
• Hazine taşınmazlarında, devlet ormanlarındaki kiralamalarda 
ve Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerdeki kiralamalarda, 
01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin ödenmesi 
gereken bedeller ve ecrimisil bedelleri başvuru şartı 
aranmaksızın 3 ay ertelenecek ve ertelenen süre sonunda zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

• Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlara ait 
taşınmazlarda yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan 
kaynaklanan 19.03.2020 tarihinden sonraki 3 aylık döneme 
ilişkin bedeller de başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek 
ve ertelenen süre sonunda zam veya faiz uygulanmadan tahsil 
edilecek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 22 Nisan 2020 tarihli ve 
31107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 sıra no.lu Milli 
Emlak Genel Tebliği ile ertelemeyi hayata geçirdi.
Gayrimenkul mevzuatına ilişkin değişikliklerden öne çıkanlar 
yukarıdakiler olup, daha detaylı bilgi için Hergüner Bilgen 
Özeke Avukatlık Ortaklığı’yla iletişime geçebilirsiniz.

The Law on Mitigating the Effects of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and 
Amendments to Certain Laws
Law No. 7244 on Reducing the Effects of the Novel 
Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Economic and Social 
Life and Amendments to Certain Laws was published in the 
Official Gazette dated 17 April 2020 and numbered 31102. In 
this context:

• For leases of the Treasury’s real properties, state-owned 
forests, and areas subject to the National Parks Law, rental and 
unlawful occupation fees relating to the three-month period 
from 1 April 2020 will be postponed for three months without 
being subject to any application requirements, and such 
amounts will be collected at the end of the aforementioned 
three-month period without any increases or delay interests.

• For the real properties of municipalities, provincial special 
administrations, and their subsidiaries, sale and unlawful 
occupation fees and rental fees relating to the three-month 
period from 19 March 2020 will be postponed for three months 
without being subject to any application requirements, and 
such amounts will be collected at the end of the 
aforementioned three-month period without any increases or 
delay interests.

• The Ministry of Environment and Urbanization has also 
adopted this postponement period through the General 
Communique of National Estates No. 399, published in the 
Official Gazette dated 22 March 2020 and numbered 31107.  
These are the notable changes provided in the amended real 
estate legislation. For further details, please contact Hergüner 
Bilgen Özeke Attorney Partnership.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler
21 Mart 2020 tarih ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik yayımlandı. Değişikliğe göre;

• Yapı denetim kuruluşlarında hisse devri ve hisse devri sonucu 
yetkilinin, tebligat adresinin ve benzeri bilgilerin değişmesi 
halinde, Merkez Yapı Denetim Komisyonu’na bu devre yönelik 
bildirim yapılana kadar yeni denetim işi üstlenilmesine izin 
verilmeyecek. 

• Yapı denetim kuruluşlarının işlem yapabilmesi için proje ve 
uygulama denetçisi konumundaki mimar ve mühendisleri 
istihdam zorunluluğu getirildi. 

• Denetim izni belgesi geçici olarak geri alınan yapı denetim 
kuruluşlarının izin belgeleri iptal edilecek. 

• İnşaat ve yapı malzemelerinin tetkiki için yetkilendirilmiş 
laboratuvarlara adres ve idari personel değişikliklerini İl Yapı 
Denetim Komisyonuna bildirme yükümlülüğü getirildi. 

• Yapı denetim hizmet bedellerinde indirim yapıldı. İndirim, 
20.02.2020 tarihinden önce imzalanan yapı denetim hizmet 
sözleşmelerine de uygulanacak. 

Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun
26 Mart 2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Torba 
Kanun (“7226 sayılı Torba Kanun”) yayımlandı. Buna göre;

• 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş 
yeri kira bedellerinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve 
tahliye sebebi oluşturmayacak.

Vakıflar Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre;

• Vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralanmasında, altı aylık kira bedeli teminat olarak alınacak.

• Halihazırda devam eden kiralamalarda ise altı aylık teminat 
alınmayacak.

• Hem yeni imzalanan kira sözleşmeleri hem de mevzuat 
değişikliği sırasında devam etmekte olan kiralamalar 
bakımından, üç aylık kira bedelinin kiracıya gönderilen 
ihtarnameden itibaren otuz gün içinde ödenmemesi 
durumunda tahliye gerçekleştirilip sözleşme feshedilmiş 
sayılacak. 

İmar Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca;

• İmar mevzuatına aykırı yapılarda; yapı sınıfına ve aykırılığın 
niteliğine göre verilen idari para cezalarının yanı sıra 
uygulanacak ek idari para cezası binanın büyüklüğüne göre 
nispi olarak belirlenecek. Aykırılığın idari para cezasının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde giderilmesi halinde ise ilave 
para cezası tahsil edilmeyecek.
Turizmi Teşvik Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre;

• Tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine 
tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit 
yargılama usulü uygulanacak ve söz konusu taşınmazlar 
üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak 
Hazineye intikal edecek. Bu işlemler Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın onayına tabi olacak.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve 
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de Yeni 
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun yayımlandı. 
Buna göre;

Amendments to the Regulation on the Implementation of 
Construction Audits
The Regulation Amending the Regulation on the 
Implementation of Construction Audits was published in the 
Official Gazette dated 21 March 2020 and numbered 31075. As 
per the regulation:

• Should the shareholders of a construction audit company 
change, and consequently, its authorized signatories, 
notification address, etc., subsequently change as well, the 
company will not be allowed to conduct new audit works until a 
notice is sent to the Central Commission of Construction Audits 
regarding the shareholding change.

• In order to maintain operations, construction audit companies 
are required to employ architects and engineers who are also 
project and implementation auditors.

• Licenses held by construction audit companies, whose audit 
permit certificates have been temporarily revoked, will be 
cancelled. 

• Laboratories authorized to audit construction and building 
materials are now obliged to file a notice to the City 
Commission of Construction Audits regarding any changes in 
their address or administrative personnel.

• Services fees for construction audits have been reduced. The 
discount will also be applied to construction audit service 
agreements signed before 20 February 2020.

The Law Amending Certain Laws
The Omnibus Law Amending Certain Laws No. 7226 
(“Omnibus Law No. 7226”) was published in the Official 
Gazette dated 26 March 2020 and numbered 31020 (bis). 
Accordingly:

• Non-payment of workplace rentals from 1 March 2020 until 30 
June 2020 will not be grounds for terminating lease 
agreements or evictions.

Amendments to the Foundations Law 
As per the Omnibus Law No. 7226: 

• A security deposit in the amount of six-months’ rent will be 
collected for leases made in exchange for the restoration or 
construction of real properties owned by foundations.

• However, ongoing lease agreements will not be subject to the 
abovementioned six-month security deposit rule.

• Both ongoing and newly signed lease agreements as per the 
Omnibus Law  will be deemed terminated and the tenants will 
be evicted if the tenant fails to pay the three-month rental fee 
within thirty days from the delivery date of an official notice to 
the tenants.

Amendments to the Zoning Law
As per the Omnibus Law No. 7226; 

• For buildings found in violation of the zoning regulations, in 
addition to the administrative fines imposed based on the 
building classes and the nature of the violation, additional 
penalty amounts will be determined pro rata to the size of the 
building. If the violation is remedied within one month from 
notification of the fine, no additional fines will be imposed.
Amendments to the Law on Tourism Incentives 
As per the Omnibus Law No. 7226; 

• Simple trial procedures will be applied in lawsuits concerning 
the abandonment of easement rights established in favor of 
real property investors whose allocations have been cancelled, 
and the constructions, facilities, and auxiliary buildings situated 
on such lands will revert to the Treasury free of charge. Such 
transactions will be subject to the approval of the Ministry of 
Culture and Tourism. 

COVID-19 SALGINININ GAYRİMENKUL MEVZUATINA 
ETKİLERİ

COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 
2020’den bu yana, birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul 
mevzuatında da önemli değişiklikler yapıldı. Hem salgından 
kaynaklanabilecek mağduriyetleri gidermek hem de sektörün 
genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gayrimenkul 
mevzuatına yeni düzenlemeler getirildi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler
11 Mart 2020 tarihli ve 31065 sayılı Resmi Gazete’de Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre;

• Yapı ruhsatı talebinde bulunanların ilgili belediye bürosuna 
sunduğu belgelerden biri olan aplikasyon krokileri; kadastro 
müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca değil, 
kadastro faaliyeti kapsamında lisanslı harita kadastro 
mühendisleri ve serbest çalışan harita kadastro mühendisleri 
tarafından düzenlenebilecek. 

• Yapılaşma bulunmayan imar adalarında yer alan parsellerde 
yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğunda, entegre tesis 
niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara geçici yapı izni 
verilebilecek. 

• Yapının şantiye şefinin değişmesi işlemlerinde bütün 
maliklerin muvafakati aranmayacak. 

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eki Yapı Ruhsatı Formu 
yenilendi.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmelik’teki Değişiklikler
16 Mart 2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de Korunan 
Alanlarının Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlandı. Buna göre;

• Korunması gerekli tabiat varlıkları ve koruma alanları ile doğal 
sit alanlarında ve alt koruma statüsüne sahip alanlarda 
gerçekleştirilecek işlemler Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonlarınca yürütülecek.

• Nitelikli doğal koruma alanlarında balıkçı barınağı ve iskele 
kurulabilecek.

• Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları ise düşük 
yoğunlukta faaliyetlere izin verilen alanlar olarak kabul edildi. 
Bu alanlarda maden faaliyetleri milli menfaatlere uygun olarak 
gerçekleştirilecek.

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON REAL 
ESTATE REGULATIONS

Since the first COVID-19 case was confirmed in Turkey on 11 
March 2020, significant amendments have been made to the 
real estate regulations, as is the case with regulations in a 
number of other sectors. These new regulations have been 
implemented to help reduce the negative effects of the 
pandemic and to meet the needs of the market in general.  

Amendments to the Zoning Regulation for Planned Areas
The Regulation Amending the Zoning Regulation for Planned 
Areas was published in the Official Gazette dated 11 March 
2020 and numbered 31065. In this context:

• In addition to the directorates of the cadastre or authorized 
bodies, boundary surveys (aplikasyon krokileri) - a survey that 
is necessary to obtain a construction permit from the 
municipality- can now be prepared by licensed and freelance 
surveying and cadastre engineers for cadastral activities. 

• Agricultural greenhouses that are not integrated facilities and 
that are located on undeveloped zoning blocks without 
construction will be granted with a temporary construction 
permit once an application has been made for a construction 
permit. 

• Unanimous approval from all landlords will not be sought to 
change the supervisor of the construction. 

• The Construction Permit Form annexed to the Zoning 
Regulation for Planned Areas has been renewed. 

Amendments to the Regulation on the Procedures and 
Principles of the Designation, Registration, and Approval 
of Protected Areas
The Regulation Amending the Regulation on the Procedures 
and Principles of the Designation, Registration, and Approval of 
Protected Areas was published in the Official Gazette dated 16 
March 2020 and numbered 31070. According to the 
amendments:

• The Regional Commissions of Cultural and Natural Heritage 
will now carry out operations in protected natural properties, 
conservation areas, natural site areas, and areas with 
sub-protection status. 

• Fishing shelters and docks may be built in qualified 
natural-protected areas.

• Low intensity activities are now permitted on areas of 
sustainable protection and restricted use. Mining operations 
thereon will be conducted in compliance with national interests.



• Hazine taşınmazlarında, devlet ormanlarındaki kiralamalarda 
ve Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerdeki kiralamalarda, 
01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin ödenmesi 
gereken bedeller ve ecrimisil bedelleri başvuru şartı 
aranmaksızın 3 ay ertelenecek ve ertelenen süre sonunda zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

• Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlara ait 
taşınmazlarda yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan 
kaynaklanan 19.03.2020 tarihinden sonraki 3 aylık döneme 
ilişkin bedeller de başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek 
ve ertelenen süre sonunda zam veya faiz uygulanmadan tahsil 
edilecek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 22 Nisan 2020 tarihli ve 
31107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 sıra no.lu Milli 
Emlak Genel Tebliği ile ertelemeyi hayata geçirdi.
Gayrimenkul mevzuatına ilişkin değişikliklerden öne çıkanlar 
yukarıdakiler olup, daha detaylı bilgi için Hergüner Bilgen 
Özeke Avukatlık Ortaklığı’yla iletişime geçebilirsiniz.

The Law on Mitigating the Effects of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and 
Amendments to Certain Laws
Law No. 7244 on Reducing the Effects of the Novel 
Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Economic and Social 
Life and Amendments to Certain Laws was published in the 
Official Gazette dated 17 April 2020 and numbered 31102. In 
this context:

• For leases of the Treasury’s real properties, state-owned 
forests, and areas subject to the National Parks Law, rental and 
unlawful occupation fees relating to the three-month period 
from 1 April 2020 will be postponed for three months without 
being subject to any application requirements, and such 
amounts will be collected at the end of the aforementioned 
three-month period without any increases or delay interests.

• For the real properties of municipalities, provincial special 
administrations, and their subsidiaries, sale and unlawful 
occupation fees and rental fees relating to the three-month 
period from 19 March 2020 will be postponed for three months 
without being subject to any application requirements, and 
such amounts will be collected at the end of the 
aforementioned three-month period without any increases or 
delay interests.

• The Ministry of Environment and Urbanization has also 
adopted this postponement period through the General 
Communique of National Estates No. 399, published in the 
Official Gazette dated 22 March 2020 and numbered 31107.  
These are the notable changes provided in the amended real 
estate legislation. For further details, please contact Hergüner 
Bilgen Özeke Attorney Partnership.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler
21 Mart 2020 tarih ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik yayımlandı. Değişikliğe göre;

• Yapı denetim kuruluşlarında hisse devri ve hisse devri sonucu 
yetkilinin, tebligat adresinin ve benzeri bilgilerin değişmesi 
halinde, Merkez Yapı Denetim Komisyonu’na bu devre yönelik 
bildirim yapılana kadar yeni denetim işi üstlenilmesine izin 
verilmeyecek. 

• Yapı denetim kuruluşlarının işlem yapabilmesi için proje ve 
uygulama denetçisi konumundaki mimar ve mühendisleri 
istihdam zorunluluğu getirildi. 

• Denetim izni belgesi geçici olarak geri alınan yapı denetim 
kuruluşlarının izin belgeleri iptal edilecek. 

• İnşaat ve yapı malzemelerinin tetkiki için yetkilendirilmiş 
laboratuvarlara adres ve idari personel değişikliklerini İl Yapı 
Denetim Komisyonuna bildirme yükümlülüğü getirildi. 

• Yapı denetim hizmet bedellerinde indirim yapıldı. İndirim, 
20.02.2020 tarihinden önce imzalanan yapı denetim hizmet 
sözleşmelerine de uygulanacak. 

Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun
26 Mart 2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Torba 
Kanun (“7226 sayılı Torba Kanun”) yayımlandı. Buna göre;

• 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş 
yeri kira bedellerinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve 
tahliye sebebi oluşturmayacak.

Vakıflar Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre;

• Vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralanmasında, altı aylık kira bedeli teminat olarak alınacak.

• Halihazırda devam eden kiralamalarda ise altı aylık teminat 
alınmayacak.

• Hem yeni imzalanan kira sözleşmeleri hem de mevzuat 
değişikliği sırasında devam etmekte olan kiralamalar 
bakımından, üç aylık kira bedelinin kiracıya gönderilen 
ihtarnameden itibaren otuz gün içinde ödenmemesi 
durumunda tahliye gerçekleştirilip sözleşme feshedilmiş 
sayılacak. 

İmar Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca;

• İmar mevzuatına aykırı yapılarda; yapı sınıfına ve aykırılığın 
niteliğine göre verilen idari para cezalarının yanı sıra 
uygulanacak ek idari para cezası binanın büyüklüğüne göre 
nispi olarak belirlenecek. Aykırılığın idari para cezasının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde giderilmesi halinde ise ilave 
para cezası tahsil edilmeyecek.
Turizmi Teşvik Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre;

• Tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine 
tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit 
yargılama usulü uygulanacak ve söz konusu taşınmazlar 
üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak 
Hazineye intikal edecek. Bu işlemler Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın onayına tabi olacak.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve 
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de Yeni 
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun yayımlandı. 
Buna göre;

Amendments to the Regulation on the Implementation of 
Construction Audits
The Regulation Amending the Regulation on the 
Implementation of Construction Audits was published in the 
Official Gazette dated 21 March 2020 and numbered 31075. As 
per the regulation:

• Should the shareholders of a construction audit company 
change, and consequently, its authorized signatories, 
notification address, etc., subsequently change as well, the 
company will not be allowed to conduct new audit works until a 
notice is sent to the Central Commission of Construction Audits 
regarding the shareholding change.

• In order to maintain operations, construction audit companies 
are required to employ architects and engineers who are also 
project and implementation auditors.

• Licenses held by construction audit companies, whose audit 
permit certificates have been temporarily revoked, will be 
cancelled. 

• Laboratories authorized to audit construction and building 
materials are now obliged to file a notice to the City 
Commission of Construction Audits regarding any changes in 
their address or administrative personnel.

• Services fees for construction audits have been reduced. The 
discount will also be applied to construction audit service 
agreements signed before 20 February 2020.

The Law Amending Certain Laws
The Omnibus Law Amending Certain Laws No. 7226 
(“Omnibus Law No. 7226”) was published in the Official 
Gazette dated 26 March 2020 and numbered 31020 (bis). 
Accordingly:

• Non-payment of workplace rentals from 1 March 2020 until 30 
June 2020 will not be grounds for terminating lease 
agreements or evictions.

Amendments to the Foundations Law 
As per the Omnibus Law No. 7226: 

• A security deposit in the amount of six-months’ rent will be 
collected for leases made in exchange for the restoration or 
construction of real properties owned by foundations.

• However, ongoing lease agreements will not be subject to the 
abovementioned six-month security deposit rule.

• Both ongoing and newly signed lease agreements as per the 
Omnibus Law  will be deemed terminated and the tenants will 
be evicted if the tenant fails to pay the three-month rental fee 
within thirty days from the delivery date of an official notice to 
the tenants.

Amendments to the Zoning Law
As per the Omnibus Law No. 7226; 

• For buildings found in violation of the zoning regulations, in 
addition to the administrative fines imposed based on the 
building classes and the nature of the violation, additional 
penalty amounts will be determined pro rata to the size of the 
building. If the violation is remedied within one month from 
notification of the fine, no additional fines will be imposed.
Amendments to the Law on Tourism Incentives 
As per the Omnibus Law No. 7226; 

• Simple trial procedures will be applied in lawsuits concerning 
the abandonment of easement rights established in favor of 
real property investors whose allocations have been cancelled, 
and the constructions, facilities, and auxiliary buildings situated 
on such lands will revert to the Treasury free of charge. Such 
transactions will be subject to the approval of the Ministry of 
Culture and Tourism. 

COVID-19 SALGINININ GAYRİMENKUL MEVZUATINA 
ETKİLERİ

COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 
2020’den bu yana, birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul 
mevzuatında da önemli değişiklikler yapıldı. Hem salgından 
kaynaklanabilecek mağduriyetleri gidermek hem de sektörün 
genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gayrimenkul 
mevzuatına yeni düzenlemeler getirildi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler
11 Mart 2020 tarihli ve 31065 sayılı Resmi Gazete’de Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre;

• Yapı ruhsatı talebinde bulunanların ilgili belediye bürosuna 
sunduğu belgelerden biri olan aplikasyon krokileri; kadastro 
müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca değil, 
kadastro faaliyeti kapsamında lisanslı harita kadastro 
mühendisleri ve serbest çalışan harita kadastro mühendisleri 
tarafından düzenlenebilecek. 

• Yapılaşma bulunmayan imar adalarında yer alan parsellerde 
yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğunda, entegre tesis 
niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara geçici yapı izni 
verilebilecek. 

• Yapının şantiye şefinin değişmesi işlemlerinde bütün 
maliklerin muvafakati aranmayacak. 

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eki Yapı Ruhsatı Formu 
yenilendi.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmelik’teki Değişiklikler
16 Mart 2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de Korunan 
Alanlarının Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlandı. Buna göre;

• Korunması gerekli tabiat varlıkları ve koruma alanları ile doğal 
sit alanlarında ve alt koruma statüsüne sahip alanlarda 
gerçekleştirilecek işlemler Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonlarınca yürütülecek.

• Nitelikli doğal koruma alanlarında balıkçı barınağı ve iskele 
kurulabilecek.

• Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları ise düşük 
yoğunlukta faaliyetlere izin verilen alanlar olarak kabul edildi. 
Bu alanlarda maden faaliyetleri milli menfaatlere uygun olarak 
gerçekleştirilecek.

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON REAL 
ESTATE REGULATIONS

Since the first COVID-19 case was confirmed in Turkey on 11 
March 2020, significant amendments have been made to the 
real estate regulations, as is the case with regulations in a 
number of other sectors. These new regulations have been 
implemented to help reduce the negative effects of the 
pandemic and to meet the needs of the market in general.  

Amendments to the Zoning Regulation for Planned Areas
The Regulation Amending the Zoning Regulation for Planned 
Areas was published in the Official Gazette dated 11 March 
2020 and numbered 31065. In this context:

• In addition to the directorates of the cadastre or authorized 
bodies, boundary surveys (aplikasyon krokileri) - a survey that 
is necessary to obtain a construction permit from the 
municipality- can now be prepared by licensed and freelance 
surveying and cadastre engineers for cadastral activities. 

• Agricultural greenhouses that are not integrated facilities and 
that are located on undeveloped zoning blocks without 
construction will be granted with a temporary construction 
permit once an application has been made for a construction 
permit. 

• Unanimous approval from all landlords will not be sought to 
change the supervisor of the construction. 

• The Construction Permit Form annexed to the Zoning 
Regulation for Planned Areas has been renewed. 

Amendments to the Regulation on the Procedures and 
Principles of the Designation, Registration, and Approval 
of Protected Areas
The Regulation Amending the Regulation on the Procedures 
and Principles of the Designation, Registration, and Approval of 
Protected Areas was published in the Official Gazette dated 16 
March 2020 and numbered 31070. According to the 
amendments:

• The Regional Commissions of Cultural and Natural Heritage 
will now carry out operations in protected natural properties, 
conservation areas, natural site areas, and areas with 
sub-protection status. 

• Fishing shelters and docks may be built in qualified 
natural-protected areas.

• Low intensity activities are now permitted on areas of 
sustainable protection and restricted use. Mining operations 
thereon will be conducted in compliance with national interests.



• Hazine taşınmazlarında, devlet ormanlarındaki kiralamalarda 
ve Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerdeki kiralamalarda, 
01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin ödenmesi 
gereken bedeller ve ecrimisil bedelleri başvuru şartı 
aranmaksızın 3 ay ertelenecek ve ertelenen süre sonunda zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

• Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlara ait 
taşınmazlarda yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan 
kaynaklanan 19.03.2020 tarihinden sonraki 3 aylık döneme 
ilişkin bedeller de başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek 
ve ertelenen süre sonunda zam veya faiz uygulanmadan tahsil 
edilecek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 22 Nisan 2020 tarihli ve 
31107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 sıra no.lu Milli 
Emlak Genel Tebliği ile ertelemeyi hayata geçirdi.
Gayrimenkul mevzuatına ilişkin değişikliklerden öne çıkanlar 
yukarıdakiler olup, daha detaylı bilgi için Hergüner Bilgen 
Özeke Avukatlık Ortaklığı’yla iletişime geçebilirsiniz.

The Law on Mitigating the Effects of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and 
Amendments to Certain Laws
Law No. 7244 on Reducing the Effects of the Novel 
Coronavirus (COVID-19) Pandemic on Economic and Social 
Life and Amendments to Certain Laws was published in the 
Official Gazette dated 17 April 2020 and numbered 31102. In 
this context:

• For leases of the Treasury’s real properties, state-owned 
forests, and areas subject to the National Parks Law, rental and 
unlawful occupation fees relating to the three-month period 
from 1 April 2020 will be postponed for three months without 
being subject to any application requirements, and such 
amounts will be collected at the end of the aforementioned 
three-month period without any increases or delay interests.

• For the real properties of municipalities, provincial special 
administrations, and their subsidiaries, sale and unlawful 
occupation fees and rental fees relating to the three-month 
period from 19 March 2020 will be postponed for three months 
without being subject to any application requirements, and 
such amounts will be collected at the end of the 
aforementioned three-month period without any increases or 
delay interests.

• The Ministry of Environment and Urbanization has also 
adopted this postponement period through the General 
Communique of National Estates No. 399, published in the 
Official Gazette dated 22 March 2020 and numbered 31107.  
These are the notable changes provided in the amended real 
estate legislation. For further details, please contact Hergüner 
Bilgen Özeke Attorney Partnership.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler
21 Mart 2020 tarih ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik yayımlandı. Değişikliğe göre;

• Yapı denetim kuruluşlarında hisse devri ve hisse devri sonucu 
yetkilinin, tebligat adresinin ve benzeri bilgilerin değişmesi 
halinde, Merkez Yapı Denetim Komisyonu’na bu devre yönelik 
bildirim yapılana kadar yeni denetim işi üstlenilmesine izin 
verilmeyecek. 

• Yapı denetim kuruluşlarının işlem yapabilmesi için proje ve 
uygulama denetçisi konumundaki mimar ve mühendisleri 
istihdam zorunluluğu getirildi. 

• Denetim izni belgesi geçici olarak geri alınan yapı denetim 
kuruluşlarının izin belgeleri iptal edilecek. 

• İnşaat ve yapı malzemelerinin tetkiki için yetkilendirilmiş 
laboratuvarlara adres ve idari personel değişikliklerini İl Yapı 
Denetim Komisyonuna bildirme yükümlülüğü getirildi. 

• Yapı denetim hizmet bedellerinde indirim yapıldı. İndirim, 
20.02.2020 tarihinden önce imzalanan yapı denetim hizmet 
sözleşmelerine de uygulanacak. 

Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun
26 Mart 2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Torba 
Kanun (“7226 sayılı Torba Kanun”) yayımlandı. Buna göre;

• 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş 
yeri kira bedellerinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve 
tahliye sebebi oluşturmayacak.

Vakıflar Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre;

• Vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralanmasında, altı aylık kira bedeli teminat olarak alınacak.

• Halihazırda devam eden kiralamalarda ise altı aylık teminat 
alınmayacak.

• Hem yeni imzalanan kira sözleşmeleri hem de mevzuat 
değişikliği sırasında devam etmekte olan kiralamalar 
bakımından, üç aylık kira bedelinin kiracıya gönderilen 
ihtarnameden itibaren otuz gün içinde ödenmemesi 
durumunda tahliye gerçekleştirilip sözleşme feshedilmiş 
sayılacak. 

İmar Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca;

• İmar mevzuatına aykırı yapılarda; yapı sınıfına ve aykırılığın 
niteliğine göre verilen idari para cezalarının yanı sıra 
uygulanacak ek idari para cezası binanın büyüklüğüne göre 
nispi olarak belirlenecek. Aykırılığın idari para cezasının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde giderilmesi halinde ise ilave 
para cezası tahsil edilmeyecek.
Turizmi Teşvik Kanunu’ndaki Değişiklikler
7226 sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre;

• Tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine 
tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit 
yargılama usulü uygulanacak ve söz konusu taşınmazlar 
üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak 
Hazineye intikal edecek. Bu işlemler Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın onayına tabi olacak.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve 
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de Yeni 
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun yayımlandı. 
Buna göre;

Amendments to the Regulation on the Implementation of 
Construction Audits
The Regulation Amending the Regulation on the 
Implementation of Construction Audits was published in the 
Official Gazette dated 21 March 2020 and numbered 31075. As 
per the regulation:

• Should the shareholders of a construction audit company 
change, and consequently, its authorized signatories, 
notification address, etc., subsequently change as well, the 
company will not be allowed to conduct new audit works until a 
notice is sent to the Central Commission of Construction Audits 
regarding the shareholding change.

• In order to maintain operations, construction audit companies 
are required to employ architects and engineers who are also 
project and implementation auditors.

• Licenses held by construction audit companies, whose audit 
permit certificates have been temporarily revoked, will be 
cancelled. 

• Laboratories authorized to audit construction and building 
materials are now obliged to file a notice to the City 
Commission of Construction Audits regarding any changes in 
their address or administrative personnel.

• Services fees for construction audits have been reduced. The 
discount will also be applied to construction audit service 
agreements signed before 20 February 2020.

The Law Amending Certain Laws
The Omnibus Law Amending Certain Laws No. 7226 
(“Omnibus Law No. 7226”) was published in the Official 
Gazette dated 26 March 2020 and numbered 31020 (bis). 
Accordingly:

• Non-payment of workplace rentals from 1 March 2020 until 30 
June 2020 will not be grounds for terminating lease 
agreements or evictions.

Amendments to the Foundations Law 
As per the Omnibus Law No. 7226: 

• A security deposit in the amount of six-months’ rent will be 
collected for leases made in exchange for the restoration or 
construction of real properties owned by foundations.

• However, ongoing lease agreements will not be subject to the 
abovementioned six-month security deposit rule.

• Both ongoing and newly signed lease agreements as per the 
Omnibus Law  will be deemed terminated and the tenants will 
be evicted if the tenant fails to pay the three-month rental fee 
within thirty days from the delivery date of an official notice to 
the tenants.

Amendments to the Zoning Law
As per the Omnibus Law No. 7226; 

• For buildings found in violation of the zoning regulations, in 
addition to the administrative fines imposed based on the 
building classes and the nature of the violation, additional 
penalty amounts will be determined pro rata to the size of the 
building. If the violation is remedied within one month from 
notification of the fine, no additional fines will be imposed.
Amendments to the Law on Tourism Incentives 
As per the Omnibus Law No. 7226; 

• Simple trial procedures will be applied in lawsuits concerning 
the abandonment of easement rights established in favor of 
real property investors whose allocations have been cancelled, 
and the constructions, facilities, and auxiliary buildings situated 
on such lands will revert to the Treasury free of charge. Such 
transactions will be subject to the approval of the Ministry of 
Culture and Tourism. 

COVID-19 SALGINININ GAYRİMENKUL MEVZUATINA 
ETKİLERİ

COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 
2020’den bu yana, birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul 
mevzuatında da önemli değişiklikler yapıldı. Hem salgından 
kaynaklanabilecek mağduriyetleri gidermek hem de sektörün 
genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gayrimenkul 
mevzuatına yeni düzenlemeler getirildi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler
11 Mart 2020 tarihli ve 31065 sayılı Resmi Gazete’de Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre;

• Yapı ruhsatı talebinde bulunanların ilgili belediye bürosuna 
sunduğu belgelerden biri olan aplikasyon krokileri; kadastro 
müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca değil, 
kadastro faaliyeti kapsamında lisanslı harita kadastro 
mühendisleri ve serbest çalışan harita kadastro mühendisleri 
tarafından düzenlenebilecek. 

• Yapılaşma bulunmayan imar adalarında yer alan parsellerde 
yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğunda, entegre tesis 
niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara geçici yapı izni 
verilebilecek. 

• Yapının şantiye şefinin değişmesi işlemlerinde bütün 
maliklerin muvafakati aranmayacak. 

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eki Yapı Ruhsatı Formu 
yenilendi.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmelik’teki Değişiklikler
16 Mart 2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de Korunan 
Alanlarının Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlandı. Buna göre;

• Korunması gerekli tabiat varlıkları ve koruma alanları ile doğal 
sit alanlarında ve alt koruma statüsüne sahip alanlarda 
gerçekleştirilecek işlemler Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonlarınca yürütülecek.

• Nitelikli doğal koruma alanlarında balıkçı barınağı ve iskele 
kurulabilecek.

• Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları ise düşük 
yoğunlukta faaliyetlere izin verilen alanlar olarak kabul edildi. 
Bu alanlarda maden faaliyetleri milli menfaatlere uygun olarak 
gerçekleştirilecek.

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON REAL 
ESTATE REGULATIONS

Since the first COVID-19 case was confirmed in Turkey on 11 
March 2020, significant amendments have been made to the 
real estate regulations, as is the case with regulations in a 
number of other sectors. These new regulations have been 
implemented to help reduce the negative effects of the 
pandemic and to meet the needs of the market in general.  

Amendments to the Zoning Regulation for Planned Areas
The Regulation Amending the Zoning Regulation for Planned 
Areas was published in the Official Gazette dated 11 March 
2020 and numbered 31065. In this context:

• In addition to the directorates of the cadastre or authorized 
bodies, boundary surveys (aplikasyon krokileri) - a survey that 
is necessary to obtain a construction permit from the 
municipality- can now be prepared by licensed and freelance 
surveying and cadastre engineers for cadastral activities. 

• Agricultural greenhouses that are not integrated facilities and 
that are located on undeveloped zoning blocks without 
construction will be granted with a temporary construction 
permit once an application has been made for a construction 
permit. 

• Unanimous approval from all landlords will not be sought to 
change the supervisor of the construction. 

• The Construction Permit Form annexed to the Zoning 
Regulation for Planned Areas has been renewed. 

Amendments to the Regulation on the Procedures and 
Principles of the Designation, Registration, and Approval 
of Protected Areas
The Regulation Amending the Regulation on the Procedures 
and Principles of the Designation, Registration, and Approval of 
Protected Areas was published in the Official Gazette dated 16 
March 2020 and numbered 31070. According to the 
amendments:

• The Regional Commissions of Cultural and Natural Heritage 
will now carry out operations in protected natural properties, 
conservation areas, natural site areas, and areas with 
sub-protection status. 

• Fishing shelters and docks may be built in qualified 
natural-protected areas.

• Low intensity activities are now permitted on areas of 
sustainable protection and restricted use. Mining operations 
thereon will be conducted in compliance with national interests.
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