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26 Ocak 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32085

KANUN

ULUDAĞ ALANI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7432 Kabul Tar�h�: 18/1/2023

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; doğal ve tur�st�k değerler açısından büyük öneme sah�p Uludağ Alanının,

doğal s�t alanları ve d�ğer korunan alanlar �le b�rl�kte jeoloj�k ve b�yoloj�k varlıklar, su ve benzer� kaynak değerler�n�n
korunması, yaşatılması, gel�şt�r�lmes�, tanıtılması, planlanması, yönet�lmes� ve denetlenmes� �le Alanda yürütülen
faal�yetlere �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Tur�zm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Tur�zm Bakanlığını,
c) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,
ç) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,
d) Danışma Kurulu: Başkanlığa danışmanlık etmek ve tavs�yelerde bulunmak üzere kurulan kurulu,
e) Geç�ş dönem� koruma esasları ve kullanma şartları: Uludağ Alan planları yürürlüğe g�r�nceye kadar

uyulacak esasları,
f) Kom�syon: Uludağ Alan Kom�syonunu,
g) Uludağ Alanı: Bu Kanuna ekl� Har�ta ve Koord�nat L�stes�nde sınırları bel�rt�len ve bu Kanun kapsamında

Başkanlığın yetk�l� ve görevl� olduğu alanı,
ğ) Uludağ Alan planları: Bu Kanun hükümler�ne göre hazırlanan, Uludağ Alanının korunması, gel�şt�r�lmes�,

yönet�m�, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının bel�rlenmes�, bölgede yer alan konaklama �le kış ve dağ
tur�zm� tes�sler�n�n yapılması, �y�leşt�r�lmes�, yen�lenmes� ve gel�şt�r�lmes�, ulaşım yöntemler� ve altyapı tes�sler�n�n
tasarım esaslarının bel�rlenmes� konularında hedefler�, stratej�ler� ve kararları bel�rleyen her tür ve ölçektek� planları

�fade eder.
Genel esaslar
MADDE 3- (1) Uludağ Alanının kontrollü g�r�ş�n� ve güvenl�ğ�n� sağlamak esastır. Ulaşım, g�r�ş kontrolü, alan

güvenl�ğ�n�n sağlanması, parklanma ve z�yaretç� merkezler�nde ödenecek olan ücretler �le Uludağ Alanından
faydalanma koşullarına �l�şk�n usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

(2) Uludağ Alanındak� 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununda
bel�rt�len korunması gerekl� taşınmaz kültür ve tab�at varlıklarına yönel�k yapılacak her tür plan, proje, uygulama, �ş ve
�şlemler, Kom�syon kararları uyarınca yürütülür.

(3) Uludağ Alanında her türlü aykırı uygulamanın g�der�lmes�n� sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve
tes�sler� yıkmak veya yıktırmak Başkanlığın yetk�s�nded�r.

(4) Alanda kömür ve akaryakıt depoları, sanay� ve benzer� tes�sler kurulamaz, madenc�l�k faal�yetler�
yapılamaz, entegre tes�slere yer ver�lemez. Ancak bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce 4/6/1985 tar�hl� ve 3213
sayılı Maden Kanunu hükümler� uyarınca �şletme ruhsatı almış alanlarda 2863 sayılı Kanun hükümler� saklı kalmak
kaydıyla, Uludağ Alan Kom�syonunun bel�rleyeceğ� kr�terlere uyulmak ve uygun görüşü alınmak koşuluyla kazanılmış
haklar korunarak faal�yetler sürdürülür.

(5) 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 8 �nc� ve geç�c� 12 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrası hükümler� saklı kalmak kaydıyla Uludağ Alan sınırları �ç�ndek�; kamu h�zmetler�nde kullanılan b�na ve tes�sler,
kamu konutları �le Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tes�sler har�ç, Haz�nen�n
özel mülk�yet�ndek� veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� taşınmazlar, 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman
Kanunu kapsamında orman sayılan yerler �le daha önce 9/8/1983 tar�hl� ve 2873 sayılı M�ll� Parklar Kanunu gereğ�nce
tesp�t ve �lan ed�len yerler, varsa üzer�ndek� tüm yapı ve tes�sler �le b�rl�kte bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren Başkanlığın taleb� üzer�ne bedels�z olarak Başkanlığa tahs�s ed�l�r. Genel kolluk kuvvetler�ne tahs�sl� veya
bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu fıkra hükümler� uygulanmaz.

(6) Uludağ Alanında bulunan Haz�ne �le kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülk�yet�ndek� taşınmazların
satışı, trampası, k�raya ver�lmes�, �şlet�lmes�, �şlett�r�lmes�, ön �z�n ver�lmes� ve üzerler�nde �rt�fak hakkı kurulması,
Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler�n k�raya ver�lmes�, �şlet�lmes�, �şlett�r�lmes�, ön �z�n ve kullanma �zn�
ver�lmes� g�b� �şlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır. Ancak, bu taşınmazlardan 2634 sayılı Kanun
kapsamında tur�zm amaçlı kullanılmasında yarar görülenler�n tahs�s�, kamulaştırılması, k�ralanması, �şlet�lmes�,
�şlett�r�lmes�nde Bakanlık yetk�l�d�r.

(7) 2634 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça talep ed�len taşınmazların tahs�s� Başkanlıkça Bakanlığa devred�l�r
ve bu taşınmazların anılan Kanun hükümler� uyarınca tahs�s� münhasıran Bakanlıkça yapılır.
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(8) Uludağ Alanında z�lyetl�k, �mar veya �hya yoluyla toprak kazanılamaz. Uludağ Alanında 6831 sayılı
Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (B) bend� uygulanmaz.

(9) Uludağ Alanındak� ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadele 6831 sayılı
Kanun hükümler� uyarınca fonks�yonel orman amenajman planlarına göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülür ve
elde ed�len tüm gel�rler Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçes�ne aktarılır. Uludağ Alanındak� yaban�
ağaçlık alanların bakımı ve korunması �le yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Kanun hükümler�
uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığınca destek ve �ş b�rl�ğ� sağlanır. Uludağ Alanı �ç�n özel yangın söndürme planı
yapılır ve uygulanır.

(10) Bu Kanun kapsamına g�ren orman alanlarında; 6831 sayılı Kanunun beş�nc� fasıl dördüncü bölümünde
yer alan suçların tak�b� ve aynı Kanun kapsamındak� koruma h�zmetler� orman muhafaza memurlarınca sağlanır.

(11) Uludağ Alanında gerçekleşt�r�lecek tur�zm amaçlı sport�f faal�yetler �le alana �l�şk�n �şletmec�l�k
faal�yetler�n� yapma, yaptırma, �z�n verme ve denetleme yetk�s� Başkanlıktadır.

(12) Uludağ Alanında, planların gerekt�rd�ğ� her türlü h�zmet ve faal�yetler �le koruma, yönet�m, �şletme,
tanıtım, spor, eğlenme ve d�nlenme h�zmetler� �ç�n gerekl� her türlü altyapı ve d�ğer tes�sler�n yapılmasında,
yaptırılmasında, �şlet�lmes�nde, �şlett�r�lmes�nde ve bu �şlemler�n �lg�l� beled�ye başkanlıkları �le koord�ne hâl�nde
yürütülmes�nde Başkanlık yetk�l�d�r.

(13) Uludağ Alanında tur�zm tes�s� yapılmak amacıyla tahs�s ed�len taşınmazların üzer�nde yer alan tur�zm
tes�sler�nde çalışan personel�n sadece konaklama �ht�yaçlarının g�der�lmes� ve yaşam kal�teler�n�n artırılması amacıyla;
yardımcı h�zmet ün�teler�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n 2634 sayılı Kanun hükümler� uyarınca personel lojmanı alanları
planlanab�l�r ve tahs�s ed�leb�l�r.

(14) Planlar uyarınca gerçekleşt�r�lecek her türlü tes�s�n, Başkanlığın koyacağı esaslar dah�l�nde, çevre sorunu
yaratmayacak şek�lde, atık su arıtma s�stem�yle donatılması ve tes�sle b�rl�kte b�t�r�lmes�, tes�s� yapan kuruluş veya
şahıslarca sağlanır ve kullanım alanının tab�� peyzaja uygun çevre tanz�m� Başkanlığın bel�rleyeceğ� esaslara göre
yapılır.

(15) Uludağ Alanı sınırları �ç�nde kalan yerlerdek� gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t taşınmaz mallar �le her türlü
tes�sler�, onaylı uygulama �mar planına göre hazırlanacak projeler�n gerçekleşmes� �ç�n, gerekl� görüldüğünde,
4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne göre Başkanlıkça kamulaştırılır.

(16) Başkanlığa a�t taşınır ve taşınmazlar Devlet malı hükmünded�r. Bunlar aleyh�ne suç �şleyenler Devlet
malları aleyh�ne suç �şleyenler g�b� cezalandırılır. Orman sayılan yerler kapsamında �şlenen suçlara �l�şk�n 6831 sayılı
Kanun hükümler� uygulanır.

(17) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 6831 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun, 2863 sayılı Kanun,
9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 1/7/2003 tar�hl� ve 4915
sayılı Kara Avcılığı Kanunu �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Uludağ Alan planları
MADDE 4- (1) Uludağ Alanında yapılacak uygulamalar, mer� planlar �le geç�ş dönem� koruma esasları ve

kullanma şartlarına göre yürütülür.
(2) Uludağ Alanında her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yen�lenmes� ve değ�şt�r�lmes� �şlemler�

Başkanlıkça yürütülür. Bu planlar, Kom�syonun uygun görüşü ve Bakan oluru uyarınca Başkanlıkça yapılacak onama
sonrasında yürürlüğe g�rer.

(3) Uygulamaya yönel�k �mar planları yürürlüğe g�rene kadar geçerl� olmak üzere, Alanın �ht�yaçları göz
önünde bulundurularak, Başkanlık teşk�latlanmasının tamamlanmasını müteak�p üç ay �çer�s�nde geç�ş dönem� koruma
esasları ve kullanma şartları, Başkanlığın tekl�f�, Kom�syonun kararı ve Bakan onayı �le yürürlüğe g�rer.

(4) Uludağ Alanı bütününde hazırlanacak olan üst ölçekl� planın onaylanmasının ardından Alanın nazım ve
uygulama �mar planları etaplar hâl�nde yapılab�l�r.

(5) Uludağ Alanında bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra �lg�l� d�ğer �darelerce yen� plan
onaylanamaz.

(6) Uludağ Alan planı yapımı ve yürürlüğüne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�k �le
bel�rlen�r.

Kom�syonun bel�rlenmes�, görevler� ve çalışma esasları
MADDE 5- (1) Kom�syon, Uludağ Alanı sınırları �çer�s�nde her türlü uygulamaya yönel�k karar almaya

yetk�l�d�r.
(2) Uludağ Alanında, 2863 sayılı Kanun �le kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ve tab�at varlıklarını

koruma bölge kom�syonlarına ver�len yetk� ve görevler Kom�syon tarafından kullanılır. Ayrıca, Kom�syon, Uludağ
Alanı �çer�s�nde doğal s�t alanlarının tesc�l�, sınır değ�ş�kl�kler� ve yen�den değerlend�r�lmes�ne yönel�k karar almaya
yetk�l�d�r. S�t sınır ve derece değ�ş�kl�kler� Kom�syonun oy b�rl�ğ� �le aldığı karar doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.

(3) Kom�syon aşağıda bel�rt�len üyelerden oluşur:
a) Ün�vers�teler�n m�marlık, şeh�r planlama/şeh�r ve bölge planlama, orman mühend�sl�ğ�, hukuk, jeoloj�

mühend�sl�ğ�, har�ta mühend�sl�ğ�, çevre mühend�sl�ğ� ve b�yoloj� bölümler�nden l�sans eğ�t�mler�n� tamamlayarak
mezun olmuş, Bakanlıkça görevlend�r�lecek, alanında uzman ve en az on yıl deney�me sah�p dört üye
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b) Bursa Val�s� tarafından görevlend�r�lecek b�r val� yardımcısı
c) Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden �k� üye �le Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

Müdürlüğünden b�r üye, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı Tab�at Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünden �k� üye �le Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman
Genel Müdürlüğünden, alanlarında uzman b�rer üye

ç) Bursa Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığından görevlend�r�lecek b�r üye
(4) Kom�syonda görüşülecek konunun n�tel�ğ�ne göre oy hakkı olmamak kaydıyla �lg�l� yerel yönet�mler �le

kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılab�l�r. Kom�syonun gündem�yle �lg�l� meslek odaları, Başkanlığın davet�yle
toplantıya gözlemc� olarak katılab�l�r.

(5) Üçüncü fıkranın (a) bend� uyarınca görevlend�r�len Kom�syon üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Yen� üyeler
görevlend�r�lene kadar mevcut üyeler görev�ne devam eder.

(6) Kom�syon kararları �dar� yargı yolu açık olmak üzere kes�nd�r. Kamu kurum ve kuruluşları, beled�yeler �le
gerçek ve tüzel k�ş�ler Kom�syon kararlarına uymak zorundadır.

(7) Kom�syonun kuruluşu, görevler�, çalışma usul ve esasları �le Kom�syon üyeler�n�n atanması ve
üyel�kler�n�n sona erd�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�k �le bel�rlen�r.

Danışma Kurulunun bel�rlenmes�, görevler� ve çalışma esasları
MADDE 6- (1) Danışma Kurulu aşağıdak� üyelerden oluşur:
a) Alan Başkanı
b) Bursa T�caret ve Sanay� Odasından b�r üye
c) Güney Marmara Tur�st�k Otelc�ler ve İşletmec�ler B�rl�ğ�nden b�r üye
ç) Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ� Bursa tems�lc�s�
d) Bursa Gençl�k ve Spor İl Müdürü ya da yardımcısı
e) Osmangaz� Beled�ye Başkanlığı tems�lc�s�
(2) Gerek görüldüğünde Danışma Kurulu toplantısına Başkanlığın davet� �le ün�vers�teler, �lg�l� s�v�l toplum

kuruluşlarından ve meslek odalarından b�rer üye katılab�l�r.
(3) Danışma Kuruluna Bakan onayı �le ayrıca görevlend�rme yapılab�l�r.
(4) Başkan aynı zamanda Danışma Kurulunun da başkanıdır.
(5) Danışma Kurulu, Başkanlığa danışmanlık eder ve tavs�yelerde bulunur.
(6) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekl� görülen hâllerde Kurul Başkanının çağrısı �le

toplanır.
(7) Danışma Kurulunca b�lg�, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılab�leceğ� düşünülen k�ş� veya kurum ve

kuruluşların tems�lc�ler� toplantıya çağırılab�l�r veya görüşler� alınab�l�r.
(8) Danışma Kurulunun görevler�, çalışma usul ve esasları �le kurul üyeler�n�n atanması ve üyel�kler�n�n sona

erd�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�k �le bel�rlen�r.
Başkanlığın gel�rler� ve g�derler�
MADDE 7- (1) Başkanlığın gel�rler� şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak Haz�ne yardımları
b) 2634 sayılı Kanun kapsamında yatırımcılara tahs�s ed�len veya k�ralanan taşınmazlardan elde ed�len gel�rler

har�ç olmak üzere Uludağ Alanında bulunan Haz�ne �le kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülk�yet�ndek� taşınmazlar
�le Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler�n satışı, trampası, k�raya ver�lmes�, �şlet�lmes�, �şlett�r�lmes�, ön �z�n
ver�lmes�, �rt�fak hakkı kurulması, kullanma �zn� ver�lmes� ve ecr�m�s�l �şlemler�nden elde ed�len gel�rler

c) Marka ve patent gel�rler�
ç) Başkanlığa yapılacak başvurular ve Başkanlıkça sunulacak h�zmetler karşılığı alınacak ücretler
d) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gel�rler� �le f�krî mülk�yet haklarından kaynaklı gel�rler
e) Uludağ Alanındak� �şletme ve faal�yet gel�rler�
f) Başkanlıkça ver�lecek �dar� para cezalarından elde ed�lecek gel�rler�n yarısı
g) Yardım ve bağışlar �le sponsorluk gel�rler�
ğ) Başkanlık gel�rler�n�n değerlend�r�lmes�nden elde ed�len gel�rler
h) D�ğer gel�rler
(2) Başkanlığın g�derler� şunlardır:
a) Uludağ Alanında etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşav�rl�k, denet�m h�zmetler�,

jeoloj�k/jeotekn�k etütler�n elde ed�lmes�, tab�� kaynakların gel�şt�r�lmes�, düzenlenmes�, �mar, ıslah ve çevre tanz�m�,
özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� harcamalar

b) Uludağ Alanında, planları gereğ�nce taşınmazların kamulaştırılması, üzerler�nde sınırlı ayn� hak tes�s� ve
k�ralanmasına �l�şk�n harcamalar

c) Uludağ Alanında yer alan �şletme, sport�f faal�yet, spor amaçlı organ�zasyon, tanıtma, altyapı, üstyapı, �dare
b�nası, sosyal b�nalar, z�yaretç� merkez�, tanıtma merkez�, saha serg�ler� ve bu tür faal�yetlerle �lg�l� her türlü
harcamalar
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ç) Uludağ Alanı h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� her türlü araç, gereç, ek�pman ve benzer� taşınırların satın alınması,
k�ralanması, bakımı, onarımı ve �şlet�lmes� �le �lg�l� harcamalar

d) Personel, �st�hdam, tems�l ve ağırlama �le �lg�l� g�derler
e) Kom�syon üyeler�ne a�t yolluk ve huzur hakkı g�derler�
f) Dem�rbaş ve tüket�m malzemeler� �le �lg�l� harcamalar
g) Kültür ve tur�zm �şletmec�l�ğ�ne a�t g�derler
ğ) Başkanlıkça tesp�t ed�len aykırı uygulamaya konu yapı ve tes�sler� yıkma ve yıktırma �şlemler� dâh�l aykırı

uygulamaların g�der�lmes�n� sağlamaya yönel�k �şlemler �le �lg�l� g�derler
h) Başkanlığın görevler�yle �lg�l� d�ğer g�derler
(3) Başkanlığa yapılacak ücrete tab� başvurular ve Başkanlıkça sunulacak h�zmetler karşılığı alınacak ücretlere

�l�şk�n usul ve esaslar, �lg�l� kurumların görüşü alınarak Başkanlıkça çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.
Muaf�yet ve �nd�r�mler
MADDE 8- (1) Başkanlık, bu Kanunda ve �lg�l� mevzuatında sayılan faal�yetler� dolayısıyla yapılan �şlemler

yönünden 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanunu �le 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu
gereğ�nce alınan harçlardan ve harcamalara katılma paylarından, düzenlenen kâğıtlar yönünden damga verg�s�nden,
kend�s�ne yapılan bağış ve yardımlar neden�yle veraset ve �nt�kal verg�s�nden, sah�p olduğu taşınmazlar dolayısıyla
emlak verg�s�nden ve tapu ve kadastro döner sermaye h�zmet bedel�nden muaftır.

(2) Başkanlığa yapılan her türlü nakdî ve ayn� bağış ve yardımlar �le sponsorluk harcamalarının tamamı,
31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu �le 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanunu
hükümler� çerçeves�nde gel�r veya kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde, gel�r veya kurumlar verg�s� beyannames�
üzer�nde ayrıca göster�lmek şartıyla beyan ed�len gel�rden veya kurum kazancından �nd�r�leb�l�r.

(3) Bu Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentler� har�ç Başkanlığın bu Kanunda
ve �lg�l� mevzuatında sayılan görevler�yle �lg�l� faal�yetler�nden elde ett�ğ� gel�rler� dolayısıyla �kt�sad� �şletme oluşmuş
sayılmaz.

Yasaklar ve cezalar
MADDE 9- (1) Uludağ Alanının doğal değerler� �le jeoloj�k/jeomorfoloj�k dokusunun, tur�zm potans�yel�n�n

korunmasına ve yaşatılmasına yönel�k alınan tedb�rlere aykırı davranılması hâl�nde ell� b�n Türk l�rasından beş yüz b�n
Türk l�rasına kadar �dar� para cezası uygulanır.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamına g�rmeyen, Uludağ Alanının mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar
�çermeyen konulara �l�şk�n bel�rlenecek tedb�rlere aykırı davranılması veya �z�n almaksızın tur�zm amaçlı sport�f
faal�yette bulunulması ve spor amaçlı organ�zasyon yapılması durumunda �se on b�n Türk l�rasından yüz b�n Türk
l�rasına kadar �dar� para cezası uygulanır.

(3) Uludağ Alanında mer� planlar �le geç�ş dönem� koruma esasları ve kullanma şartlarına aykırı yapılan �nşa�
ve f�z�k� müdahalelerde 3194 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len �dar� para cezaları Başkanlıkça uygulanır.

(4) Uludağ Alanı sınırları �ç�nde;
a) 6831 sayılı Kanun, 2872 sayılı Kanun ve 4915 sayılı Kanunda yasaklanan f��ller�n �şlenmes� hâl�nde �dar�

para cezaları �k� m�sl� artırılır. Uludağ Alanı �ç�nde 2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddes�nde bel�rt�len cezalar yarı
oranında artırılarak uygulanır.

b) 6831 sayılı Kanunun 112 nc�, 113 üncü ve 114 üncü maddeler�ne göre �stenecek tazm�nat ve ağaçlandırma
g�der� b�r m�sl� artırılır.

(5) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrası uyarınca ver�len �dar� para cezaları Başkanlıkça uygulanır. Ver�len
�dar� para cezalarına karşı otuz gün �ç�nde �dare mahkemeler�nde dava açılab�l�r. İdar� para cezalarına karşı yargı
yoluna başvurulması tak�p ve tahs�latı durdurmaz.

Çeş�tl� hükümler
MADDE 10- (1) 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlükler�ne,

koruma, uygulama ve denet�m büroları �le çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlükler�ne ver�len görev ve
yetk�ler Uludağ Alanında Başkanlık tarafından yürütülür.

(2) Bu Kanunda Başkanlığa ver�len görevlerle �lg�l� olarak d�ğer mevzuatta Tarım ve Orman Bakanlığına
yapılan atıflar Bakanlığa, Uludağ M�ll� Park Müdürlüğüne yapılan atıflar �se Başkanlığa yapılmış sayılır.

(3) Uludağ Alanının sınırları bölgen�n kültürel ve doğal varlıkları �le tur�zm potans�yel� göz önünde tutularak
�lg�l� bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlığın tekl�f� üzer�ne Cumhurbaşkanı kararı �le değ�şt�r�leb�l�r.

Değ�şt�r�len hüküm
MADDE 11- (1) 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� (II) sayılı

Cetvel�n “B) Özel Bütçel� D�ğer İdareler” bölümüne aşağıdak� satır eklenm�şt�r.
“44) Uludağ Alan Başkanlığı”
Geç�ş dönem� bütçes� ve d�ğer �şlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan Başkanlık teşk�latlanıncaya kadar, Uludağ M�ll� Parkı’nın bu

Kanunla Uludağ Alanı olarak bel�rlenen bölümünde, Uludağ M�ll� Parkı Müdürlüğü �lg�l� mevzuatına göre
faal�yetler�ne devam eder.
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(2) Başkanlığın 2023 mal� yılı harcamaları, yen� b�r düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığın 2023 yılı
bütçes�nde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(3) Uludağ Alanına �l�şk�n olarak bu Kanunla Başkanlığa devred�len yetk� ve görevler kapsamında kalan ve
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �lg�l� �darelerce sözleşmeye bağlanmış olan �şler, Başkanlık teşk�latı
kuruluncaya kadar bu �darelerce yürütülür. Başkanlık teşk�latı kurulduğu tar�h �t�barıyla bu sözleşmeler �lg�l� �darelerce
hak, alacak ve borçlarıyla b�rl�kte Başkanlığa devred�lm�ş sayılır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca Başkanlığa devred�len sözleşmelerden dolayı �lg�l� �darelerce taraf olunan davalar,
Uludağ Alanı �le �lg�l� kültür varlıklarını koruma bölge kurulu kararları ve tab�at varlıklarını koruma bölge kom�syonu
kararlarına karşı açılan davalar �le başlatılmış olan tak�plerde Başkanlık kend�l�ğ�nden taraf sıfatını kazanır. Bu
sözleşmelere �l�şk�n olarak bu madden�n yürürlüğe g�rmes�nden önce �lg�l� �darelerce yapılmış �ş ve �şlemler sebeb�yle
açılacak dava ve tak�pler Başkanlığa yönelt�l�r.

(5) Uludağ Alanına �l�şk�n Başkanlığın görev alanını �lg�lend�ren her türlü arş�v belges� �lg�l� kamu kurum ve
kuruluşları tarafından bu Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren üç ay �ç�nde Başkanlığa gönder�l�r.

(6) Bu Kanunun uygulanmasına da�r yönetmel�kler, Başkanlığın teşk�latlanmasının tamamlanmasını müteak�p
en geç b�r yıl �ç�nde yürürlüğe konulur.

(7) Uludağ Alanı �çer�s�nde mer� tüm planların uygulaması, geç�ş dönem� koruma esasları ve kullanma şartları
bel�rlenene kadar devam eder. Geç�ş dönem� koruma esasları ve kullanma şartlarının bel�rlenmes� �le mer� planların
uygulanması durdurulur. Üst ölçek planların hazırlanması sürec�nde uygulanması durdurulmuş olan mevcut planlar
Başkanlıkça �ncelenerek Kom�syonun uygun görüşü �le yen�den yürürlüğe konulab�l�r.

(8) Bu Kanunda öngörülen Uludağ Alan planları, geç�ş dönem� koruma esasları ve kullanma şartlarının
yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben �k� yıl �ç�nde Kom�syona sunulur.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

25/1/2023
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