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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; çevre k�rl�l�ğ�n� önlemek ve yeş�l alanların korunmasına,

�y�leşt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak, döngüsel ekonom� ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak
ver�ml�l�ğ�n� artırmak �le ulusal ölçekte depoz�to yönet�m s�stem� kurulmasına, �şlet�lmes�ne, �zlenmes�ne ve
denet�m�ne yönel�k faal�yetlerde bulunmak üzere Türk�ye Çevre Ajansının kurulmasıdır.

(2) Bu Kanun; Türk�ye Çevre Ajansının kuruluşu, yönet�m�, denet�m�, faal�yet konuları ve gel�rler�ne �l�şk�n
usul ve esasları kapsar.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Ajans: Türk�ye Çevre Ajansını,
b) Bakan: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanını,
c) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
ç) Depoz�to yönet�m s�stem�: Bakanlıkça bel�rlenen ve bel�rl� b�r depoz�to bedel� alınarak p�yasaya sürülen

ürünler�n tüket�lmes�/kullanılması sonrasında �ade alınması ve depoz�to bedel�n�n ger� ödenmes�ne dayalı s�stem�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Faal�yet Alanı, Organlar ve

Personel
Kuruluş
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla ver�len görevler� yer�ne get�rmek üzere Bakanlıkla �lg�l�, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z, bu

Kanunda bel�rt�len hususlar dışında özel hukuk hükümler�ne tab� Türk�ye Çevre Ajansı kurulmuştur.
Ajansın faal�yetler�
MADDE 4 – (1) Ajansın, Bakanlıkça bel�rlenen çevre stratej� ve pol�t�kaları doğrultusunda yapacağı

faal�yetler şunlardır:
a) Depoz�to yönet�m s�stem�n� kurmak, kurdurmak, �şletmek veya �şlett�rmek; �lg�l� tarafların depoz�to yönet�m

s�stem�ne dâh�l olmasını sağlamak ve bunların yükümlülükler�n� bel�rlemek �le Bakanlıkça bel�rlenen depoz�to bedel�,
ücret ve tem�natları almak ve �ade etmek.

b) Bakanlıkça depoz�to uygulamasına zorunlu olarak tab� tutulan ürünlere yönel�k depoz�to yönet�m s�stem�
altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, �zlenmes�ne yönel�k �z�n ve onay �şlemler� dâh�l gerekl� �dar�
düzenlemeler� ve tedb�rler� uygulamak ve gerekl� kontroller� yapmak.

c) Çevren�n �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k olarak faal�yetlerde bulunmak.
ç) Sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.
d) Ger� kazanılab�l�r ürünler�n kullanımları sonrası ülke ekonom�s�ne kazandırılmasına ve ger� kazanılab�l�r

atıkların yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetlere katkı sağlamak.
e) Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, �ş�tsel ve yazılı yayınlar hazırlamak,

yayımlamak, basın ve yayın organları �le �ş b�rl�ğ� yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım g�b� faal�yetlerde bulunmak.
f) Eğ�t�m ve sert�f�ka programları düzenlemek, b�l�msel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve

uygulama merkezler� �le laboratuvar ve müze kurmak.
g) Yurt �ç�nde veya yurt dışında yerel yönet�mler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, ün�vers�teler,

s�v�l toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel k�ş�lerle �ş b�rl�ğ� yapmak, ortak projeler gel�şt�rmek ve faal�yetlerde
bulunmak; uygun görülmes� hâl�nde beled�yelere, �l özel �dareler�ne, eğ�t�m kurumlarına ve d�ğer kurum ve
kuruluşlara mal� ve tekn�k destek sağlamak.

Ajansın organ ve b�r�mler�
MADDE 5 – (1) Ajansın organları; Yönet�m Kurulu, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşur.
(2) Yönet�m Kurulu; Ajansın karar organı olup, yed� üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu; en az dört yıllık

yükseköğren�m görmüş, meslekler� �le �lg�l� konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az beş yıl
süreyle görev yapmış, meslek� açıdan yeterl� b�lg�ye, deney�me ve Devlet memuru olma n�tel�ğ�ne sah�p k�ş�ler
arasından Bakan tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r ve üyeler gerekt�ğ�nde süres� dolmadan görevden alınab�l�r.



(3) Başkanlık; başkan ve �k� başkan yardımcısı �le h�zmet b�r�mler�nden oluşur. Başkan ve başkan yardımcıları
Yönet�m Kurulu tarafından atanır. Ajans Başkanı olarak Yönet�m Kurulu Başkanı da atanab�l�r. Başkanlık, Ajansın
yürütme organı olup Ajansı tems�l yetk�s�n� ha�zd�r.

(4) Yönet�m Kuruluna danışmanlık etmek ve tavs�yelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulur.
Danışma Kurulu; Ajansın faal�yet alanlarında temayüz etm�ş k�ş�ler �le yükseköğret�m kurumu, özel sektör ve kamu
kurum ve kuruluşları çalışanları arasından olmak üzere on b�r üyeden oluşur ve üyeler Bakan tarafından üç yıl süre �le
görevlend�r�l�r. Üyeler gerekt�ğ�nde süres� dolmadan Bakan tarafından görevden alınab�l�r.

(5) Ajans organları �le h�zmet b�r�mler�n�n görev ve yetk�ler�, üyeler�n�n atanması, teşk�lat yapısı �le
çalışmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı �le
Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.

Ajans personel�
MADDE 6 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununa tab� personel �st�hdam ed�l�r.
Mal� haklar
MADDE 7 – (1) Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personel�ne mal� ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında

yapılan bütün ayn� ve nakdî ödemeler�n b�r aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamen�n ek 11 �nc� maddes� uyarınca bel�rlenen emsal� personele mal� ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında
yapılması öngörülen ödemeler�n b�r aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetk�lend�receğ�
makamca bel�rlen�r.

(2) Ajans Yönet�m Kurulu başkan ve üyeler�ne, bu görevler� neden�yle ayrıca 22/1/1990 tar�hl� ve 399 sayılı
Kamu İkt�sad� Teşebbüsler� Personel Rej�m�n�n Düzenlenmes� ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n Bazı
Maddeler�n�n Yürürlükten Kaldırılmasına Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n 34 üncü maddes�ne göre kamu
�kt�sad� teşebbüsler� yönet�m kurulu başkan ve üyeler�ne ödenen tutarda ödeme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ajansın Gel�rler�, Bütçes� ve Muaf�yetler

Ajansın gel�rler� ve bütçes�
MADDE 8 – (1) Ajansın gel�rler�;
a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
b) Her türlü bağış ve yardımlardan,
c) Ajansın faal�yetler�nden elde ed�len gel�rlerden,
ç) Sa�r gel�rlerden,
oluşur.
(2) Ajansın gel�rler�n�n genel yönet�m g�derler� har�c�nde kalan kısmının tamamı Ajansın faal�yetler� �ç�n

kullanılır.
(3) Ajansın bütçes�, Ajansın yıllık program ve faal�yetler� d�kkate alınarak Başkanlık tarafından b�r yıllık

olarak hazırlanır ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönet�m Kuruluna sunulur. Yönet�m Kurulu tarafından
�ncelend�kten sonra uygun bulunan bütçe Bakan onayı �le yürürlüğe g�rer. Bütçe yılı takv�m yılıdır, bütçe dışı harcama
yapılamaz. Yönet�m Kurulu yıllara sâr� harcama yapmaya yetk�l�d�r.

(4) Ajans bütçes�n�n hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleşt�r�lmes�ne �l�şk�n
usul ve esaslar, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan
yönetmel�kte düzenlen�r.

Muaf�yet ve �st�snalar
MADDE 9 – (1) Ajans;
a) Yapılan bağış ve yardımlar sebeb�yle veraset ve �nt�kal verg�s�nden,
b) Faal�yetler� dolayısıyla yaptığı �şlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar neden�yle

damga verg�s�nden, k�raya ver�lmemek şartıyla sah�p olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak verg�s�nden,
c) Tapu ve kadastro �şlemler� bakımından, döner sermaye h�zmet bedel�nden,
ç) Her türlü dava ve �cra �şlem�nde tem�nat yatırma mükellef�yetler�nden,
muaftır.
Yönetmel�k
MADDE 10 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan

yönetmel�kle bel�rlen�r. 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� �le 6 ncı ve 7 nc� maddeler�n uygulanmasına
�l�şk�n çıkarılan yönetmel�klerde Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Düzenlemeler

MADDE 11 – 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 56 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“Kullanıcılara kısa sürel� elektr�kl� skuter k�ralama �mkânı veren paylaşımlı elektr�kl� skuter �şgaller�nde harç
tutarı, her üç skuter�n b�r metrekare alan �şgal ett�ğ� kabulü �le beher metrekare �ç�n Tar�fen�n (1) numaralı bend�ndek�
en az tar�fe üzer�nden hesaplanır.”



MADDE 12 – 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h)
bend�ne “önlenmes� ve g�der�lmes�” �bares�nden sonra gelmek üzere “, sıfır atığın yaygınlaştırılması, döngüsel
ekonom� �lkeler�n�n uygulanması ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele ed�lmes�” �bares�, “tem�z teknoloj�ler�n teşv�k�,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “motorsuz veya elektr�kl� araçların teşv�k�, atıkların ger� kazanımı �le arıtılmış
atıksuların yen�den kullanımının teşv�k�,” �bares�, “tem�nat alınması ve” �bares�nden sonra gelmek üzere “sera gazı
em�syonlarının tak�b�ne yönel�k” �bares� eklenm�ş, bentte yer alan “plast�k poşet ve plast�k ambalaj” �bares� “plast�k
�çer�kl� poşet veya ambalaj ve tek kullanımlık materyaller�n” şekl�nde ve bend�n son cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu benttek� uygulamalara �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 13 – 2872 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasına “başkanlıkları,” �bares�nden sonra
gelmek üzere “atıksu altyapı yönet�mler�nce kurulan kooperat�flerde kooperat�f yönet�mler�,” �bares�, sek�z�nc�
fıkrasına aşağıdak� cümleler eklenm�ş, dokuzuncu fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, maddeye dokuzuncu
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra ve madden�n mevcut ondördüncü fıkrasına aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Atık üret�c�ler�, atıklarının yönet�m�n� atık yönet�m sorumlusu olarak yetk� ver�lm�ş f�rmalar aracılığıyla da yer�ne
get�reb�l�rler. Ancak, Bakanlıkça n�tel�kler� bel�rlenen atık üret�c�ler�n�n atıklarının yönet�m�n� atık yönet�m sorumlusu
f�rmalar aracılığıyla yer�ne get�rmeler� zorunludur. Atık üret�c�ler�n�n sorumlulukları �le atık yönet�m sorumlusu
f�rmaların yetk�lend�r�lmes�ne ve yükümlülükler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle
düzenlen�r.”

“Atıkların üret�m�n�n ve zararlarının önlenmes� veya azaltılması �le atıkların ger� kazanılması ve ger�
kazanılab�len atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurarak belge alanlar, türler�ne
göre kaynağında ayrı b�r�kt�rd�kler� atıklarını, Bakanlıktan çevre l�sansı almış atık �şleme tes�sler�ne ger� kazanımı
sağlanmak üzere vereb�l�rler. Atık yönet�m plânlarının hazırlanmasına ve sıfır atık yönet�m s�stem�ne �l�şk�n usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r ve bu çerçevede sıfır atık yönet�m s�stem�n�n kurulması ve
�şlet�lmes� zorunludur.”

“Atıkların, doğal kaynak ve hammadde kullanımının azaltılması ve ger� kazanımın artırılması amacıyla
kullanılması esastır. Atıkların veya atıklardan elde ed�len ger� dönüştürülmüş malzemeler�n kullanımına yönel�k
düzenlemeler �le zorunlu kullanıma �l�şk�n esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r. Ger� kazanım �mkânı
olmayan atıklar, yönetmel�klerle bel�rlenen uygun yöntemlerle bertaraf ed�l�r.”
“L�sans almakla yükümlü gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler �le atık yönet�m sorumlusu f�rmalardan alınacak tem�natlar �ç�n
yönet�m�nden sorumlu oldukları atıkların türü, m�ktarı ve bertaraf mal�yet� temel alınır ve bu tem�natlara �l�şk�n esaslar
Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 14 – 2872 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Sah�l Güvenl�k
Komutanlığına, 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununa göre bel�rlenen denetleme
görevl�ler�ne” �bares� “Türk�ye Çevre Ajansına, Emn�yet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve
Sah�l Güvenl�k Komutanlığına” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15 – 2872 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�n�n altıncı fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“tehl�kel�” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve cümleye “bulunanlar” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le atık
yönet�m sorumlusu f�rmalar” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 16 – 2872 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “faal�yetler” �bares�nden sonra gelmek
üzere “�le çevre �zn� veya çevre �z�n ve l�sansı olmayan faal�yetler” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 17 – 2872 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne aşağıdak� paragraf
eklenm�ş, (e) bend�nde yer alan “sürec�ne başlamadan veya bu sürec� tamamlamadan �nşaata başlayan ya da faal�yete
geçenlere yapılan” �bares� “sürec� tamamlamadan �nşaata başlayan ya da faal�yete geçenlere” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş,
(h) bend�ne “bel�rlenen önlemler�” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya gerekl� �z�nler�” �bares�, (ı) bend�n�n (4)
numaralı alt bend�ne “deşarjı yapan” �bares�nden sonra gelmek üzere “tanker, gem� ve” �bares�, bend�n son paragrafına
“boşaltanlara” �bares�nden sonra gelmek üzere “, su k�rl�l�ğ� neden� �le kurulması veya �şlet�lmes� yönetmel�kle �zne
tâb� tutulan tes�sler�, yetk�l� makamlardan �z�n almadan kuran, �şleten veya �zn� �ptal ed�lmes�ne rağmen kurmaya veya
�şletmeye devam eden veya bu tes�slerde �z�n almaksızın sonradan değ�ş�kl�k yapan veya yetk�l� makamların gerekl�
gördükler� değ�ş�kl�kler� tanınan sürede yapmayanlara” �bares�, bende aşağıdak� paragraf eklenm�ş, (l) bend�n�n �k�nc�
paragrafı aşağıdak� şek�lde, (r) bend�nde yer alan “24.000 Türk L�rası” �bares� “90.000 Türk l�rasından 360.000 Türk
l�rasına kadar” şekl�nde, “60.000 Türk L�rası” �bares� “300.000 Türk l�rası” şekl�nde, (s) bend�nde yer alan “100 Türk
L�rası” �bares� “1.000 Türk l�rası” şekl�nde, (z) bend�nde yer alan “%20 fazlası” �bares� “%20’s� kadar” şekl�nde, (bb)
bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“Benz�n ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakl�yes�ne �l�şk�n term�naller, dolum adaları veya
akaryakıt �stasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tes�s �le tankerlerden salınan uçucu organ�k b�leş�kler�n
kontrolüne �l�şk�n Bakanlıkça bel�rlenen esas ve kr�terlere uymayan; term�naller veya dolum adaları �ç�n 60.000 Türk
l�rası, akaryakıt �stasyonları �ç�n 30.000 Türk l�rası, tankerler �ç�n 3.000 Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.”



“Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� faal�yetler� �le �lg�l� olarak bu Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h)
bend�ne aykırı davrananlara 100.000 Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.”

“Ek 1 �nc� madden�n (d) bend� uyarınca çıkarılan yönetmel�k esaslarına aykırı olarak faal�yet gösterenlere
100.000 Türk l�rasından 300.000 Türk l�rasına kadar, bu faal�yetler�n sanat yapılarına zarar vermes� veya akarsuyun
akış rej�m�n� bozması hal�nde 300.000 Türk l�rası, kum, çakıl ve benzer� maddeler� alanlara �se metreküp başına 450
Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.”

“bb) Bu Kanunda ger� kazanım katılım payına tab� olan ek (1) sayılı l�stede yer alan ürünlere yönel�k olarak;
1) Plast�k poşetler� ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücrets�z verd�ğ� veya Bakanlıkça bel�rlenen usul ve

esaslara aykırı olarak plast�k poşet verd�ğ� tesp�t ed�len satış noktalarına depo alanı har�ç kapalı satış alanının her
metrekares� �ç�n 15,16 Türk l�rası, elektron�k ortamda satış yapanlara �se 3.000 Türk l�rasından 30.000 Türk l�rasına
kadar,

2) Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara aykırı olarak plast�k poşetler� üretene, tedar�k edene; üret�c�n�n
Türk�ye dışında olması hal�nde, üret�c� tarafından yetk�lend�r�len tems�lc�ye ve/veya �thalatçıya 15.000 Türk l�rası,

3) Ger� kazanım katılım payına �l�şk�n bel�rlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk l�rası,
�dar� para cezası ver�l�r.”
“cc) 11 �nc� maddede bel�rlenen sıfır atık yönet�m s�stem�n� kurmayanlara ve/veya kurduğunu

belgeleyemeyenlere 20.000 Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.
çç) Sera gazı em�syonlarının tak�b�ne �l�şk�n yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak;
1) Sera gazı em�syonu �zleme planını sunmayanlara veya süres� �çer�s�nde güncellemeyenlere 24.000 Türk

l�rası,
2) Doğrulanmış sera gazı em�syonu raporunu süres� �çer�s�nde sunmayanlara 36.000 Türk l�rası,
�dar� para cezası ver�l�r.
dd) Ek 15 �nc� madde uyarınca yetk� belges� bulunmaksızın motor yağı değ�ş�m� yapan �şletmelere altmış gün

�ç�nde yetk� belges� alınması �ç�n yazılı �htarda bulunulur. Yazılı �htara rağmen yetk� belges� bulunmaksızın motor yağı
değ�ş�m� yapan �şletmelere 10.000 Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

ee) Ek 11 �nc� ve ek 12 nc� maddelerde tanımlı depoz�to uygulamalarına yönel�k Bakanlıkça bel�rlenen usul ve
esaslara aykırı olarak;

1) Depoz�toya tab� ürünler� p�yasaya sürenlere 20.000 Türk l�rası, satış noktaları dâh�l depoz�tolu ürünler�
kullanıcılara/tüket�c�lere sunanlara �se faal�yet alanının her metrekares� �ç�n 15,16 Türk l�rası,

2) Depoz�to uygulaması toplama s�stem�ne katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yer�ne get�rmeyen
satış noktalarına satış alanının her metrekares� �ç�n 100 Türk l�rası,

�dar� para cezası ver�l�r.
ff) 11 �nc� madde uyarınca yükümlülük get�r�len üret�c�ler, �thalatçılar ve p�yasaya sürenlerden bu

yükümlülüklere uymayanlara 10.000 Türk l�rası, bu yükümlülüğe konu ürünler�n satışına ve dağıtımına �l�şk�n
düzenlemelere aykırı hareket edenlere �se 5.000 Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

gg) Ek 14 üncü madden�n �k�nc� fıkrasına aykırı faal�yette bulunanlara 300.000 Türk l�rası �dar� para cezası
ver�l�r.”

MADDE 18 – 2872 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının son cümles� yürürlükten
kaldırılmış ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Bu maddeye �l�şk�n �dar�, mal� ve tekn�k usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak
Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 19 – 2872 sayılı Kanunun ek 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“ambalajlar �ç�n depoz�to uygulamasını 1/1/2021” �bares� “ambalajlar ve ürünler �ç�n depoz�to uygulamasını 1/1/2022”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkranın �k�nc� cümles�nde yer alan “ambalajlı” �bares� madde metn�nden çıkarılmış, �k�nc�
fıkrasına “esaslar” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le s�steme �l�şk�n tem�natlar ve ücretler” �bares� ve maddeye
aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Zorunlu depoz�to uygulamasına tab� tutulan ürünler�n üret�c�ler�, �thalatçıları ve p�yasaya sürenler� �le
depoz�to kapsamındak� ürünler� tüket�c�lere/kullanıcılara sunan toptan ya da perakende satış b�r�mler�; depoz�to
s�stem�n�n kurulması, �şlet�lmes� ve �zlenmes�ne yönel�k �dar�, mal� ve tekn�k yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek
zorundadırlar.”

MADDE 20 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Çevre et�ket�
EK MADDE 14 – Sürdürüleb�l�r çevre hedefler� doğrultusunda, ürün veya h�zmetler�n doğal kaynak kullanımı

ve hammadde tem�n� aşamasından başlamak üzere yaşam döngüsünün bütün süreçler�nde, türler�n ve hab�tatların zarar
görmes�n� ve ekos�stemler�n bozulmasını önlemek, çevre, �nsan, sağlık, �kl�m ve doğal yaşamın üzer�ndek� olumsuz
etk�ler� azaltmak amacıyla gönüllülük esaslı çevre et�ket s�stem� oluşturulur. Çevre et�ket s�stem�n�n oluşturulması ve
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Bakanlık har�c�nde çevre et�ket� adı altında herhang� b�r faal�yet yürütülemez.”
MADDE 21 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.



“Motor yağları
EK MADDE 15 – Motor yağı değ�ş�mler�n�n Bakanlıkça yetk� ver�len �şletmeler tarafından yapılması veya

atık motor yağlarının bu yerlere tesl�m ed�lmes� zorunludur.
Motor yağı değ�ş�m� yapılan yerler�n yetk�lend�r�lmes�ne ve atık yağların yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar

Bakanlıkça bel�rlen�r.”
MADDE 22 – 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasında yer alan “B�s�klet yolu” tanımı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� “Elektr�kl� skuter (e-
skuter)” ve “B�s�klet şer�d�” tanımları eklenm�şt�r.

“B�s�klet yolu: B�s�klet ve elektr�kl� skuter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları �le kes�ş�m noktaları
har�ç d�ğer araç ve yaya traf�ğ�ne kapalı yoldur.”

“Elektr�kl� skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekl�, ayak tahtası ve tutamağı olab�len,
d�key b�r d�reks�yon mekan�zması �çereb�len ve ayakta kullanılan taşıtlardır.”

“B�s�klet şer�d�: Yol sev�yes�nde b�s�klet ve elektr�kl� skuter kullanımı �ç�n özel olarak bel�rlenm�ş ve yer
�şaretlemes� �le ayrılmış bölümdür.”

MADDE 23 – 2918 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına (n) bend�nden sonra gelmek üzere
aşağıdak� bentler eklenm�ş ve d�ğer bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“o) Gürültü eylem planı ve b�s�klet master planları göz önünde bulundurularak ve Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığının görüşü alınarak, traf�k güvenl�ğ�n�n ve tekn�k koşulların sağlandığı mevcut yollarda ve yen� yapılacak
olan yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarının kenarına b�s�klet yolu �le gürültü bar�yer� yapmak,

p) Traf�k güvenl�ğ�n�n ve tekn�k koşulların sağlandığı yerlerde, banketler� b�s�klet şer�d� olarak �şaretleyerek
b�s�klet ve elektr�kl� skuter kullanımına uygun hale get�rmek,”

MADDE 24 – 2918 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “B�s�klet kullananların 11,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “elektr�kl� b�s�klet ve elektr�kl� skuter kullananların 15,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 25 – 2918 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “b�s�kletl�lere” �bares� “ve
b�s�klet şer�d�ndek� b�s�klet ve elektr�kl� skuter kullananlara” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 26 – 2918 sayılı Kanunun 66 ncı maddes�n�n başlığına ve b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne
“B�s�klet,” �bareler�nden sonra gelmek üzere “elektr�kl� skuter,” �bareler� eklenm�ş, fıkranın (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, (b) bend�ne “en az b�r eller�,” �bares�nden sonra gelmek üzere “elektr�kl� skuter ve” �bares�, fıkraya (c)
bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bentler ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“a) Ayrı b�s�klet yolu veya b�s�klet şer�d� varsa, b�s�klet ve elektr�kl� skuterler�n taşıt yolunda,
B�s�klet, elektr�kl� skuter, motorlu b�s�klet ve motos�kletler�n yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde,
Bunlardan �k�den fazlasının taşıt yolunun b�r şer�d�nde yan yana,
sürülmes� yasaktır.”
“d) Elektr�kl� skuter �le sırtta taşınab�len k�ş�sel eşya har�c� yük ve yolcu taşınması yasaktır.
e) Elektr�kl� skuter otoyol, şeh�rler arası karayolları ve azam� hız sınırı 50 km/s üzer�nde olan karayollarında

kullanılamaz.”
“Elektr�kl� skuter ve kullanımına �l�şk�n d�ğer hususlar İç�şler� Bakanlığı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı �le

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”
MADDE 27 – 2918 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (2) numaralı alt bend�ne

“�le b�s�klet yolunda” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya şer�d�nde;” �bares� ve “b�s�klet yolu” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya b�s�klet şer�d�” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 28 – 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (j)
bend�ne “depoz�to yönet�m s�stem�n�n kurulması ve �şlet�lmes� faal�yetler�ne �l�şk�n olarak Türk�ye Çevre Ajansının
yapacağı mal ve h�zmet alımları,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 29 – 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş, üçüncü fıkrasının (d) bend�nde yer alan “otopark,” �bares� madde metn�nden
çıkarılmış ve bende “�l�şk�n h�zmetler yapmak” �bares�nden sonra gelmek üzere “; bölge otoparkı, kapalı ve açık
otoparklar yapmak, yaptırmak, �şletmek, �şlett�rmek veya ruhsat vermek” �bares� eklenm�şt�r.

“aa) B�s�klet yollarının ve şer�tler�n�n, b�s�klet ve elektr�kl� skuter park ve şarj �stasyonlarının, yaya yollarının
ve gürültü bar�yerler�n�n planlanması, projelend�r�lmes�, yapımı, bakımı ve onarımıyla �lg�l� �şler� yürütmek.”

MADDE 30 – 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Ulaşımdan kaynaklanan em�syonların azaltılması amacıyla b�s�kletl� ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönel�k;

bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında b�s�kletl� ulaşıma yer ver�lmes� ya da b�s�kletl� ulaşım ana
planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep hâl�nde mahall� �darelere tekn�k destek ver�leb�l�r. Bu fıkraya �l�şk�n
�dar� ve tekn�k usul ve esaslar Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 31 – 5216 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�n�n son fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İmar mevzuatı uyarınca beled�yeler�n otoparkla �lg�l� olarak elde ett�kler� gel�rler beş yıllık �mar programına

göre hazırlanan kamulaştırma projes� karşılığında bölge otoparkı �ç�n gerekl� arsa alımları �le �nşasında kullanılır. Bu
gel�rler bu fıkrada bel�rt�len amaç dışında kullanılamaz.”



MADDE 32 – 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“c) B�s�klet yollarının ve şer�tler�n�n, b�s�klet ve elektr�kl� skuter park ve şarj �stasyonlarının, yaya yollarının
ve gürültü bar�yerler�n�n planlanması, projelend�r�lmes�, yapımı, bakımı ve onarımıyla �lg�l� �şler�,”

MADDE 33 – 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ş) B�s�klet yollarının ve şer�tler�n�n, b�s�klet ve elektr�kl� skuter park ve şarj �stasyonlarının, yaya yollarının ve
gürültü bar�yerler�n�n planlanması, projelend�r�lmes�, yapımı, bakımı ve onarımıyla �lg�l� �şler� yürütmek.”

MADDE 34 – 4/5/2007 tar�hl� ve 5649 sayılı İst�klal Marşının Kabul Ed�ld�ğ� Günü ve Mehmet Ak�f Ersoy’u
Anma Günü Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2021 yılı, İst�klal Marşı yılıdır. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları
tarafından, İst�klal Marşının anlamını ve Kurtuluş Savaşının önem�n� anlatmak amacıyla halkımızın ve s�v�l toplum
kuruluşlarının katılımıyla İst�klal Marşının kabulünü ve Mehmet Ak�f Ersoy’u anma etk�nl�kler� düzenlen�r.”

MADDE 35 – 18/3/1924 tar�hl� ve 442 sayılı Köy Kanununun geç�c� 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer
alan “31/12/2020” �bareler� “31/12/2024” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 36 – 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar
Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 20 – 11/11/2020 tar�hl� ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı
Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddes�n�n altıncı fıkrasının (a) bend� kapsamındak�
alacaklar bakımından bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten 31/12/2021 tar�h�ne kadar;

a) Derdest olan �cra ve �flas tak�pler� durur, taraf ve tak�p �şlemler� yapılmaz,
b) İht�yat� hac�z kararları �cra ve �nfaz ed�lmez,
c) Yen� �cra ve �flas tak�pler� yapılmaz,
d) Zamanaşımı süreler� �le tak�p hukukuna �l�şk�n süreler durur. Bu süreler durma süres�n�n sona erd�ğ� günden

�t�baren �şlemeye başlar.
Durma süres�n�n başladığı tar�h �t�barıyla, b�t�m�ne on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süres�n�n

sona erd�ğ� günü tak�p eden günden başlamak üzere otuz gün uzamış sayılır.”
MADDE 37 – 16/4/2020 tar�hl� ve 7244 sayılı Yen� Koronav�rüs (Cov�d-19) Salgınının Ekonom�k ve Sosyal

Hayata Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Kanun �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 1 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“j) Mülk�yet� Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara a�t taşınmazlardan; yapım, onarım veya
restorasyon karşılığı uzun sürel� k�ralananlar dışında kalanların k�ra dönem� kısmen veya tamamen 2021 yılını
kapsayan k�ra sözleşmeler�nde, bu k�ra dönem� �ç�n k�ra artışı yapılmaz.”

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geç�c� ve Son Hükümler

Geç�c� görevlend�rme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın faal�yetler�ne başladığı tar�hten �t�baren 5 yıl süreyle, 27/6/1989 tar�hl� ve

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 25 �nc� maddes� uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının personel�
Ajansta görevlend�r�leb�l�r.

Ger� kazanım katılım payı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2021 tar�h�nden 31/12/2025 tar�h�ne kadar 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre

Kanununun ek 11 �nc� maddes� uyarınca tahs�l ed�len ger� kazanım katılım paylarının yüzde y�rm� beş� tahs�l ed�ld�ğ�
ayı �zleyen ayın sonuna kadar Türk�ye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık
bütçes�nde gerekl� ödenek öngörülür.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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