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CEVRE VE ^EHIRCiLiK BAKANLIGI
Tapu ve Kadastro Genel Mudiirlugu Kadastro Dairesi Ba§kanligi

Sayi : 32381507-010.99//9S6942 06./07/2018
Kodu :3l94Sayili ImarKanunununGe^ici 16.

Maddesi (imar Bari$i) Uyannca

Yapilacak Olan l^lemler

GENELGE:

(2018/.8..)

tlgi (a): 3194 sayili tmar Kanununun Gegici 16. maddesi.

(b): Qevre ve $ehircilik Bakanligimn Yapi Kayit Belgesi Verilmesine ili§kin Usul ve

Esaslan belirleyen 06/06/2018 tarihli 30443 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Tebligi.

18/5/2018 tarih ve 30425 sayih Resrai Gazete'de yayimlanarak yururliige giren 7143 sayili

Vergi ve Bazi Alacaklann Yeniden Yapilandinlmasi lie Bazi Kanunlarda Degi§iklik YapUmasina

lli§kin Kanunun 16'nci maddesi ile 3194 sayili imar Kanununa Gefici 16. madde eklenmi§ ve buna

gdre; afet risklerine hazirlik kapsammda ruhsatsiz veya ruhsat ve ekierine aykin yapilann kayit

aluna almmasi ve imar bari§mm saglanmasi amaciyla 31/12/2017 larihinden once yapilmi§ yapilar

ifin yapi kayit belgesi verilebilecegi duzenlenmi§tir.

Ilgi (a) Kanun maddesinde ; "Yapi kayit belgesi alinanyapilann. Hazineye ait lafinmazlar

uzerine in^a edilmif olmasi halinde bu la§inmazlardan ozel kanunlan kapsammda kalan ve bu ozel

kanunlara gore degerlendirilmesi gerekenler di^mda kalanlar, Bakanliga tahsis edilir. Tahsis

iflem'mden sonra yapi kayit belgesi sahipleri ile bunlarm kanuni veya akdi haleflerinin talepleri

Uzerine ta^mmazlar Bakanliki;a rayig bedel iizerinden dogrudan satihr.

Yapi kayit belgesi alinan yapilann belediyelere ait la^inmazlar Uzerine in^a edilmif olmasi

halinde, yapi kayit belgesi sahipleri ile bunlann kanuni veya akdi haleflerinin talepleri uzerine

bedeli ilgili belediyesine odenmek kaydiyla ta^inmazlar rayi^ bedel iizerinden belediyelerce

do^udan satilir.

Yapi kayit belgesi yapinin kullamm amactna yonelik olup. yapintn yeniden yapilmasma

veya kentsel ddnu^iim uygulamasina kadar gegerlidir. Yapi kayit belgesi diizenlenen yapilann

yenilenmesi durumundayiiriirliikte olan imar mevzuali hukumleri uygulanir.

Ugiincu ki^ilere ait ozel mulkiyete konu ta^inmazlarda bulunan yapilar ile Hazineye ait

sosyal donati igin tahsisli araziler iizerinde bulunan yapilar bu madde huktimlerinden

yararlandinlmaz.

Yapi ruhsati alip da yapi kullanma izin belgesi almami^ veya yapi ruhsati bulunmayan

yapilarda, yapi kayit belgesi ile maliklerin tamaminin muvafakatinin bulunmasi ve imar
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