
maddeye göre işlem tesis edilen yapılarda aykırılık verilen süre içinde giderilmezse kalan teminat
irat kaydedilir."

"Hazır beton kuruluşları
Madde 28/A- Hazır beton kuruluşları, 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere ilişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Bakanlıkça denetlenir
ve bu kuruluşlar;

a) Üretim kalite sorumlusu olarak bu konuda yetkin inşaat mühendisi bulundurur.
b) Talep edilen sınıf, cins ve standartlarda hazır betonu, irsaliyesiyle birlikte inşaat alanına

temin eder.
c) Beton dökümü sırasında alınan numunelere ve şantiyede yapılan deneylere yetkili

elemanları ile nezaret eder.
ç) Şantiye mahallinde yapılan beton dökümünü gözlemler.
d) inşaatlarda kullanılan hazır betona ilişkin sevkiyat bilgilerini Ulusal Yapı Denetim

Sistemine işler.
e) İnşaatıara temin ettiği betonun kullanıldığı yer de dikkate alınarak deprem tedbirlerine

yönelik standartlarda belirtilen mukavemetleri sağlamamasından doğacak zararın tazmininden
sorumludur. Ancak, aksine bir sözleşme yapılmamış ise betonun bakımından kaynaklanan
zararlardan sorumlu değildir."

MADDE 20- 3194 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29- Yapıya başlama müddeti, ruhsatın alındığı tarihten itibaren iki yıldır. Bu
müddet zarfında yapıya başlamnadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama
müddeti ile birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde, verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu
durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Süre uzatımı dahil her ruhsat tanziminde bu süre
yeniden başlar. İlgili idarenin ve fenni mesullerin ruhsat süresinin dolmasından sonra en geç üç iş
günü içinde seviye tespiti yapması zorunludur. Ruhsata esasuygulama imar planına ve mevzuata ve
ruhsat eki projelere aykırı yapılar hariç, başlanmış inşaatlarda seviye tespit raporunda belirtilen
kadarıyla müktesep haklar saklıdır.

Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olmayan yapılar için yapı sahibi veya vekilince
veya maliklerden herhangi biri tarafından süresi içinde müracaat edildiği takdirde idarece ruhsat
yenilemesi yapılır. Parsel maliklerinde değişiklik olması halinde de bu hüküm uygulanır.

. Güçlendirme ruhsatı verilmesi, proje tadili, yangından korunma tedbirleri ve enerji
verimliliğini sağlamak üzere yapılan tadilat için hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. Ancak,
yapıların mevcut alanları için daha önce alınan vergi resim ve harca ilave olarak, sadece kullanım
maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan fark alınır; hesaplanan tutarda
azalma olması halinde iade yoluna gidilmez.

Ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara yeniden ruhsat düzenleme işlemlerinde ve ruhsat
süresinin uzatılmasında ruhsat yenileme tarihinde geçerli olan bina inşaat harcının yarısı ilave
olarak alınır. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra, sosyal ve teknik altyapı fonksiyonları dışında imar planlarında
yapılan değişiklikler sebebiyle yapının uygulama imar planına aykırı hale gelmesi; daha evvel
inşaata başlanmış olmak, deprem, sel, yangın ve enerji verimliliği ile ilgili tedbirler alınmak kaydı
ile ilk ruhsat hükümlerine uygun olarak yapının tamamlanmasına engel teşkil etmez. Ancak bu
yapılarla ilgili olarak uygulama imar plamnda özel hüküm bulunması ve birinci 5 yıllık imar
programında kamulaştırılmasının öngörülmesi halinde her türlü zarar tazmin edilmek suretiyle plan
kararlarına uyulur. Ruhsat yenilenmesi halinde de, deprem, sel, yangın ve enerji verimliliği ile ilgili
tedbirlerin alınması zorunludur.

Yapı ruhsatının ve eklerinin inşaat mahallinde bulundurulması mecburidir.
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Kat irtifakı kurulmuş parsellerde, inşası başlamış ancak ruhsatı hükümsüz hale gelen
yapıların kalan kısımlarının tamamlanabilmesine ilişkin yeniden ruhsat düzenlenmesi işlemlerinde,
ilk ruhsat eki projelere aykırılık yok ise maliklerin muvafakati aranmaz.

İlgili idareler veya diğer kamu idarelerince bir yatırım projesi kapsamında yaptırılan ve
bağımsız bölüm belirtilmek suretiyle kat irtifakı kurularak veya kurulmadan kısmi satışı yapılan
kısmen tamamlanmış veya tamamlanmamış projelerde yapılacak proje tadilatlarında satışı yapılan
bağımsız bölümlerle ve ortak alanlarla ilgili herhangi bir değişiklik olmaması halinde satış yapılan
maliklerin muvafakati aranmaksızın yapı ruhsatı düzenlenir ve kat irtifakı ruhsat eki yeni projeye
göre resen yenilenir. Ancak proje tamamlanıp, proje kapsamında kalan bütün yapılara yapı
kullanma izin belgesi düzenlendiğinde bu hüküm uygulanmaz."

MADDE 21- 3ı94 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30- Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün
kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için ilgili idareden yapı kullanma
izni veya kısmi kullanma izni alınması mecburidir.

Kısmi kullanma izni verilebilmesi için yapının çatı dahil ortak alanlarının tamamlanması ve
yapının tamamlanan kısımlarına yönelik olarak denetim raporunun hazırlanması mecburidir. Tek
bağımsız bölümlü yapılarda bu hüküm uygulanmaz ancak çatı dahil yapının kullanılmasına yönelik
zorunlu alanların yapılmış olması zorunludur. Uygulama imar planına göre ileride tamamlanmak
üzere eksik katlı ruhsatlandırılan yapılarda inşa edilmeyen kısımlarla birlikte yapının tamamıınn
ihtiyacı olan ortak alanların tesisi zorunludur. Belirli bağımsız bölümlerine kısmi kullanma izni
verilen yapılar tamamlandığında yapının tamamı için ayrıca yapı kullanma izni alınması zorunludur.
Aksi halde kat mülkiyeti tesis edilemez.

Yapı kullanma izni veya kısmi kullanma izni almak için, yapı sahibinin veya denetime
yönelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin ya da teknik müşavirlik kuruluşunun
hazırlayıp imzaladıkları yapının kısmen veya tamamen bittiğine ilişkin teknik rapor ile müracaatı
üzerine, ilgili idare, müracaat tarihinden itibaren en fazla beş iş günü içindeki bir günü denetim için
belirler ve yapı maliki, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve denetim sorumlusu fenni mesul mimar ve
mühendislerin belirlenen günde yapı yerinde olmasını ister. Tespit edilen günde birlikte inceleme
yapılarak, yapıınn, ruhsat ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine ve
kullaınlmasında mahzur görülmediğine dair iş bitirme tutanağı düzenlenir ve bir nüshası tutanakta
imzası bulunanlara verilir.

Yapı kullanma izin belgesi veya kısmi kullanma izin belgesi, tanzim edildiği tarihteki
malikler adına, tutanağın tutulduğu tarihi takip eden en fazla üç iş günü içinde düzenlenir. Yapı
kullanma izin belgesi ile birlikte yapı müteahhidine, şantiye şefi ve yardımcılarına, denetçi
mühendis ve mimarlara, yardımcı kontrol elemanlarına, proje müelliflerine, müşavirlik
kuruluşlarına iş deneyim belgeleri düzenlenir. Yapıda herhangi bir aykırılık olmamasına ve gerekli
bütün mükellefiyetler yerine getirilmesine rağmen bu süre zarfında yapı kullanma izin belgesi
verilmediği takdirde, yapı kullanma izni bedeli mukabilinde mevzuatına uygun olarak Bakanlığın
taşra teşkilatınca verilir.

Yapı kullanma izin belgesi verıneyen ilgililer hakkında 4483 sayılı Kanun gereğince işlem
yapılır.

Ruhsat eki etüt ve projelerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen 29 uncu maddenin
birinci fıkrasındaki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, ilgili idare yetkilileri, yapı
maliki, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve denetim sorumlusu fenni mesul mimar ve mühendisler ile
birlikte mahallinde yapının plana, ruhsat ve eklerine uygun olduğuna dair tutanak tanzim edilmek
kaydıyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilebilir.

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibirıi Kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten
doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden
de kurtarmaz."
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MADDE 22- 3194 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin başlığı "Mevzuata aykırı yapılar"
olarak, birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapıların mevzuata aykırı
kısımları dahil; ruhsat alınmadan veya iş yeri teslim tutanağı onaylanmadan yapıya başlanılması,
ruhsat süresi dolmasına rağmen inşai faaliyetlerin sürdürülmesi, yapının mevzuata veya ruhsat ve
eklerine aykırı inşa edilmesi hallerinden herhangi birinin ilgili idarece tespiti veya fenni mesulce
tespit edilip bildirilmesi veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, ilgili idarece
o andaki inşaat durumu tespit edilir ve yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur."

"Uygulama imar planına göre ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapılar ile ruhsat eki
projeye aykırı kısımlarının yıkılması halinde imar planına ve ruhsata uygun hale gelebilecek inşa
halindeki yapıların bu kısımları, yapı tatil tutanağında belirtme yapılarak encümen kararına gerek
duyulmaksızın ve süre verilmeksizin idarece yıkılır. İmar planına uygun olup bunun dışındaki
aykırılıklarda yapı sahibi tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde yapısını ruhsata uygun hale
getirerek veya ruhsat alarak, ilgili idareden mührün kaldırılmasını ister. İdare encümeni yapırılll
durumuna göre bu süreyi en çok altı aya kadar uzatmaya yetkilidir."

"Aksi takdirde, verilen ruhsat iptal edilir, mevzuata, ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız
yapılan bina, tespit tarihinden itibaren otuz günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren en geç yirmi
gün içinde ilgili idarenin encümen kararını müteakip, ilgili idarece yıktırılır ve masrafı yüzde yirmi
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir."

"Mevzuata aykırı olduğu ilgili idaresince tespit edilip mühürlenen yapıların süresi içerisinde
mevzuata uygun hale getirilmemesi ve yıktmlmaması halinde Bakanlığın taşra teşkilatınca resen
yapı tatil tutanağı düzenlenerek mühürleme yapılır ve yıkım kararı alınır. Mevzuata aykırı olmasına
rağmen ilgili idarece tespit edilip mühürleme yapılmamış yapılara Bakanlığın taşra teşkilatınca
herhangi bir şekilde muttali olunması halinde Bakanlıkça ilgili idareye bildirimde bulunulur. Bu
bildirim üzerine ilgili idarenin yapıya herhangi bir işlem tesis etmemesi halinde gerekli işlemler
Bakanlığın taşra teşkilatınca yürütülür. Bakanlığın taşra teşkilatınca yıkım kararı alınan yapıların
ilgili idaresince yıktmlması zorunludur."

MADDE 23- 3ı94 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili idare encümerıince sorumlular hakkında, üstlenilen
her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

Ruhsat alınmadan ve işyeri teslim tutanağı onaylanmadan veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve
projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan veya ruhsatına aykırı olarak kullanımı
değiştirilen yapının sahibine veya müteahhidine beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere
aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır. Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık
maksath yapılarda bu ceza 115 oranında uygulanır. Aykırılığı gerçekleştiği tarihten itibaren altı iş
günü içinde idareye bildirmeyen yapıda denetime yönelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve
mühendisler ile yapı denetimini üstlenen teknik müşavirlik kuruluşuna bu ceza 1/2 oranında
uygulanır.

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden
hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;

1) ı. sınıf A grubu yapılara iki, B grubu yapılara üç Türk Lirası,
2) II. sınıf A grubu yapılara beş, B grubu yapılara yedi, C grubu yapılara dokuz Türk

Lirası,
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3) III. sınıf A grubu yapılara oniki, B grubu yapılara ondört Türk Lirası,
4) IV. sınıf A grubu yapılara onyedi, B grubu yapılara onsekiz, C grubu yapılara yirmibir

Türk Lirası,
5) V. sınıf A grubu yapılara yirmibeş, B grubu yapılara otuz, C grubu yapılara otuzbeş, D

grubu yapılara kırkiki Türk Lirası,
idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl

için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate
alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

b)Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının
cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere
aykırı bulunan uygulamalar ve ruhsatsız hafriyat ve yıkım işlemleri için, Bakanlıkça yayımlanan ve
aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre belirlenen
bedelin % 20'si kadar idari para cezası uygulanır.

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 3O'u,
2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış İse cezanın % 40'ı,
3) Uygulama imar planında veya parselasyonplanında "Kamu Tesisi Alanı veya Umumi

Hizmet Alanı" olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 20'si,
4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit

ediyor ise cezanın % 100'ü,
5) Yapılaşmaya yasaklanmış veya özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir

alanda yapılmış ise cezanın % 80'i,
6) Ruhsatlı olup ruhsatına aykırı yapılanlar hariç, ruhsata tabi olmasına rağmen hiç ruhsat

alınmadan yapılmış ise cezanın % 180'i,
7) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % SO'si,
8) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşa!

faaliyete konu ise cezanın % 100'ü,
9) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20'si,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı

ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan
etkilenen veya aykırılık nedeniyle konumu, niteliği ve büyüklüğü değişen mekan veya mekanlar
dikkate alınır. İç bahçe veya galeri boşluklarının daraltılması veya mekana dönüştürülmesi halinde,
(a) ve (c) bentlerine göre hesaplanan toplam para cezası beş kat arttırılır.

8, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 28/A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde
belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen, bu maddelere veya sözleşmelerine aykırı davranan
yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine veya müelliflik kuruluşlarına,
fenni mesul mimar ve mühendislere, teknik müşavirlik kuruluşuna yapı müteahhidine ve şantiye
şefine, yapım işinde görevalan ustalara ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu
fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini
tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Makiıl bir gerekçe göstermeksizin
ve ilgili idareye ve yapı sahibine bildirimde bulunmaksızın sözleşmesini fesheden veya
feshetmeksizin ilgili idareye bildirimde bulunmadan inşaatı yarım bırakan veya sözleşmelerde
belirtilenler dışında aynı bağımsız bölümü birden fazla kişiye satan veya belirttiğinin dışında farklı
bir bağımsız bölümü satarak hileli uygulama yapan yapı müteahhidine, yapının ruhsat alındığı
tarihteki ilgili her bağımsız bölümün yapı yaklaşık maliyetinin % iO'u kadar idari para cezası verilir.
Yapı müteahhidi olmayan yapılarda ise bu ceza yapı sahibine verilir.

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya
öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare
veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan
süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı
sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.
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27 nci maddeye göre yapılabilecek yapıların projelerinin il özel idaresince incelenmeksizin
inşa edilmesi veya mevzuata aykırı olması halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirasından az
olmamak üzere ikinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanan ceza miktarının beşte biri olarak idari
para cezası verilir.

Hazır beton kuruluşunun;
Herhangi bir inşaatta kullanılan hazır betona ilişkin sınıf, cins ve standart bilgilerini

irsaliyesinde belirtmeyenler ile sevkiyat bilgilerini Bakanlık merkezinden idare edilen Ulusal Yapı
Denetim Sistemine işlemediğinin tespit edilmesi halinde 10000 TL,

Yapıda kullanılmak üzere ürettiği betonun sınıf, cins ve standardına aykırı olması sonucu
oluşan zararı en geç 3 ay içinde tazmin etmemesi halinde 20000 TL,

Üretim kalite sorumlusu olarak bu konuda yetkin inşaat mühendisi bulundurmaması
halinde 5000 TL,

İdari para cezası verilir. Hazır beton kuruluşu, şantiye mahallinde beton dökümüne nezaret
etmemesi halinde alınan numuneler bakımından laboratuar test sonuçlarına itiraz edemez.

İlgili idarece mevzuata aykırılığı tespit olunan yapılara süresi içinde bu madde
kapsamındaki idari müeyyidelerin uygulanmaması durumunda veya Bakanlık taşra teşkilatınca
resen mühürlenen yapıların sorumluları hakkında bu müeyyideler Bakanlığın taşra teşkilatınca
uygulanır.

Bu madde kapsamında yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapım işlerinde kusuru
bulunan inşaat ve tesisat taşeronları, hazır beton kuruluşları, fen adamları, harita, etüt, plan ve proje
mü elli fleri , denetimde görevli denetim kuruluşları ile denetçi mimar ve mühendisler ve denetim
sorumluluğunu üstlenen fenni mesul mimar ve mühendislerden alınacak para cezalarının yüzde
ellisi idarece gerçekleştirilecek imar ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere
"Dönüşüm Projeleri Özel" hesabına yatırılır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı
halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsilolunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkum olanlara faizsiz
olarak iade edilir.

Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere uygun
hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma suçu teşkil
etmez.

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, teknik müşavirlik kuruluşlarının, yapı
müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, yapım işinde görevalan ustaların imar
mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme
kararları, _kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi
bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kişi ve kuruluşlar, verilen ceza
süresi içinde yeni bir iş üstlenemez.

Yapı müteahhidinin yetki belgesi;
a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 32

nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,
b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve

mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,
c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,
d) Yapı alanını, olduğundan daha farklı göstererek gerçeğe aykırı beyanda bulunması

halinde bir yıl,
süreyle Bakaniıkça iptal edilir. Sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi

düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenlenineeye kadar
yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın
başlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir. Bu sürelerle sınırlı olmak üzere; yetki
belgesi iptal edilen tüzel kişi müteahhidin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı,
sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel
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kişi ortaklar, gerçek kişi ise kendisi, adi ortaklık veya ortak girişimlerde ise ortakların tamamı
yasaklı hale gelir. Yetki belgesi iptal edilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre;
ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi, sermaye şirketinde ortak olmaları
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi yasaklı
hale gelir. Yetki belgesi iptal edilen tüzel kişi müteahhidin dernek, vakıf, yapı kooperatifi, vakıf ve
dernek işletmeleri olması halinde ilgili tüzel kişiliklerin yönetim kurulu üyeleri yasaklı hale gelir,
bu kuruluşların yetki belgesi iptal edilerek, mevcut yapının yeni bir yapı müteahhidi ile devamına
izin verilir."

Yürürlük

MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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