetkili idare Madde 28/1-2 ve Ek 1 Kapı No

Harfli numara alan yerlerin binaya katılması veya tali kapılarda 

meydana gelen değişiklik halinde numara verilmesi

Harita Bina, vaziyet planı Harita, Plan Yetkili idare Madde 37 ve Ek 2

Dağınık binaların numaralanması Harita Bina, yol Harita Yetkili idare Madde 38 ve Ek 2

26377 5490

38929

ADRES KAYIT SİSTEMİ 

YÖNETMELİĞİ

5490 15/12/2006 Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve 

Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli 

yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan 

yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin 

tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir (1).

Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer 

adres bilgilerinin tutulmasına, 

güncellenmesine ve kullanılmasına 

ilişkin düzenlemeleri kapsar (2).

Bakanlık, ulusal adres veri tabanının etkin, süratli ve güncel bir 

şekilde oluşturulmasını sağlamak ve devam ettirmek için kurumlar 

arası koordinasyondan sorumludur. Kurumlar, adrese ve adres 

bileşenlerine ilişkin bilgileri Bakanlık ve ilgili kurumlarla 

paylaşmakla yükümlüdür (6-1).

Harita

Madde 35 ve Ek 2

Adres                    

Harita

Harita

Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait 

bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın 

oluşturulması, geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması, ulusal adres veri tabanı 

ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilmesi 

ve adres bilgilerinin paylaşılması (5-1)

Bakanlık (5-1) Adres

Kadastro, imar planı, cadde ve 

sokak

Aynı sokağa açılan tali kapıların numaralanması

Harita

Bir arsa üzerine inşa edilen birden fazla binanın numaralanması Harita

Madde 29/1-2 ve Ek 1

Madde 30 ve Ek 1

Mimari proje, vaziyet planı Plan Yetkili idare Madde 31/1-2-3-4-5-6 ve Ek 1

Yetkili idare Madde 32/1-2 ve Ek 1

Yetkili idare

26245

Harita

Bu Yönetmeliğin amacı, binaların numaralandırılması, 

numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres 

Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir

Harita

Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması

Arsaların numaralanması

Harfli numarası bulunan birimlerin, birleşmesi veya bölünmesi 

durumunda, yeni oluşan birimlerin numaralanması

Belediye, il özel idareleri

Bina ve iç kapı numaralarının birbirini takip eder şekilde verilmesi

Bir bina yerine birden fazla bina veya birden fazla bina yerine bir 

bina inşa edilmesi durumunda numara verilmesi 

Ulusal Adres veri tabanının Güncellenmesi Harita

Harita

Harita

Harita Bina, kadastro

Bina, vaziyet planı

Harita, Plan

Apartman, resmi bina, otel ve işhanlarının iç kapılarının 

numaralanması

Harita

Harita Yetkili idare

Bina, vaziyet planı, yol

Bina, Vaziyet Planı

Adres

Harita, Plan Yetkili idare

Yetkili idare

ADRES BİLEŞENİ

Adres Bilgisi: İl, İlçe, Mahalle, 

bulvar, cadde, sokak, kapı no, iç 

kapı no

Nüfus müdürlüğü veya 

Genel Müdürlük dışındaki 

tüm kurumlar

Madde 36 ve Ek 2

ADRES VE 

NUMARALAMAYA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK

Adres standartı (5)

Madde 33/1-2 Ek 2

Birden fazla arsa üzerine inşa edilen tek bir binanın 

numaralanması

Harita Bina, kadastro Harita Yetkili idare Madde 34/1-2-3

Yetkili idare

Yetkili idare

Harita Bina

Madde 34/1-2-3, madde 35/1-2 ve Ek 2

Bu Yönetmelik binaların 

numaralandırılması ile Ulusal Adres 

Veri Tabanının kurulması, 

güncellenmesi ve yürütülmesine ilişkin 

hususları kapsar.

10549

Harfli numarası bulunan birimlerin, birleşmesi veya bölünmesi 

durumunda, yeni oluşan birimlerin numaralanması

Harita, Plan

Harita

Kadastro, bina



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

İlgili Kurumlar (7-2) Adrese dayalı hizmet almak üzere herhangi bir kuruma yapılan 

müracaatta adres değişikliğine ilişkin beyan formu ilgili kuruma da 

verilebilir (11-1).

Rapor Adres Adres bilgisi İlgili kurumlar Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş 

ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş 

olan adres standardına uymak zorundadır (8-1).

Adres veritabanı 

Yerleşim alanı 

veritabanı

Dış Temsilcilikler (7-2) Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe 

elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus 

müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı 

ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta 

ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir (12-2).

Rapor Adres Adres bilgisi Dış temsşlcilik Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş 

ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş 

olan adres standardına uymak zorundadır (8-1).

Adres veritabanı                               

Yerleşim alanı 

veritabanı

Muhtarlıklar (7-2) Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres 

değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile müstakil konut sahipleri, 

apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca 

kendilerine bildirilen değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa 

bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve 

diğer adres bilgilerini belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve 

ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı 

bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim ederler (18-2).

Rapor Adres Adres bilgisi Muhtarlık Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş 

ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş 

olan adres standardına uymak zorundadır (8-1).

Adres veritabanı                               

Yerleşim alanı 

veritabanı

Adres beyan formlarının tescili (7-3) Nüfus Müdürlükleri (7-3)

Genel Müdürlükler (7-3)

Kişilerce doldurulan veya kurumlarca düzenlenip nüfus idarelerine 

gönderilen her form elektronik ortamda tutulan gelen evrak 

defterine kaydedilir. Kayıt tarih ve numarası belgenin ilgili alanına 

yazılır. İstendiği takdirde bu kayıt tarih ve numaraları ilgili kişilere 

de verilir (35-1).

Rapor Kişi, Kurum Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile 

yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde, 

yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere 

herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda 

kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres 

değişikliğine ilişkin beyan formu ile on iş günü 

içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel 

Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür (14-1).

Adres evritabanı                                          

Yerleşim alanı 

veritabanı

Belediyeler (7-3)

Belediye sınırları dışında kalan yerlerde il özel 

idareleri İl Özel İdaresi (7-3)

Ulusal Adres Veri Tabanı ve Bilgilerin 

Kullanımı (bölüm 4)

Ulusal adres veri tabanının güncel olarak tutulması (23)    Ulusal 

adres veri tabanına erişim ve güncelleme (24)          

Harita Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 

bulunan yerlerde belediyelerce, büyükşehir 

belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerince; 

bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel 

idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler 

takip eden on iş günü içinde ulusal adres veri 

tabanına işlenir. Ulusal adres veri tabanına 

bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, 

mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini 

takip ederek ulusal adres veri tabanına işlenmek 

üzere değişikliği takip eden on iş günü içinde 

elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel 

Müdürlüğe gönderir. Kişilerin adres 

bileşenlerindeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu 

yoktur (23).

Adres evritabanı                                          

Yerleşim alanı 

veritabanı

Sağlık Bölgelerinin tespiti Sağlık Bölge Başkanlığı İllerin nüfus ve yol durumlarına göre sağlık bölgeleri belirlenir. Her 

bölgede bölge başkanlığına bağlı bir devlet hastanesi ve yeter 

sayıda sağlık ocağı yer alır.

Rapor/Harita idari birim merkezleri ve 

sınırları, nüfus ve yol verisi

İdari birim adı, nüfus bilgisi

idari birim türü, kodu, sınırları

yol türü, genişliği, adı

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye

Gezi Programları Sağlık Müdürlüğü,

Hastane ve Sağlık ocakları

Hastane hekimlerinin gezi programlarını, aylık mesleki toplantıları 

grup başkanları, hastane başhekimleri, mütehassıslar ve ocak 

hekimleri ile danışarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile 

yürürlüğe konulur.                                    Sağlık ocağı hekimi 

kendisinin ve personelinin gezi programını hazırlar ve sağlık 

müdürünün onayı ile yürürlüğe koyar

Rapor/Harita idari birim merkezleri ve 

sınırları, nüfus ve yol verisi

İdari birim adı (köyler), nüfus 

bilgisi

idari birim türü (köyler), kodu, 

sınırları

yol türü, genişliği, adı

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Karayolları, Belediye

her bir sağlık ocağı için sorumluluk bölgelerindeki 

köyler ve bu köylere ait bilgiler yer almalıdır.

öncelikli sağlık hizmetlerinin planlaması Sağlık Ocakları hastalık ve ölüm istatistikleri, genel sağlık meseleleri gibi konular 

göz önünde bulundurularak, bölgede öncelikle ele alınması 

gereken sağlık hizmetleri tespit edilir.

Rapor kişi, idari birim hastalık ve ölüm olgularının 

adres bilgileri

hastalık ve ölüm istatistikleri

kişi tc kimlik no, adı, yaşı, 

cinsiyeti, doğum yeri, hastalık 

türü, teşhis tarihi, ölüm sebebi, 

ölüm tarihi,

Sağlık Ocakları sağlık hizmetlerinin 

planlanması

26377 5490ADRES KAYIT SİSTEMİ 

YÖNETMELİĞİ

5490 15/12/2006 Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve 

Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli 

yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan 

yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin 

tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir (1).

Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer 

adres bilgilerinin tutulmasına, 

güncellenmesine ve kullanılmasına 

ilişkin düzenlemeleri kapsar (2).

Bakanlık, ulusal adres veri tabanının etkin, süratli ve güncel bir 

şekilde oluşturulmasını sağlamak ve devam ettirmek için kurumlar 

arası koordinasyondan sorumludur. Kurumlar, adrese ve adres 

bileşenlerine ilişkin bilgileri Bakanlık ve ilgili kurumlarla 

paylaşmakla yükümlüdür (6-1).

Harita

Adres Adres bilgisi Belediyeler (7-3)

Belediye sınırları dışında 

kalan yerlerde il özel 

idareleri İl Özel İdaresi (7-

3)

Ulusal adres veri tabanı; Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan 

adres standardına ilişkin bilgilerden oluşur (25-1).

Adres evritabanı                                          

Yerleşim alanı 

veritabanı

Harita

Adres                    

Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin  iş 

ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve 

Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş 

olan adres standardına uymak zorundadır. 

Kullanılacak form ve belgelerde de bu standarda 

uyulur (8).

Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait 

bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın 

oluşturulması, geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması, ulusal adres veri tabanı 

ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilmesi 

ve adres bilgilerinin paylaşılması (5-1)

Bakanlık (5-1) Adres

Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde 

belediyelerce, Büyükşehir belediye sınırları içinde Büyükşehir 

belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel 

idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler takip eden on iş 

günü içinde ulusal adres veri tabanına işlenir (23-1).

Adres bilgilerinin tutulmasında standart  (8)                        

Adres kayıtlarının tutulması (10)                                           

Adres bildirim yükümlülüğü ve şekli (13)                                

Adres bilgilerinin kullanılması (21)                                 

Yerleşim yeri değişikliğinin birden fazla kuruma bildirilmesi (22)

Adres beyan formlarının düzenlenmesi (7-2)

Adres bileşenlerindeki değişikliklerin ulusal 

adres veri tabanına işlenmesi (7-3)

Adres Bildirimi, 

Bildirimin Şekli ve Süresi (bölüm 3)

Sağlık ocaklarındaki sağlık personeli, 

bölgelerindeki hastaları tedavi ederek, 

kazandıkları güvene dayanarak sağlığın 

korunması ve ilgili hizmetleri halkın 

işbirliği ile yürütülmesi, toplum 

kalkınması ve diğer sosyal ve ekonomik 

hareketlere önderlik etmek.

Harita

Halkın sağlık seviyesini yükseltmek için, halk sağlığı 

(Koruyucu hekimlik) hizmetlerine öncelik verilmesi ve 

sağlık teşkilatı toplum kalkınması ve diğer sosyal 

çalışmalarda da faal rol almak. 

SAĞLIK 

HİZMETLERİNİN 

SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ 

BÖLGELERDE 

HİZMETİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

HAKKINDA 

YÖNETMELİK

3470 09/09/1964 11802 224

Adres Bilgisi: İl, İlçe, Mahalle, 

bulvar, cadde, sokak, kapı no, iç 

kapı no

Nüfus müdürlüğü veya 

Genel Müdürlük dışındaki 

tüm kurumlar



 MEVZUAT ADI KANUN NO
RG YAYIM 

TARİHİ
RG SAYISI

BAĞLI MEVZUAT 

NO
AMAÇ KAPSAM

İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ 

ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)
UYGULAYICI KURUM(LAR) İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ TÜRÜ İHTİYAÇ DUYULAN VERİ Özelliği Sağlayıcı Kurum Kurallar/ kısıtlayıcılar Üretilen Veri Özelliği

Gezici ve Yerinde Sağlık Hizmetleri 

Planlanması

İl Sağlık Müdürlüğü  Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların 

barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kişilerin kayıtlı 

oldukları aile hekimlerine doğrudan başvuru imkânlarının olmadığı 

ya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığı 

toplu olarak yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumların talepleri 

üzerine bir ya da birden çok aile hekimi yerinde sağlık hizmeti 

vermekle yükümlü kılınabilir. Bu kurumlarda yerinde sağlık hizmeti 

veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kişileri kayıt ederler. 

Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile 

hekimlerinin sunacağı sağlık hizmeti için asgari şartları sağlamakla 

yükümlüdür.

Rapor/Harita yol, idari birim merkez ve 

sınırları, binalar, topografya, 

meteorolojik veri

Ulaşım, belde, köy, mezra, 

mahalle, cezaevi, çocuk ıslahevi, 

huzurevi, çocuk yuvaları ve 

yetiştirme yurtları, coğrafi 

durum ve iklim, sağlık tesisleri

Sağlık Bakanlığı,

belediye, kadastro,

Karayolları, TÜİK, Nüfus 

ve Vatadaşlık İşleri GM., 

HGK, Mahalli İdareler 

Müd., 

Meteoroloji GM.

Yerinde sağlık hizmeti bölgeleri müdürlükçe 

belirlenerek Bakanlıkça onaylanır.

Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen 

yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az 

olmamak üzere; 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en 

az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en 

az iki kez yerinde sağlık hizmeti verilir. Cezaevi ve 

çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır. 

Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi 

durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı 

yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve her 

100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere aile 

hekimi tarafından yapılır. 750 kayıtlı kişiye kadar 

haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise 

haftada en az iki kez gezici sağlık hizmeti verilir. 

Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık 

tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir. 

Gezici ve Yerinde 

Sağlık Hizmetleri Planı

Aile Hekimi Seçimi İl Sağlık Müdürlüğü Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile 

hekimlerine kayıtları yapılır. Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı 

olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine 

kaydedilir.

Rapor İl-ilçe Sınır,  İkametgah Kaydı  Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il 

merkezleri ayrı bir bölgedir. Kişiler, aile hekimini 

bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilirler. 

Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce 

değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı 

talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince 

veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılır. Aile 

hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile 

birlikte beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı 

merkezine ulaştırılır. Kayıt yaptırmamış olanlar, 

müdürlük tarafından yakın konumdaki kayıtlı kişi 

sayısı en az olan aile hekiminden başlanarak kayıt 

edilirler. Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde 

oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere 

başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak, 

başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse, kayıt 

oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden 

hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan yeni aile 

hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti 

vermekle yükümlü tutulmaz. Aile hekimi misafir 

kişiler için herhangi bir ücret talep edemez. 

Aile Hekiminin 

Seçilmesi ve 

Kaydedilmesi

Aile Hekimi Bölge Tespiti İl Sağlık Müdürlüğü Aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen ilin genelinde aile hekimi 

pozisyonu her bölge için tespit edilerek Valiliğin teklifi, Bakanlığın 

onayı ile belirlenir. 

Rapor Nüfus, idari ve coğrafi bilgiler Nüfus, idari ve coğrafi şartlar ile 

yerel şartlar, kişilerin sağlık 

hizmeti alma alışkanlıkları

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM., HGK, Mahalli 

İdareler Müd.

Sağlık Bakanlığı

aile hekimliği uygulanan illerde ortalama 3500 

kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi 

tespit edilir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile 

yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki 

pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı 

değişiklik gösterebilir.

Aile Hekimi Bölge 

Atama

Aile Sağlığı Merkezi Aile sağlığı merkezi, Bakanlıkça öngörülen nüfus kriterleri esas 

alınmak suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi 

tarafından açılabilir. 

Harita Yol, Bina, Nüfus, doktor bina türü (eczane, hastane, 

sağlık ocağı vb.), doktor sayısı, 

adı, ve diğer öznitelik bilgileri, 

yol adı, türü, genişliği 

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM., HGK, Mahalli 

İdareler Müd., Belediye

Sağlık Bakanlığı

 Bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından 

açılabilir. Toplam alanı tek aile hekimi için 60 

metrekare olmalıdır. Birden fazla hekimin birlikte 

çalışması durumunda her aile hekimi için 20 

metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-

6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat 

gösterilir. Muayene odası, her aile hekimi için en az 

10 metrekare olmalıdır. Bina ve müştemilatında 

eczane bulunan yerlerde aile sağlığı merkezi 

açılamaz. 

Doğal Radyasyon Doz Sınırı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki radyasyon korunması sistemi 

uygulanır.

Harita Doğal Radyasyon ölçüm 

noktaları

idari birim haritası, 

topografya

ölçüm noktalarının konum 

bilgileri, Konsantrasyon 

seviyeleri

idari birim merkezleri, sınırları, 

adı, kodu, türü, topografik yapı 

öznitelikleri

Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu

TÜİK, Nüfus ve Vatadaşlık 

İşleri GM.

Kadastro, Mahalli İdareler 

Müd., HGK

Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan 

ışınlanmalara doz sınırlaması uygulanmaz. Ancak, 

ilk durumu değiştirilmiş olan doğal radyasyon 

kaynaklarından meydana gelen ışınlanmalara, bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki radyasyon 

korunması sistemi uygulanır. Bu kaynaklardan 

radon için izin verilen konsantrasyon seviyeleri 

yıllık ortalama olarak evlerde 400 Bq/m3, 

işyerlerinde 1000 Bq/m3 değerlerini aşamaz.

Doğal Radyasyon Doz 

Sınır Tespiti

Tehlike Durumu Planı Lisans Sahibi Lisans sahibi tarafından tesislerde kullanılan radyoaktif

kaynakların özelliklerine göre tehlike durumu veya kaza 

durumlarında uygulanmak üzere hazırlanır.

Harita/Rapor kişiler, radyoaktif tesisler

idari birim haritası

Kişiler, ünvanları, kişi tc kimlik 

no, adı, yaşı, cinsiyeti, doğum 

yeri, adres ve telefon 

numaraları, 

muhtemel kaza senaryoları

Radyoaktif Tesis Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre hazırlanır. Tehlike Durumu Planı

Radyasyon Kaynağı Yeri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisanslanması istenen radyasyon kaynağının kullanılacağı yere 

ilişkin ve yerleşimi ile ilgili bilgileri içeren form

Form/Harita Radyoaktif kaynağın konumu, 

mimari proje

idari birim haritası

Radyoaktif kaynağın bulunduğu 

yerin konumu, alt ve üst 

katlarının mimari projesi/ölçekli 

krokisi

idari birim merkezleri, sınırları, 

adı, kodu, türü, 

Radyoaktif Tesis

TÜİK, Kadastro, Mahalli 

İdareler Müd., HGK

En az 1/100 ölçekteki mimari proje Radyasyon Kaynağı 

Yeri Ölçü Krokisi

Denetimli alanlarda, radyasyon görevlilerinin alana 

giriş-çıkışları denetimle olur. Radyasyondan 

korunma için özel kurallar geçerlidir. Görevi gereği 

radyasyonla çalışan kişilerin ardışık 5 yılın ortalama 

yıllık doz sınırlarının 3/10'undan fazla radyasyon 

dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.

Gözetimli alanlar, radyasyon görevlileri için yıllık 

doz sınırının 1/20'sinin aşılma olasılığı olup, 

3/10'unun aşılması beklenmeyen , kişisel doz 

ölçümünü gerektirmeyen  alanlardır.

5258-8                   

181-43

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve 

verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için aile 

hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve 

esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre 

öncelik sıralamasını, aile hekimliği uygulamasına 

geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve 

sayılarını, aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak 

yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları, meslek 

ilkelerini, iş tanımlarını, performans ve hizmet kalite 

standartlarını, hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve 

diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini, diğer 

kurum ve kuruluşlarla işbirliğini, kayıtların 

tutulmasını, çalışma ve denetime ilişkin sair usul ve 

esasları belirlemektir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri, aile 

hekimi ve aile sağlığı elemanları, aile 

sağlığı merkezleri, hastalar ve diğer 

kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler

AİLE HEKİMLİĞİ 

UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ

13995 25/05/2010 27591

2690 Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon

ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon 

güvenliğini sağlamaktır.

RADYASYON 

GÜVENLİĞİ 

YÖNETMELİĞİ

5272 24/03/2000 23999

Radyasyon alanları öznitelikleri; 

Denetimli alanlar, gözetimli 

alanlar

idari birim merkezleri, sınırları, 

adı, kodu, türü, 

Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu

TÜİK, Kadastro, Mahalli 

İdareler Müd., HGK

Haritamaruz kalınan yıllık doz değeri 1mSv değerini geçme olasığı 

bulunan alanlar radyasyon alanı olarak değerlendirilir.

Bu Yönetmelik, 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.

Radyasyon alanlarının sınıflandırılması Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon alanları

idari birim haritası


