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7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı 

sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi 

kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasıdır. 

(2) Bu Kanun; Türkiye Çevre Ajansının kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Tanımlar 
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen; 

a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını, 

b) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını, 

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

ç) Depozito yönetim sistemi: Bakanlıkça belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin 

tüketilmesi/kullanılması sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistemi, 

ifade eder. 

 

Kuruluş 

MADDE 3 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar 

dışında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Çevre Ajansı kurulmuştur. 

 

Ajansın faaliyetleri 
MADDE 4 – (1) Ajansın, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapacağı faaliyetler şunlardır: 

a) Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını 

sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek. 

b) Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, 

uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri 

yapmak. 

c) Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak. 

ç) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak. 

d) Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin 

faaliyetlere katkı sağlamak. 
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e) Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın 

organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak. 

f) Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri 

ile laboratuvar ve müze kurmak. 

g) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 

gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel 

idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak. 

 

Ajansın organ ve birimleri 
MADDE 5 – (1) Ajansın organları; Yönetim Kurulu, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu; Ajansın karar organı olup, yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu; en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekleri 

ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az beş yıl süreyle görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime 

ve Devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından Bakan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir ve üyeler gerektiğinde süresi dolmadan 

görevden alınabilir. 

(3) Başkanlık; başkan ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşur. Başkan ve başkan yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından 

atanır. Ajans Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı da atanabilir. Başkanlık, Ajansın yürütme organı olup Ajansı temsil yetkisini haizdir. 

(4) Yönetim Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu; Ajansın faaliyet 

alanlarında temayüz etmiş kişiler ile yükseköğretim kurumu, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından olmak üzere on bir 

üyeden oluşur ve üyeler Bakan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üyeler gerektiğinde süresi dolmadan Bakan tarafından görevden 

alınabilir. 

(5) Ajans organları ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

 

Ajans personeli 
MADDE 6 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. 

 

Mali haklar 
MADDE 7 – (1) Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personeline mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî 

ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen 

emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere 

Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir. 
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(2) Ajans Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılır. 

 

Ajansın gelirleri ve bütçesi 
MADDE 8 – (1) Ajansın gelirleri; 

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan, 

b) Her türlü bağış ve yardımlardan, 

c) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, 

ç) Sair gelirlerden, 

oluşur. 

(2) Ajansın gelirlerinin genel yönetim giderleri haricinde kalan kısmının tamamı Ajansın faaliyetleri için kullanılır. 

(3) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak Başkanlık tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl ağustos 

ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan bütçe Bakan onayı ile yürürlüğe 

girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Yönetim Kurulu yıllara sâri harcama yapmaya yetkilidir. 

(4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. 

 

Muafiyet ve istisnalar 
MADDE 9 – (1) Ajans; 

a) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, 

b) Faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya 

verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, 

c) Tapu ve kadastro işlemleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden, 

ç) Her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden, 

muaftır. 

 

Yönetmelik 
MADDE 10 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (g) bendi ile 6 ncı ve 7 nci maddelerin uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliklerde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 

ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınır. 
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

Harcın tarifesi:  

Madde 56- (1)  İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde 

düzenlenecek tarifeye göre alınır. 

… 

(2) … 

 

Harcın tarifesi:  

Madde 56- (1)  İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde 

düzenlenecek tarifeye göre alınır. 

… 

(2) … 

(3) Kullanıcılara kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı 

veren paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinde harç tutarı, her 

üç skuterin bir metrekare alan işgal ettiği kabulü ile beher metrekare 

için Tarifenin (1) numaralı bendindeki en az tarife üzerinden 

hesaplanır. 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

İlkeler 

Madde 3-  (1) Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve 

kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır: 

a) … 

… 

h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 

giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma 

payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, 

geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının 

azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve 

kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi 

piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler 

kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.  

 

 

 

İlkeler 

Madde 3-  (1) Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve 

kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır: 

a) … 

… 

h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 

giderilmesi, sıfır atığın yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi 

ilkelerinin uygulanması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için 

uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, motorsuz veya 

elektrikli araçların teşviki, atıkların geri kazanımı ile arıtılmış 

atıksuların yeniden kullanımının teşviki, geri kazanım katılım 

payı, plastik içerikli poşet veya ambalaj ve tek kullanımlık 

materyallerin kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon 

ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat 

alınması ve sera gazı emisyonlarının takibine yönelik karbon ticareti 

gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler 
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… 

kullanılır. Bu bentteki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

belirlenir. 

… 

İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü 

Madde 11- (1) … 

… 

(5) Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, 

kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimler, organize 

sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi 

sitelerinde kooperatif başkanlıkları, mevcut yerleşim alanlarından 

kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis 

alanları vb. kullanım alanlarında ise site yönetimleri veya tesis 

işletmecileri atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı ve 

işletilmesinden sorumludurlar. 

 

… 

(8) Atık üreticileri uygun metot ve teknolojiler ile atıklarını en az 

düzeye düşürecek tedbirleri almak zorundadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya 

azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların 

kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık yönetim planlarının 

hazırlanmasına ilişkin esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

 

İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü 

Madde 11- (1) … 

… 

(5) Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, 

kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimler, organize 

sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi 

sitelerinde kooperatif başkanlıkları, atıksu altyapı yönetimlerince 

kurulan kooperatiflerde kooperatif yönetimleri, mevcut yerleşim 

alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, 

turizm tesis alanları vb. kullanım alanlarında ise site yönetimleri veya 

tesis işletmecileri atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, 

onarımı ve işletilmesinden sorumludurlar. 

… 

(8) Atık üreticileri uygun metot ve teknolojiler ile atıklarını en az 

düzeye düşürecek tedbirleri almak zorundadırlar. Atık üreticileri, 

atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu olarak yetki verilmiş 

firmalar aracılığıyla da yerine getirebilirler. Ancak, Bakanlıkça 

nitelikleri belirlenen atık üreticilerinin atıklarının yönetimini atık 

yönetim sorumlusu firmalar aracılığıyla yerine getirmeleri zorunludur. 

Atık üreticilerinin sorumlulukları ile atık yönetim sorumlusu firmaların 

yetkilendirilmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

(9) Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya 

azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların 

kaynağında ayrı toplanması esastır. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak 

belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, 

Bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı 

sağlanmak üzere verebilirler. Atık yönetim plânlarının hazırlanmasına 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2872/mlinklist-m.htm#11
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(10) … 

(11) … 

(12) … 

(13) … 

(14) Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerini 

kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle 

belirlenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, ürünlerinin satışa 

uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan 

almak kaydı ile Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

… 

ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu çerçevede sıfır atık yönetim 

sisteminin kurulması ve işletilmesi zorunludur. 

(10) Atıkların, doğal kaynak ve hammadde kullanımının 

azaltılması ve geri kazanımın artırılması amacıyla kullanılması esastır. 

Atıkların veya atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerin 

kullanımına yönelik düzenlemeler ile zorunlu kullanıma ilişkin esaslar 

Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Geri kazanım imkânı 

olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf 

edilir. 

(11) … 

(12) … 

(13) … 

(14) … 

(15) Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerini 

kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle 

belirlenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, ürünlerinin satışa 

uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan 

almak kaydı ile Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Lisans 

almakla yükümlü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile atık yönetim 

sorumlusu firmalardan alınacak teminatlar için yönetiminden sorumlu 

oldukları atıkların türü, miktarı ve bertaraf maliyeti temel alınır ve bu 

teminatlara ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

… 

Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 12- (1) Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını 

denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; 

il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye 

başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik 

Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilir. 

Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 12- (1) Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını 

denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; 

il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye 

başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Türkiye Çevre Ajansına, 

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığına devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği 

denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılır. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2872/mlinklist-m.htm#12
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Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul ve esasları 

çerçevesinde yapılır. 

… 

 

 

… 

Tehlikeli kimyasallar ve atıklar 

Madde 13- (1) … 

… 

(6) Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, 

kullanılması ve taşınması faaliyetleri ile tehlikeli atıkların toplanması, 

taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden 

kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile 

getirilen yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludurlar. 

Sorumlular bu Kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle 

oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara 

karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası 

yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlıktan 

gerekli izni alırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, 

kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez. 

 

… 

Tehlikeli kimyasallar ve atıklar 

Madde 13- (1) … 

… 

(6) Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, 

kullanılması ve taşınması faaliyetleri ile (…) atıkların toplanması, 

taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden 

kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar ile atık yönetim 

sorumlusu firmalar, bu Kanun ile getirilen yükümlülükler açısından 

müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen mesleki 

faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara 

verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali 

sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olup, faaliyetlerine 

başlamadan önce Bakanlıktan gerekli izni alırlar. Sigorta yaptırma 

zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler 

için izin verilmez. 

… 

Faaliyetlerin Durdurulması 

Madde 15-  (1) … 

(2) Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi 

durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 

12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin 

devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli 

veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike 

yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. 

 

… 

Faaliyetlerin Durdurulması 

Madde 15-  (1) … 

(2) Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi 

durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 

12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin 

devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli 

veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike 

yaratan faaliyetler ile çevre izni veya çevre izin ve lisansı olmayan 

faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. 

… 

İdari Nitelikteki Cezalar 

Madde 20- (1) İdari nitelikteki cezalar şunlardır: 

a) … 

İdari Nitelikteki Cezalar 

Madde 20- (1) İdari nitelikteki cezalar şunlardır: 

a) … 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2872/mlinklist-m.htm#15
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2872/mlinklist-m.htm#15
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2872/mlinklist-m.htm#20
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2872/mlinklist-m.htm#20
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… 

c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi 

olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen 

standartlara aykırı emisyona neden olanlara 24.123 Türk Lirası idari 

para cezası verilir. 

Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 

8.030 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili 

olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdi ısıtılan 

konutlarda her bağımsız bölüm için 1.192 Türk Lirasıdır. Bu cezai 

sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda 

ise konutu kullanana aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

… 

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu 

süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere 

yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası verilir. 

Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale 

getirmekle yükümlüdür. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri 

taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 40.223 Türk Lirası 

idari para cezası verilir. 

… 

h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle 

belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü 

ve titreşime neden olanlara, konutlar için 1.594 Türk Lirası, ulaşım 

… 

c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi 

olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen 

standartlara aykırı emisyona neden olanlara 24.123 Türk Lirası idarî 

para cezası verilir. 

Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 

8.030 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili 

olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdi ısıtılan 

konutlarda her bağımsız bölüm için 1.192 Türk Lirasıdır. Bu cezai 

sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda 

ise konutu kullanana aittir. 

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle 

nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt 

istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden 

salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça 

belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları 

için 60.000 Türk lirası, akaryakıt istasyonları için 30.000 Türk lirası, 

tankerler için 3.000 Türk lirası idari para cezası verilir. 

… 

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlamadan inşaata 

başlayan ya da faaliyete geçenlere proje bedelinin yüzde ikisi oranında 

idari para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı 

faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri 

taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 40.223 Türk Lirası 

idari para cezası verilir. 

… 

h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle 

belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara 

aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 1.594 

Türk Lirası, ulaşım araçları için 4.813 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler 
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araçları için 4.813 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 16.082 Türk 

Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 48.275 Türk Lirası 

idari para cezası verilir. 

ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak 

ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi 

olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya 

suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda; 

1) … 

… 

4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz 

araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 

165,49 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu 

miktar ve ilave her groston başına 33,10 Türk lirası, beşbin grostondan 

fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 16,54 

Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak 

idari para cezaları, petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı 

verilir. 

Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi 

imkanları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi 

durumunda, idari para cezası 1/3 oranında uygulanır. 

Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli 

teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz 

vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve 

faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı 

olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu 

teminat olarak kabul edilir. 

Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin 

mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili 

devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep 

etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

için 16.082 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 

48.275 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak 

ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi 

olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya 

suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda; 

 

1) … 

… 

4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi 

ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için 

groston başına 165,49 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston 

arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 33,10 Türk 

lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave 

her groston başına 16,54 Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak 

idari para cezaları, petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı 

verilir. 

Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi 

imkanları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi 

durumunda, idari para cezası 1/3 oranında uygulanır. 

Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli 

teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz 

vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve 

faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı 

olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu 

teminat olarak kabul edilir. 

Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin 

mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili 

devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep 

etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 
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Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun 

uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik 

alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki 

alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan 

sulara atık boşaltanlara 96.561 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her 

konut ve bağımsız bölüm için 2.399 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer 

konutlarda ise yöneticiye aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak 

anız yakanlara her dekar için 80,39 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun 

mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. 

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen 

esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve 

kazasına tabi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım 

alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri 

maddeleri alanlara metreküp başına 482,80 Türk Lirası idari para 

cezası verilir. 

… 

r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, 

yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici 

ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar 

Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun 

uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik 

alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki 

alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan 

sulara atık boşaltanlara, su kirliliği nedeni ile kurulması veya işletilmesi 

yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin 

almadan kuran, işleten veya izni iptal edilmesine rağmen kurmaya veya 

işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan 

değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri 

değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 96.561 Türk Lirası idari 

para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak 

işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 2.399 Türk Lirası 

idari para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda 

konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 

100.000 Türk lirası idari para cezası verilir. 

… 

l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak 

anız yakanlara her dekar için 80,39 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun 

mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. 

Ek 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca çıkarılan yönetmelik 

esaslarına aykırı olarak faaliyet gösterenlere 100.000 Türk lirasından 

300.000 Türk lirasına kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar 

vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde 300.000 Türk 

lirası, kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise metreküp başına 450 

Türk lirası idari para cezası verilir. 

… 

r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, 

yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici 

ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar 
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kullanan veya bertaraf edenlere 96.561 Türk Lirası, ithal edenlere 

241.424 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

 

s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi 

kirletenlere 382 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

… 
z) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım 

katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 

fazlası idari para cezası olarak verilir. 

… 

bb) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik 

poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç 

kapalı satış alanının her metrekaresi için 16,54 Türk lirası idari para 

cezası verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kullanan veya bertaraf edenlere 90.000 Türk lirasından 360.000 Türk 

lirasına kadar, ithal edenlere 300.000 Türk lirası idari para cezası 

verilir. 

s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi 

kirletenlere 1.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

…  

z) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım 

katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’si 

kadar idari para cezası olarak verilir. 

… 

bb) Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) 

sayılı listede yer alan ürünlere yönelik olarak; 

1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz 

verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik 

poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış 

alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası, elektronik ortamda satış 

yapanlara ise 3.000 Türk lirasından 30.000 Türk lirasına kadar, 

2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik 

poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması 

halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 

15.000 Türk lirası, 

3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara 

uymayanlara 1.500 Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

cc) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini 

kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk 

lirası idari para cezası verilir. 

çç) Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya 

sınırlamalara aykırı olarak; 

1) Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi 

içerisinde güncellemeyenlere 24.000 Türk lirası, 
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(2) … 

… 

2) Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde 

sunmayanlara 36.000 Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

dd) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor 

yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması 

için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi 

bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk 

lirası idari para cezası verilir. 

ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito 

uygulamalarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı 

olarak; 

1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası, 

satış noktaları dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere 

sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası, 

2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama 

yükümlülüğünü ve şartlarını yerine getirmeyen satış noktalarına satış 

alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası, 

idari para cezası verilir. 

ff) 11 inci madde uyarınca yükümlülük getirilen üreticiler, 

ithalatçılar ve piyasaya sürenlerden bu yükümlülüklere uymayanlara 

10.000 Türk lirası, bu yükümlülüğe konu ürünlerin satışına ve 

dağıtımına ilişkin düzenlemelere aykırı hareket edenlere ise 5.000 Türk 

lirası idari para cezası verilir. 

gg) Ek 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı faaliyette 

bulunanlara 300.000 Türk lirası idari para cezası verilir. 

(2) … 

… 

Geri kazanım katılım payı 

EK MADDE 11- (1) … 

… 

(5) Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, 

Geri kazanım katılım payı 

EK MADDE 11- (1) … 

… 

(5) Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, 
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depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci 

fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan 

miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. 

 

depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci 

fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan 

miktar esas alınır. (…) 

 

(6) Bu maddeye ilişkin idari, mali ve teknik usul ve esaslar 

Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

Depozito 

EK MADDE 12 - (1) Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 

1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito 

kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları 

depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla 

yükümlüdür. 

(2) Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Depozito 

EK MADDE 12 - (1) Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito 

uygulamasını 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, 

depozito kapsamındaki (…) ürünlerin satışını gerçekleştiren satış 

noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla 

yükümlüdür. 

(2) Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 

ile sisteme ilişkin teminatlar ve ücretler Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

(3) Zorunlu depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlerin 

üreticileri, ithalatçıları ve piyasaya sürenleri ile depozito kapsamındaki 

ürünleri tüketicilere/kullanıcılara sunan toptan ya da perakende satış 

birimleri; depozito sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine 

yönelik idari, mali ve teknik yükümlülüklerini yerine getirmek 

zorundadırlar. 

 

 Çevre etiketi 

EK MADDE 14- (1) Sürdürülebilir çevre hedefleri 

doğrultusunda, ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve 

hammadde temini aşamasından başlamak üzere yaşam döngüsünün 

bütün süreçlerinde, türlerin ve habitatların zarar görmesini ve 

ekosistemlerin bozulmasını önlemek, çevre, insan, sağlık, iklim ve 

doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla 

gönüllülük esaslı çevre etiket sistemi oluşturulur. Çevre etiket 
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sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Bakanlık haricinde çevre etiketi adı altında herhangi bir 

faaliyet yürütülemez. 

 

 Motor yağları 

EK MADDE 15- (1) Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki 

verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu 

yerlere teslim edilmesi zorunludur. 

(2) Motor yağı değişimi yapılan yerlerin yetkilendirilmesine ve 

atık yağların yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları 

aşağıda gösterilmiştir. 

… 

Bisiklet yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına 

ayrılan kısmıdır. 

 

… 

 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları 

aşağıda gösterilmiştir. 

… 

Bisiklet yolu: Bisiklet ve elektrikli skuter sürüşüne ayrılan, taşıt 

yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya 

trafiğine kapalı yoldur. 
… 

Elektrikli skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, 

tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon 

mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır. 

Bisiklet şeridi: Yol seviyesinde bisiklet ve 

elektrikli skuter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer 

işaretlemesi ile ayrılmış bölümdür. 

… 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 

Madde 7-  (1) Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla 

ilgili görev ve yetkileri şunlardır: 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 

Madde 7-  (1) Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla 

ilgili görev ve yetkileri şunlardır: 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#7
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#7
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a) … 

… 

n) Yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu 

bölgelerdeki karayollarında uyarıcı levhalara yer vermek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan 

yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

a) … 

… 

n) Yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu 

bölgelerdeki karayollarında uyarıcı levhalara yer vermek, 

o) Gürültü eylem planı ve bisiklet master planları göz önünde 

bulundurularak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak, 

trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı mevcut yollarda ve 

yeni yapılacak olan yapım ve bakımından sorumlu olduğu 

karayollarının kenarına bisiklet yolu ile gürültü bariyeri yapmak, 

p) Trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, 

banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve 

elektrikli skuter kullanımına uygun hale getirmek, 

r) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle 

verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Sürücü Belgesi Alması Zorunlu Olmayanlarda Aranacak 

Şartlar 

Madde 37- (1) Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla 

beraber; 

Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile 

hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal 

bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur. 

 

(2)  … 

 

Sürücü Belgesi Alması Zorunlu Olmayanlarda Aranacak 

Şartlar 

Madde 37- (1) Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla 

beraber; 

Bisiklet kullananların 11,  elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter 

kullananların 15, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 

13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı 

bulunmaları zorunludur. 

(2)  … 

 

Dönüş Kuralları 

Madde 53- (1) Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki 

kurallara uyarlar. 

a) … 

… 

(2) Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak 

geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola 

Dönüş Kuralları 

Madde 53- (1) Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki 

kurallara uyarlar. 

a) … 

… 

(2) Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak 

geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki ve bisiklet şeridindeki 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#53
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#53
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dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek 

zorundadırlar. 

… 

bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara ve sola dönüşlerde sağdan ve 

karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

… 

Bisiklet, Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Sürücüleri İle İlgili 

Kurallar 

Madde 66- (1) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet 

sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a)  Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt 

yolunda, 

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların 

kullanmasına ayrılmış yerlerde, 

Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana, 

Sürülmesi yasaktır.  

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin 

manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin 

devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen 

güvenlik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) … 

 

 

 

 

(2) … 

(3) … 

(4) Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Bisiklet, Elektrikli Skuter, Motorlu Bisiklet ve Motosiklet 

Sürücüleri İle İlgili Kurallar 

Madde 66- (1) Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve 

motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a)  Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa, bisiklet ve 

elektrikli skuterlerin taşıt yolunda, 

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin 

yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, 

Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana, 

sürülmesi yasaktır. 

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, elektrikli skuter ve motorlu 

bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve 

motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve 

yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) … 

d) Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve 

yolcu taşınması yasaktır. 

e)  Elektrikli skuter otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız 

sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz. 

(2) … 

(3) … 

(4) Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

 

Yayaların Uyacakları Kurallar 

Madde 68- (1) Yayaların uyacakları kurallar aşağıda 

belirtilmiştir. 

Yayaların Uyacakları Kurallar 

Madde 68- (1) Yayaların uyacakları kurallar aşağıda 

belirtilmiştir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#68
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/2918/m2-84.htm#68
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a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde 

ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürümek 

zorundadır. 

1. … 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının 

mümkün olmaması veya bulunmaması hallerinde yayalar, bisiklet 

trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa 

taşıt yolu üzerinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak 

şartı ile yürüyebilirler. 

3. … 

… 

a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde 

ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürümek 

zorundadır. 

1. … 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının 

mümkün olmaması veya bulunmaması hallerinde yayalar, bisiklet 

trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda veya şeridinde; 

bisiklet yolu veya bisiklet şeridi yoksa taşıt yolu üzerinde, imkan 

oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler. 

3. … 

… 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

İstisnalar 

Madde 3-  (1) … 

a) … 

… 

j) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 

Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale 

plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe 

müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç 

duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı,  

 

 

… 

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi 

değildir. 

İstisnalar 

Madde 3-  (1) … 

a) … 

… 

j) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini 

Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale 

plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe 

müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç 

duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, depozito 

yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak 

Türkiye Çevre Ajansının yapacağı mal ve hizmet alımları, 

… 

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi 

değildir. 
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5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

Madde 7- (1) Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır: 

a) … 

… 

z) … 

 

 

 

 

(2) … 

(3) İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) … 

… 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı 

Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 

otopark,  spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 

kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları 

açmak;  mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, 

bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu 

korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve 

işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 

 

 

… 

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

Madde 7- (1) Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır: 

a) … 

… 

z) … 

aa) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve 

elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü 

bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve 

onarımıyla ilgili işleri yürütmek. 

(2) … 

(3) İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) … 

… 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı 

Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (…) 

spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 

kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları 

açmak;  mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, 

bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu 

korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve 

işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, 

kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya 

ruhsat vermek. 

… 

Ulaşım hizmetleri 

Madde 9- (1) … 

… 

(6) … 

Ulaşım hizmetleri 

Madde 9- (1) … 

… 

(6) … 

http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/tc775.htm
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/tc775.htm


7261 SAYILI  

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 

Sayfa 19 / 22 
 

 (7) Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla 

bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında 

hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer verilmesi ya 

da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep 

hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkraya ilişkin 

idari ve teknik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

 

Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon 

Madde 27- (1) … 

… 

(8) İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak 

elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde 

büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri 

tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan 

kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa 

alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler 

bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz. 

 

Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon 

Madde 27- (1) … 

… 

(8) İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak 

elde ettikleri gelirler beş yıllık imar programına göre hazırlanan 

kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa 

alımları ile inşasında kullanılır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç 

dışında kullanılamaz. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları 

Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak 

şartıyla; 

a) … 

b) … 

 

 

 

 

Yapmakla görevli ve yetkilidir. 

(2) … 

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları 

Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak 

şartıyla; 

a) … 

b) … 

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve 

elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü 

bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve 

onarımıyla ilgili işleri, 

Yapmakla görevli ve yetkilidir. 

(2) … 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/5216/mlinklist-m.htm#27
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/5216/mlinklist-m.htm#27
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… … 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

a) … 

… 

s) … 

 

 

 

 

(2) … 

… 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

a) … 

… 

s) … 

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve 

elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü 

bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve 

onarımıyla ilgili işleri yürütmek. 

(2) … 

… 

5649 sayılı İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

 GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2021 yılı, İstiklal Marşı yılıdır. 2021 

yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından, İstiklal 

Marşının anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla 

halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşının 

kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenir. 

 

442 sayılı Köy Kanunu 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

Geçici Madde 5- (1) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre 

satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen 

süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak 

sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak 

sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 

31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de 

hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi 

Geçici Madde 5- (1) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre 

satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen 

süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak 

sahipleri ile 31/12/2024 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak 

sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 

31/12/2024 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de 

hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi 
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durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini 

kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir. 

 

durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini 

kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir. 

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanun 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

 GEÇİCİ MADDE 20– (1) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) 

bendi kapsamındaki alacaklar bakımından bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten 31/12/2021 tarihine kadar; 

a) Derdest olan icra ve iflas takipleri durur, taraf ve takip işlemleri 

yapılmaz, 

b) İhtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmez, 

c) Yeni icra ve iflas takipleri yapılmaz, 

d) Zamanaşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durur. 

Bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlar. 

(2) Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün 

ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip 

eden günden başlamak üzere otuz gün uzamış sayılır. 

 

 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin 

Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya 

yapılandırılması 
MADDE 1 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle; 

a) … 

… 

i) … 

 

 

Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya 

yapılandırılması 
MADDE 1 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle; 

a) … 

… 

i) … 

j) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait 

taşınmazlardan; yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli 
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1) … 

2) … 

… 

6) … 

 

kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2021 

yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı 

yapılmaz. 

1) … 

2) … 

… 

6) … 

Geçici görevlendirme 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Ajansta görevlendirilebilir. 

 

Geri kazanım katılım payı 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci 

maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde yirmi beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre 

Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür. 

 

Yürürlük 
MADDE 38 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 


