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Danışman: Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ 

Türkiye’de 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatlı ya da ruhsatsız, yapı kullanma 

izin belgesine sahip olan ya da olmayan her türlü yasal denetleme dışında kalmış olan 

yapının “imar barışı” adı altında yasal hale getirilebilmesi için 18 Mayıs 2018 tarihinde 

yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 

16. madde eklenmiştir. 3194 Sayılı Kanuna ilişkin olarak 6 Haziran 2018 tarihinde 

yürürlüğe giren 30443 sayılı “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Tebliği”; kapsamı ve uygulama yaklaşımları yönlerinden üzerinde tartışılacak birçok 

konuyu da gündeme getirmiştir. Kanun’un yürürlüğe girmesi ile yapı sahipleri tarafından 

imar dışı yapıları yasal zemine oturtmak için fırsat olarak nitelendirilen imar barışı veya 

affı düzenlemesinin; söz konusu yapıları ne kadar yasal zemine oturtabileceği veya 

ülkenin çok önemli bir imar problemi olan kaçak yapılaşmanın sona erdirilmesi için ne 

kadar etkisinin olacağı zamanla daha da anlaşılır olabilecektir. Bu çalışmada; öncelikli 

olarak imar barışı düzenlemesinin imar ve mülkiyet açısından ne anlama geldiği, yapı 

sahiplerini ve kent sakinlerini  “İmar Barışı” süreci ile neleri beklediği hususları üzerinde 

durulmuş, sürecin işleyiş biçimine bakılarak imar barışı düzenlemesinin mevcut yapıları 

ve vatandaşı nasıl etkilediği ve gelecekte nasıl etkileyebileceği ortaya konulmuştur. Bu 

çerçevede imar barışı uygulamasından yararlanan yapıların her bakımdan yasal zemine 

oturup oturmadıkları ve yaşanan temel sorunlar;  Çankaya Tapu Müdürlüğü’ne tescil için 

müracaat eden ve talepleri reddedilen yapı sahiplerinin mülkiyet hakkını düzenleyen 

mevzuat ve uygulama yönlerinden irdelenmiş ve karşılaşılan temel sorunların 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Yapılan düzenleme ile Devlet, afet risklerine hazırlık için daha güncel veri altyapısı ve 

kentsel dönüşümde kullanılmak üzere mali kaynak elde etmiş ve taşınmaz malikleri de 

gayrimenkullerinin imar mevzuatına aykırı olması nedeniyle elde edemedikleri bazı yasal 

imkanlara kavuşmuşlardır. Ancak imar barışı/affı; Devlet ile yapı sahipleri arasında bir 

uzlaşma sağlamakla birlikte, kentsel ve kırsal kesimlerin planlanması, yapıların 

ruhsatlandırılması ve tescili gibi konularda ülke genelinde bütüncül bir imar disiplininin 
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sağlanması hususunda sorunlara neden olmaktadır. Özellikle tapu sicilinde kayıt altına 

alınmak istenen taşınmazların tescili (cins değişikliği, kat irtifakı veya mülkiyeti tesisi 

gibi) konusunda uygulamada önemli sorunlar yaşanmakta ve bu çerçevede tapu sicilinde 

bu yapıların kayıt altına alınması (tescil) hususunda teknik ve hukuki bazı engellerin 

olduğu görülmektedir. Hâlihazırda imar barışına başvuru yapanların günümüzde sadece 

% 4.33’lük kısmı tapu sicilinde işlem yapabilmiştir. İmar barışı/affı uygulamasının 

amacına ulaşması için bu yönde mevzuatta bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. İmar hakkı ve projesine aykırı olarak inşa edilen yapılara başvuru üzerine 

yapı kayıt belgesi verilmesi ve hatta tapu tescilinin yapılması, yapı piyasalarında mülkiyet 

ve kullanım sorunlarının azaltılması, varlık piyasasınnın parasal büyüklüğünün tespiti ve 

şeffaflığın sağlanmasına imkan vermesi bakımından önemli görülmektedir. Bununla 

birlikte talep üzerine alınan kayıt belgesi ve ardından yapılan tapu tescillerine bağlı olarak 

gelecek yıllarda birçok anlaşmazlığın ortaya çıkması ve birçok davanın açılması 

kaçınılmaz olacağından, mahkemelerce anlaşmazlıkların çözümlenebilmesi için 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının bilirkişi olarak görevlendirilmesinin 

rasyonel karar tesisi için zorunlu olacağı vurgulanmalıdır.    

Temmuz  2020, 98 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, imar hakkı, imara aykırı yapılaşma, imar affı ve 

imar barışı, yapı kayıt belgesi ve tapu işlemleri.  
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Supervisor: Assoc. Prof. Yeşim TANRIVERMİŞ 

In order to make it legal under the name of “zoning peace”; the building, which was built 

before December 31, 2017 in Turkey, with or without a license or has been constructed 

outside of any kind of legal supervision with or without a certificate of occupancy;  with 

the article 16 of the Law No. 7143, which came into force on 18 May 2018, the provisional 

article 16 was added to the Zoning Law numbered 3194. Regarding the Law No. 3194, 

the “Communiqué on Principles and Procedures for Issuing Building Registration 

Certificate” numbered 30443, which came into force on June 6, 2018, brought up many 

issues to be discussed on the agenda due to its scope and content. With the enforcement 

of the Law, the zoning peace or amnesty arrangement, which was seen by the building 

owners as an opportunity to conform their non-zoning structures to the legislation; it will 

become even more clear over time how much is it legal to place these structures in 

question, or what will be the impact if the country achieves the end illegal construction, 

which is a very important zoning problem. In this study; firstly; the meaning of the 

mentioned zoning peace arrangement in the lens of zoning and ownership, the address of 

issue related to the expectations of landowners and city residents during the “Zoning 

Peace”, and the way zoning peace arrangement affects the existing buildings and the 

citizen is examined by looking at the functioning of the process have been determined. In 

this framework, the benefits or damage of buildings due to zoning peace in the lens of all 

aspects of legal fundaments; the problems faced by the demanders who applied to the 

Çankaya Land Registry Office for registration and whose requests were rejected, in terms 

of the legislation in force regulating the property rights were examined. 

With the regulation, the state has obtained more updated data infrastructure and financial 

resources to be used in urban transformation to prepare for disaster risks, and real estate 

owners have received some legal opportunities that they have not been able to obtain 

before because their real estate was contrary to zoning legislation. However, zoning 

peace/amnesty by providing a compromise between the state and the building owners has 

induced problems in ensuring a holistic zoning discipline throughout the country on issues 

such as urban and rural planning, licensing and registration of structures. In particular, 

there are significant problems in practice regarding the registration of real estate (such as 
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functional change, floor easement or property facility) that need to be registered in the 

land registry, and in this context, there are some technical and legal obstacles to the 

registration of these structures in the land registry. Currently, only 4.33% of those who 

have already applied for zoning peace have been able to make transactions in the land 

registry. In order to achieve the purpose of zoning peace/amnesty, it turns out that some 

regulations are needed in the legislation. It is important to provide a building registration 

certificate following the application for buildings and projects, which are in violation of 

the right to zoning, and even to register the title deed. It is also important to reduce the 

problems of ownership and its use in the building markets, to determine the monetary size 

of the asset market, and to ensure market transparency. However, upon request, the 

registration document and the subsequent registration of a deed, depending on the 

emergence of conflict in the coming years will be inevitable since the opening of the case 

in many courts it will exigent to appoint professionals of real estate development and 

management in order resolve dispute and to provide rational decisions. 

July  2020, 98 pages 

Key words: Property rights, development rights, construction contrary to zonning plans, 

zoning peace/amnesty, building registration certificate and title deed procedures.  
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TEŞEKKÜR 

Gayrimenkul çalışmaları; birçok disiplinin ilgi alanına girmekte ve birçok kişiye iş ve 

kariyer olanağı sağlamaktadır. Gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul ve varlık değerleme, 

tesis ve gayrimenkul yönetimi ile gayrimenkul yatırmları ve finansmanı gibi dallarda 

uzman yetiştiren üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin 

kurulması ve mesleki gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine katkı yapılması için Ankara 

Üniversitesi’nin liderlik yaptığı bilinmektedir. Bu gerekçe ile başladığım Ankara 

Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Programının dersleri ve uygulamalarının gayrimenkul ve inşaat sektörü sournlarına 

yaklaşım ve yaşamsal sorunlara çözüm üretme yönlerinden önemli avantajları sağladığını 

müşahade etme olanağım oldu. Lisansüstü program boyunca dersleri ve uygulamaları ile 

proje konusunun seçimi, hazırlık aşaması ve araştırma süreçlerinde akademik bilgi ve 

önerileri ile yardımlarını esirgemeyen sayın Prof. Dr. HarunTANRIVERMİŞ’e, sayın 

Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ’e, ders ve uygulamları ile proje aşamalarında 

destekleyici ve itici güç olarak yardımlarını esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Müşaviri sayın Orhan MATARACI’ya, Çankaya Tapu Müdürlüğünde görev yapan 

meslektaşlarım Tapu Müdürü sayın Özcan ÇOLAK’a ve Müdür Yardımcısı sayın Nurdan 

ŞEN’e, yüksek lisans eğitimim boyunca dersleirni aldığım ve emeği geçen Ankara 

Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve 

yardımcılarına, katkılarından dolayı mesai arkadaşlarıma, sabrı ve özverisi sebebiyle 

eşime en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Gökhan KANAL 

Ankara, Temmuz 2020 

 

 



 

 

vi 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖZET ................................................................................................................................. i 

ABSTRACT .................................................................................................................... iii 

TEŞEKKÜR .................................................................................................................... v 

KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................................ vii 

ŞEKİLLER DİZİNİ ..................................................................................................... viii 

ÇİZELGELER DİZİNİ ................................................................................................. ix 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

1.1 Literatür Çalışması ................................................................................................... 3 

2. İMAR BARIŞI UYGULAMASI ................................................................................ 4 

2.1 Türkiye’de İmar Barışı Düzenlemeleri ................................................................... 6 

2.2 İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Kayıt Altına Alınması ................................... 8 

2.3 İmar Barışı Uygulamasında Özel Sektör Aktörleri ............................................. 10 

2.4 İmar Barışının Sağlanması ..................................................................................... 12 

2.5 Hazine Mülkiyetindeki Yerlerde İmar Barışı/Affı ............................................... 13 

2.6 Belediye Mülkiyetindeki Yerlerde İmar Barışı/Affı ............................................ 14 

2.7 Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılar ................................................... 15 

2.8 Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlarda İmar Affı/Barışı ....................................... 18 

2.9 İmar Barışı/Affı Düzenlemesinde Sosyal Donatı Alanı........................................ 19 

3. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İMAR BARIŞI 

UYGULAMASINA YÖNELİK GENELGELERİNİN KAPSAMI ..................... 22 

3.1 İmar Barışı/Affı Kapsamında Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Uygulamaları .... 24 

3.2 İmar Barışı/Affında YKB’li Yapının Oturduğu Alana Göre Oluşan Uygulamalar.. 27 

3.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılardaki Uygulamalar ......................... 30 

3.4 İmar Barışı/Affı Kapsamında Kadastro Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ..... 31 

3.5 İmar Barışı/Affı Kapsamında Tapu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler....... 31 

4. YAPI KAYIT SİSTEMİNDE (YKS) TOPLANAN VERİLERLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRME ................................................................................................ 33 

5. İMAR BARIŞI/AFFI UYGULAMASINDA ÇANKAYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ........ 50 

6. YAPI KAYIT BELGESİNİN NİTELİĞİ VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ ................ 55 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER .......................................................................................... 60 

KAYNAKLAR .............................................................................................................. 65 

Ek- Örnek Red Kararı (1) ............................................................................................ 67 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... 98 



 

 

vii 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

BB  Bağımsız Bölüm 

ÇDP  Çevre Düzeni Planı 

ÇŞB  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

DS  Doğal Sit 

KM  Kat Mülkiyeti 

KMK  Kat  Mülkiyeti Kanunu 

KM                  Kadastro Müdürlüğü 

KAİP               Koruma Amaçlı İmar Planı 

ÖÇK             Özel Çevre Koruma 

ÖÇKB  Özel Çevre Koruma Bölgesi 

LİHKAB         Lisanslı Harita Kadastro Bürosu 

SHKMB          Serbest Harita Kadastro Mühendislik Bürosu 

TVGM            Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü 

TAKBİS Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

T.C.  Türkiye Cumhuriyeti 

TDUB  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

TKGM  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TMK             Türk Medeni Kanunu 

TUİK  Türkiye İstatistik Kurumu 

TSM             Tapu Sicil Müdürlüğü 

YDK  Yürütmeyi Durdurma Kararı 

YKBF              Yapı Kayıt Başvuru Formu 

YKS              Yapı Kayıt Sistemi 

YKB                 Yapı Kayıt Belgesi 

ZTT    Zemin Tespit Tutanağı 



 

 

viii 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 2.1 Yapı Kayıt Belgesi ........................................................................................... 10 

Şekil 2.2 Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları .................................... 16 

Şekil 2.3 İstanbul Tarihi Yarımada sınırları .................................................................... 17 

Şekil 2.4 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları ......................................... 17 

Şekil 3.1 Zemin tespit tutanağı ....................................................................................... 23 

Şekil 4.1 Türkiye geneli İmar Barışı başvuru sayıları göstergeleri ................................. 38 

Şekil 4.2 İmar Barışı bağımsız bölüm sayılarının tematik haritası ................................. 39 

Şekil 4.3 İmar Barışı ödenen tahakkuk sayılarının göstergesi ........................................ 40 

Şekil 4.4 İmar Barışı bağımsız bölüm/konut+işyeri oranının göstergeleri ..................... 41 

Şekil 4.5 İmar Barışı  başvuru sayısı/nüfus oranının göstergeleri .................................. 42 

Şekil 4.6 Tarım amaçlı kullanılan yapılar  için yapılan başvuruların tematik haritası ... 43 

Şekil 4.7 İmar Barışı iskele, liman, tersane yapıları ....................................................... 44 

Şekil 4.8 Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel yapıları ........................ 45 

Şekil 4.9 İmar Barışı binanın tamamı için yapılan başvurular ........................................ 46 

  



 

 

ix 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

Çizelge 2.1 İmar ile ilgili düzenlemeler ........................................................................................ 7 

Çizelge 4.1 Yapı Kayıt Sistemi (YKS) Veritabanındaki  öznitelik bilgileri ............................... 37 

Çizelge 4.2 Türkiye’de İmar Barışı/Affı ile ilgili verilerin başvuruların ülke ortalamasının 

üzerinde olduğu illere göre karşılaştırılması .......................................................... 47 

Çizelge 4.3 Türkiye’de İmar Barışı/Affı ile ilgili verilerin başvuruların ülke ortalamasında olan 

illere göre karşılaştırılması ..................................................................................... 48 

Çizelge 4.4 Türkiye’de İmar Barışı/Affı ile ilgili verilerin başvuruların ülke ortalamasının 

altında olan bazı illere göre karşılaştırılması .......................................................... 49 

Çizelge 5.1 İmar barışı/affı kapsamında tapu Red kararlarının hukuki dayanakları ................... 54 



 

 

 1  

 

1. GİRİŞ 

Birçok ülkede ve Türkiye’de kentlerin büyüme eğilimlerine bağlı olarak arsa ve konut 

üretiminin yeterli olmaması nedeni ile artan nüfusun barınma sorunlarının 

çözümlenmesine yönelik yapı adaları ortaya çıkmış ve sağlıksız kentsel mekanların 

ortaya çıkması kaçnılmaz olmuştur. Çoğunlukla kent çeperlerinde düzensiz ve kanunlara 

aykırı olarak gelişen, kentsel yapılaşma sorunu olarak görülen gecekondu yapıları ve 

mahalleleri zaman içinde artarak kentsel dinamikleri etkilemeye başlamıştır. İlk başlarda 

kentte yerel idarelerin yıkımlarına karşı tutunma çabası gösteren gecekondu sahipleri, 

belli bir sayıya ulaşıp yerel idareleri seçmede etkin politik güce erişince mevcut 

yapılarıyla ilgili mülkiyet hakkı ve yapılaşma hakkı talebiyle ortaya çıkmıştır. Bu talepler 

1948 yılından bugüne kadar birçok doğrudan veya dolaylı imar affı içerikli yasal 

düzenlemenin çıkarılmasının nedeni olarak gösterilmiştir.  

Aflar, toplumsal adalet ve barışın zedelenmesine, planlama ve imar ile ilgili kurumlara 

yönelik güvenin azalmasına, zengin doğal kaynakların amaç dışı kullanımına ve çevre 

sorunlarına yol açmıştır. Türkiye, üst üste çıkarılan imar affı kanunlarıyla yaratılan, “bir 

gün mutlaka imar gelir” anlayışı ile ilk başlarda gecekondulaşmayı, son yıllarda da imarlı 

alanlardaki mevzuata aykırı yapılaşmayı toplum gözünde meşrulaştırmıştır. İmar afları, 

tüm topluma verilen telafisi olanaksız zararları ortadan kaldırmaya yetmediği gibi, 

yürürlükteki mevzuatı yetersiz ve geçersiz kılarak, kanunları çiğneyenleri ödüllendirmek 

anlamına gelmiştir. İktidarların seçim kaygılarıyla çıkardıkları af kanunları, kısa süreli 

çözüm gibi görünse de esasında büyük bir sorunun geçici bir süreliğine üzerini örtme ve 

bundan faydalanma anlamını taşımaktadır. 

Günümüze kadar çıkarılan imar aflarında ortak bir nokta vardır. Bütün imar afları son 

olmak üzere çıkarılmıştır. Çıkarılan her imar affının kapsamı bir öncekinden daha fazla 

olmuştur. Maalesef Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun adıyla çıkarılan 7143 sayılı İmar Barışı 

düzenlemesi ise şimdiye kadar çıkarılan kanunların en geniş kapsamlısı olarak ortaya 

çıkmıştır. İmar barışı/aflarının çıkarılma amaçlarından bir diğeri de kamuya kaynak 

yaratmaktır. Ancak yaratılan kaynağın, aftan yararlanan bölge altyapılarının ne kadarını 
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karşıladığı, nerelerde kullanıldığı veya kullanılacağı açık olarak bilinmemektedir. Uzun 

zamandan beri imar barış/aflarıyla genellikle mülkiyet sorununu çözmek isteyen 

uygulamalar; aflardan yararlanmak isteyen gecekondu sahiplerine ve Türkiye’ye imar 

hakları, altyapı, ulaşım gibi konularda yeni sorunlar ve problemler getirmiştir. 

Bir yandan gecekondulara af çıkarıp bir yandan da gecekondu yapımını yasaklamış olan 

bugüne kadar çıkarılmış tüm af kanunları, ilk yıllarda gecekondu sayısında, sonraki 

yıllarda ise imar mevzuatına aykırı yapılan yapılarda artışa neden olmuştur. Bu durum, 

Türkiye’de daha uzunca bir süre kanuna aykırı olarak oluşmuş ya da oluşturulmuş 

yapıların kanuna uygun hale getirilmesinin doğal yolu olan kanuna aykırı olanı ortadan 

kaldırma yaptırımının işletilemeyeceğini, sosyal ve ekonomik olguların kanunlarla 

yönlendirilemeyeceğini ve bu olgulara çözümün, sosyal ve ekonomik önlemlerle 

bulunabileceğini göstermektedir. 

Kaynak araştırması, yasal düzenmeler ve uygulamaya esas tebliğ ve genelgeler, örnek 

olaylar ve resmi yazışmalardan yararlanılarak yapılan bu çalışmanın sonuçları yedi bölüm 

olarak sunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde; konu ile ilgili olarak yapılan çalışmaların 

içerikleri hakkında literatür özeti verilmiş, imar barışı/affı düzenlemesinin ne anlama 

geldiği ve özellikle Yapı Kayıt Belgesi (YKB)’nin hukuki niteliği ve tapu kadastro 

hukuku ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde; imar barışı 

uygulaması ve uygulamaya tabi olan yapılar hakkında bilg verilmiş ve ilgili kanun ve 

yönetmelikler analiz edilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde; Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün imar barışı/affına yönelik çıkardığı genelgelerin kapsamı ve mahiyeti 

incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise, imar barışı/affı başvurusu yapanlar 

ile ilgili olarak, Türkiye genelinde analizlere ve istatistiklere yer verilmiş, tematik 

haritalar oluşturulmuş ve Yapı Kayıt Sistemi kapsamında toplanan sayısal verilere ilişkin  

değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümde; Çankaya Tapu Müdürlüğü’nde 

imar barışı/affı yönüyle karşılaşılan sorunlar irdelenmiş, devamında ise YKB’nin hukuki 

niteliği ile mülkiyet kavramı arasındaki ilişki ortaya konularak sonuç bölümünde genel 

değerlendirme yapılmıştır. 
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1.1 Literatür Çalışması 

Türkiye’de imar barışı konusu çok uzun yıllardır tartışılan ve halen tam anlamıyla etkin 

bir şekilde çözüme kavuşturulamamış önemli bir konudur. Bu konu ile ilgili olarak gerek 

İdare tarafından gerekse akademik olarak birçok çalışma yürütülmüş, uygulamaya 

konulmuş ancak istenilen sonuçlara halen ulaşılamamıştır. Özellikle son yıllarda sıklıkla 

gündeme gelmeye başlayan kaçak yapılaşma, imar affı, gecekondulaşma gibi kavramlar 

daha sık tartışılmaya başlanmış ve gerek ilgili İdareler tarafında, gerekse de akademik 

olarak imar barışı sıklıkla gündeme getirilmeye başlanmıştır. 

Yaşar vd. (2019), tarafından hazırlanmış olan “Türkiye’de İmar Aflarının Etkileri: İmar 

Barışı Örneği” isimli yüksek lisans tez çalışmasında genel olarak; Türkiye’de uzun 

yıllardan beri yaşanan ve yaşanmaya devam eden imar problemleri hukuksal ve idari 

boyutlarda tartışılmış ve çözüm öneriler getirilmiştir. 

Şahin vd. (2019), tarafından hazırlanmış olan “Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri 

Kullanılarak İmar Barışına Aykırı Yapıların Tespit Edilmesi” isimli yüksek lisans tez 

çalışmasında; Türkiye’de uygulamaya konulan imar barışı kapsamında YKB almayı talep 

eden vatandaşların başvuru yaptıkları yapılar uydu görüntüleri aracılığıyla analiz edilmiş 

ve fiili durumla bildirilen durum arasındaki benzerlikler ve farklılaşmalar ortaya 

konulmuştur. 

Kasparoğlu vd. (2019) tarafından yapılan “Türkiye’de İmar Affı Yasaları ve İmar Barışı” 

adlı tez çalışmasında; Türkiye’de imar konusu ve imar affı ile ilgili olarak çıkarılmış olan 

tüm kanun, yönetmelik ve tebliğler detaylı olarak incelenmiş ve mevcut durumda 

uygulamada olan imar barışı konusu irdelenmiştir. Çantalı vd.’nin (2019) “Türkiye İmar 

Affı Uygulamaları, İmar Barışı ve Gayrimenkul Piyasasına Etkisi” isimli yüksek lisans 

tezinde ise; imar barışı sonrasında YKB alınmış olan yapılar ve bu yapıların değerindeki 

değişiklikler incelenmiş, mevcut düzenlemelerin gayrimenkul piyasasında hissettirdiği 

olumlu ve olumsuz değişiklikler detaylı olarak tartışılmıştır.  
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2. İMAR BARIŞI UYGULAMASI 

Sermayenin kentlerde birikmesi ve artan iş imkanları ve refah düzeyine bağlı olarak kırsal 

yerlşeimlerden kentlere işgücü akışı başlamış, ancak özellikle 1950 sonrası dönemde 

kentlerde yeterli konut ve altyapı arsa üretiminin yapılamaması birçok kentte imara 

aykırı, plansız ve sağlıksız yerleşim alanlarının doğmasına neden olmuştur. Gerek 

merkezi idare, gerekse yerel yönetim birimleri kentlerin yakın çevresindeki sağlıksız 

yerleşim alanlarının oluşumunu engelemek için yeterli girişimlerde bulunmamış, akisne 

zaman içinde oluşan yasa dışı yerleşim alanları ve yapı stokunun yapılan imar afları ile 

yasal nitelik kazanmasına yönelik birçok girişimin yapılmış olduğu görülmektedir.    

18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 

sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un geçici 16. maddesi ile 3.5.1985 tarihli ve 3194 

sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici madde ile bir imar barışı uygulaması getirilmiş 

bulunmaktadır. İmar barışı uygulaması, yapı sahibinin devletle ihtilaflı durumunun 

ortadan kaldırılması, iskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak 

iskân verilmesi ve bu gelirin kentsel dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla 

getirilen bir düzenlemedir. 7143 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar 

Kanunu’na eklenen geçici maddede; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya 

ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması 

amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve yetkilendireceği kuruluşlara 31.12.2018 tarihine kadar (daha sonra bu süre 30.06.2019 

tarihine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar başvuru yapan ancak ödeme yapmayanlar 

için ise Aralık 2019 tarihinin sonuna kadar müsaade edilmiştir) başvurulması ve bu 

maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde YKB verilebileceği ifadesi yer almkatadır. 

Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer 

hususlar, Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına 

göre kaydedilmektedir. 

Kanun’un gerekçesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’na getirilen geçici 16. madde ile 

ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilen yapıların kayıt altına alınması 
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ve imar barışının sağlanması amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı belirtilmektedir. Kabul 

edilen Kanun’la ülke genelinde 2018 yılından önce imar mevzuatına aykırı ya da tümüyle 

kaçak olarak yapılmış tüm yapılar  YKB adı altında bir belge verilerek kanuni hale 

getirilmektedir. Bu belge ile daha önce alınmış yıkım kararları ve para cezaları varsa iptal 

edilmekte, davalar düşmekte, yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilmekte, kat 

mülkiyetine geçirilip, cins değişikliği yapılabilmesi sağlanabilmektedir. 

Yapılan yasal düzenleme, meri mevzuata aykırı ve kaçak yapılaşma konusunda 

Boğaziçi’nin bir bölümü ve İstanbul Tarihi Yarımada ile Çanakkale Gelibolu Yarımadası 

dışında herhangi bir hassas bölge sınırı ya da istisnası da tanımlamamaktadır. Ormanlar, 

kıyılar, hassas ekolojik özellikleri nedeniyle koruma altına alınmış özel çevre koruma 

bölgeleri, tabiat koruma alanları, milli parklar, sit alanları, tarihi yapılar, baraj havzaları, 

verimli tarım alanları, dere yatakları ve yaylalardaki kaçak ve mevzuata aykırı 

yapılaşmalar ise bu Kanun kapsamından muaftır ve bu yapılarla ilgili olarak da YKB 

düzenlenebilmektedir. Ancak bu belgelerin hukuki niteliği ve geçerliliği konusunda 

tartışmalar devam etmektedir. 

İmar barışı düzenlemesi, devletin mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altındaki 

alanlarda kaçak yapılan ve denetimlerle tespit edilemeyen yapıları hukuk kuralları 

içerisinde kabul ederek, bu yapı sahiplerinin zilyetliğini tanımıştır. Kanun’da bu yapılar 

için kullanım izni verilebileceği düzenlenmekle birlikte, üçüncü kişilerin özel 

mülkiyetindeki alanlar ile sosyal donatı alanlarında yapılan yapılar için aynı hükümler 

öngörülmemiştir. Yani düzenleme kapsamında yapılar, YKB düzenlenebilecek yapılar 

veya yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar olarak ikiye ayrılmaktadır. YKB ise, 

bazı yapılar için mülkiyet hakkı kurmaya esas bir belge iken, bazıları için mülkiyet 

hakkına dönüştürülme ihtimali bulunmayan bir kayıttan ibaret olarak ortaya çıkmaktadır.  

İnceleme sonuçlarına göre arsa emlak vergisi değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı 

oranı üzerinden alınanan kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçe hesabına 

yatırılmaktadır. 6306 Sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler 

karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı direkt olarak 

yetkili kılınmış ve bu ödeneklerin kentsel dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak 
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kullanılması hedeflenmiştir. YKB, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm 

uygulamasına kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir. YKB’nde düzenlenen 

yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri aynı şekilde 

uygulanmaktadır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu ise malikin sorumluluğuna 

bırakılmış bir husus olup, easssen bireylerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması 

devletin sorumluluğu altında olması gereken yaşamsal bir konu olarak görülmektedir. 

YKB verilmesinde proje ve statik yönden bir inceleme yapılmadığına göre, YKB sahibi 

olan binaların öncelikle kentsel dönüşüme alınmasına yönelik bir çalışmanın yapılmasına 

gereksinim olduğunun vurgulanması gerekli görülmektedir.  

2.1 Türkiye’de İmar Barışı Düzenlemeleri 

1948 yılından beri Türkiye’de imar barışı ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak birçok 

düzenleme yapılmış, ancak her düzenlemeden sonra yeni bir düzenleme daha yapılmış 

olması mevcut durumda birçok tutarsızlığın oluşmasına sebep olmuştur. 1948-2018 

döneminde dolaylı veya doğrudan imar affı olarak kabul edilen 20 önemli yasal 

düzenleme ve bunlara dayalı olarak uygulamanın yapıldığı görülmektedir (Çizelge 2.1). 

2018 yılında çıkarılan imar barışı düzenlemesinden önceki en kapsamlı düzenlemelerden 

biri olan ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan 

uyuşmazlıkların bıraktığı etkiler yürürlük tarihinden itibaren tam 35 yıl geçmiş olmasına 

rağmen halen devam etmektedir. Uygulanıp sona ermesi düşünülen af kanunları acele ile 

hazırlanıp, kötü ve eksik uygulama sebebiyle bir sorunu çözmek yerine bir bumerang 

misali sorunları çoğaltarak ve kronikleştirerek bugüne taşımaktadır. Sorunun çözümü için 

çıkarılan bazı düzenlemeler sorunun kaynağı haline gelebilmekte, bu nedenle yapılacak 

düzenlemenin aceleye getirilmeden ve yeni sorunlara sebebiyet vermeden kanunlaşması 

önem taşımaktadır. Toplumun ve kamuoyunun asıl ihtiyacı olan budur. Son 71 yıl içinde 

Türkiye’de çıkarılan imar barışı/affı düzenlemelerinin çok fazla sayıda olması ve 

çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin birbirleriyle ve fiili durumla büyük çelişkiler taşıması, 

uygulamada birçok problemi beraberinde getirmiş (Anonim 2019b) ve her af uygulaması 

sonrasında ortaya çıkan sorunlar yeni düzenleme yapılması ihtiyacını oğurmuş ve yapı 

sahipleri ve diğer paydaşlarda bu yönde beklenti oluşmasına neden olmuştur. 
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Çizelge 2.1 İmar ile ilgili düzenlemeler (Anonim 2019) 

Adet Kanun Kanunun Adı 

Yayımlandığı 

Tarih 

Tarihi Sayı 

1 5218 

Ankara Belediyesine, Arsa ve Arazisinden Belli Bir Kısmana Mesken 

Yapacaklara 2490 sayılı Kanun Hükümlerine Bağlı Olmaksızın ve 

Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında 

Kanun 

22.06.1948 6938 

2 5228 Bina Yapımı Teşvik Kanunu 06.07.1948 6950 

3 5431 
Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve 

Yollar Kanunu’nun 13. maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
11.06.1949 7230 

4 6188 Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun 29.09.1953 8470 

5 7367 
Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında 

Kanun 
29.07.1959 10265 

6 775 Gecekondu Kanunu 30.07.1966 12362 

7 2805 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara 

Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

21.03.1983 17994 

8 2981 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler 

ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun 

06.031984 16335 

9 3290 

24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

07.06.1986 19130 

10 3366 
3290 Sayılı Kanun ile Değişik 2981 Sayılı Kanun’un Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
26.05.1987 19471 

11 3414 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 

Hakkında 3.5.1985 Tarih ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

İle Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 16.8.1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

11.03.1988 19751 

12 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 18.07.2001 24466 

13 4833 2003 Yılı Mali Bütçe Kanunu  31.03.2003 25055 

14 5027 
2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu (23.3.2004 Tarih Ve 25411 Sayılı Resmi 

Gazetede Düzeltmesi Vardır) 
24.12.2003 25330 

15 5377 
Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde 

184) 
06.07.2005 25859 

16 5398 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

21.07.2005 25882 

17 5784 
Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 
26.07.2008 26948 

18 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 28309 

19 6639 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun (Madde 38) 
15.04.2015 29327 

20 7143 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Geçici Madde 16) 
18.05.2018 30425 
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2.2 İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Kayıt Altına Alınması 

İmar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacı ile 11.05.2018 tarih ve 7143 

sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un Geçici 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar 

Kanunu’na eklenen geçici maddenin ilk fıkrasında; afet risklerine hazırlık kapsamında 

ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının 

sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar 

başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 30.06.2019 (daha sonra 

31.12.2019 ‘a kadar uzatıldı) tarihine kadar kayıt bedelinin peşin veya taksitli ödenmesi 

halinde YKB verilebileceği hükmü düzenlenmiştir. 7143 Sayılı Kanun’un genel 

gerekçesinde de, mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların, 

yapılan düzenleme ile YKB altında kayıt altına alınmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Madde gerekçesinde ise; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine 

aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlanarak 

dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla; 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış 

yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üzerine ve beyanına göre hazırlanacak YKB 

işlenmesi yönünde düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. 

7143 Sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. madde ve 

gerekçeleri incelendiğinde, imar mevzuatına aykırı yapılara YKB verilmesinin amacının, 

imar mevzuatına aykırı yapıları kayıt altına almak amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ancak uygulamada yapıların kayıt sistemi ile verilen YKB’nin elektronik bir sistemde 

yapı hakkında beyan yöntemi ile oluşturulan bilgiler ile veritabanından elde edilen 

elektronik bir belge olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, YKB’nin alınması Medeni 

Kanun’un öngördüğü taşınmazların kayıt altına alındığı tapu sicili hukuku ile bir ilgisi 

bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile YKB, ancak gerekli koşullar yerine getirildiğinde 

tescil aşamasında kullanılmaktadır. İmar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına 

alınması; yapı sahipleri tarafından “Yapı Kayıt Başvuru Formu (YKBF)” aracılığıyla 

internet üzerinden E-Devlet uygulaması ile yapılmıştır. Başvuru formunda yapının 

sahibinin kimlik bilgileri ile yapının bilgilerinin yazılacağı bölümler bulunmaktadır. 
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Formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğü ve arsanın emlak vergisi rayiç değeri 

de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan veya ilgili 

belediyesinden öğrenilerek beyan edilmektedir. YKB başvurusu için gerekli olan bilgiler; 

E-Devlet şifresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, 

tapusu olan yapılar için ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı; konutların ve 

işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları, yapıdaki konut ve işyeri sayısı, yapının bulunduğu 

arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan, arsa/arazinin emlak vergi 

birim değeri (TL/m²), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar 

mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı ve aykırılık kısmını gösteren birer adet 

fotoğraf olarak belirlenmiştir. 

İmar barışı ile kaçak yapıların kanuni hale getirilmesi sürecini iki aşamada tanımlamak 

mümkündür. İlk aşama gerekli harçların yatırılarak YKB alınması aşamasıdır. 

Düzenlemede YKB için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, E-

Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sisteminde yer alan YKB formunun doldurulması yoluyla 

müracaatta bulunulması yada kurum ve kuruluşlara başvurularak da müracaatta 

bulunulması gerekmektedir. Müracaatın E-Devlet üzerinden yapılması durumunda, 

YKB formunun doldurulmasından ve YKB bedelinin yatırılmasından sonra, YKS 

tarafından oluşturulan YKB talepte bulunan yapı sahibince E-Devlet üzerinden elde 

edilmektedir. Sürecin resmi kurum ve kuruluşlar kanalıyla yürütülmesi durumunda ise 

söz konusu belge ilgili kurum tarafından onaylanmak suretiyle verilmektedir (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 Yapı Kayıt Belgesi (Anonim 2019) 

2.3 İmar Barışı Uygulamasında Özel Sektör Aktörleri 

YKB alınmasıyla birlikte söz konusu yapılarla ilgili 3194 Sayılı Kanun uyarınca alınmış 

yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edilecek olması; bu 

yapılara su, elektrik, doğal gaz bağlanabilecek olması; tapuda cins değişikliği ve kat 

mülkiyeti tesis edilmesinin mümkün olması; satışlarının yasal hale gelmesi gibi birçok 

konuda kaçırılmaz bir fırsat haline getirilen af veya barış, aslında yapı sahipleri için çok 
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önemli riskleri de içerisinde barındırmaktadır. Çünkü tamamen beyana dayalı yürütülen 

ve sürecin birinci aşaması olan YKB alımı sırasında yapı sahiplerinden ne yapının ilgili 

yönetmeliklere uygunluğunu ne de statik açıdan yeterli dayanıma sahip olduğuna dair 

ilgili meslek adamlarının görüşlerini içeren herhangi bir evrak sunması talep 

edilmemektedir. Tebliğde yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve 

standartlarına aykırılığı hususu tamamen yapı sahibinin sorumluluğuna bırakılmıştır. 

İkinci aşama ise tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisinin yapılacağı YKB’nin 

kullanılma aşamasıdır. Bu aşamada yapı malikinden beyanına dayalı olarak alınmakta 

olan YKB ile diğer istenen belgelerin yanında mimar tarafından hazırlanacak olan mevcut 

yapının veya yapıların dış cepheler ve iç bölümlendirmesi, bağımsız bölüm, eklenti, ortak 

yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan 

değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp 

sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de 

gösteren bütün paydaşlarının imzaları alınarak, mimar tarafından onaylanan projenin de 

temini beklenmektedir.  

Ayrıca,  tescil talebinde bulunan yapı sahipleri Özel Harita Mühendislik Müşavirlik 

Büroları (ÖHMMB) veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından, YKB 

zemin ve mimari proje uyumunu gösteren zemin tespit tutanağını ibraz etmek zorundadır. 

Bu aşamada esas olan YKB’de yer alan bilgilerin mimar ve harita mühendisi tarafından 

aynen onaylanmış olmasıdır. Projeyi hazırlayan mimar ile zemin tespit tutanağını 

hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile 

birlikte hukuken sorumlu tutulmuşlardır. Bu nedenle Kadastro Müdürlükleri (KM) 

yalnızca büro kontrolü yapmakla sorumludur. Mimarın ya da herhangi bir yapı denetim 

kurumunun binanın mevcut yasal mevzuata uygunluğunu değerlendirme, sorgulama 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yapı sahibi ancak birinci aşama olan gerekli ödemeleri 

yaptıktan ve YKB alındıktan sonra ikinci aşama için yani tescil işleminde gerekli olan 

sadece mimari proje ve zemin tespit tutanak krokisini oluşturmak için mimar ve harita 

mühendisinden hizmet satın almaktadır. Dolayısıyla yapı sahibi eğer başvuru öncesi bir 

meslek adamından görüş alma yolunu seçmedi ise yapıya ilişkin riskleri de bilmediği 

anlamına gelmektedir. 
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2.4 İmar Barışının Sağlanması 

7143 Sayılı Kanun’un genel gerekçesinde, yapılan düzenleme ile vatandaşla devlet 

arasında imar barışı yapılmasının amaçlandığı, plan ve bütçe komisyonu raporunda; 

“yükümlülükler yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların kayıt altına alınarak 

vatandaşla devlet arasında imar barışını tesis etmeye yönelik düzenlemelerin” yer aldığı 

ifade edilmektedir. İmar barışı; projesiz, iskânsız, kaçak, imara aykırı, ev, işyeri, 

gecekondu, bina, kooperatif hak sahiplerinin talebi ve beyanı ile kayıt altına alınarak 

kanuna aykırı yapılaşmadan dolayı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, hazine 

arazileri, sit alanları, kıyı kenar çizgisi kapsamında kalan araziler ile ilgili mülkiyet 

sorunu yaşayan vatandaş ile devlet arasındaki hukuki problemlerin ortadan kaldırılmasını 

esas almaktadır. Ancak bu problemlerin çözümü konusunda özellikle tapu sicil 

uygulamalarının tescil aşamasında teknik ve hukuki olarak sorunlar çıkabileceği 

değerlendirilmektedir.  

7143 Sayılı Kanun’la 3194 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 16. madde ile getirilen 

düzenleme sayesinde, imar barışından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin imar 

mevzuatına aykırı binalar için ilgili idarelere başvuruda bulunmaları halinde öncelikle 

kanuna uygun olmayan taşınmazlar için haklarında açılmış tüm kamu davaları 

düşmektedir. Haklarında verilmiş idari para cezaları ile yıkım kararı iptal olmaktadır. 

3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi kapsamına giren ev, işyeri, binalar için resmi 

yollardan tüm altyapı hizmetleri ve elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetleri alabilmektedir. 

Bunlara ek olarak imar barışı kapsamına giren gerekli koşulların sağlanması halinde, kat 

irtifakı/kat mülkiyeti kurulabilmektedir. Böylece hak sahipleri taşınmazlarını finansman 

aracı olarak kullanabilme tasarrufuna sahip olabilmektedir. 

İskansız ve kat mülkiyeti alınmamış yapılarda görülen en büyük sorun krediye uygun 

olmaması sebebiyle piyasa değerinin altında satılmasıdır. Getirilen düzenleme ile kat 

mülkiyetine geçilmesiyle birlikte bu sorun ortadan kalkmakta, taşınmazın değeri artmakta 

ve alım satım işlemleri de kolaylaşmaktadır. Ancak YKB kullanılarak Tapu Sicil 

Müdürlüğü’nde (TSM) işlem (tescil) yapma sayısının son derece düşük olduğu 

belirlenmiştir. Bu oran şu an itibari ile Türkiye genelinde % 4 seviyesindedir ve fiilen 
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alınan YKB sayısı ile tapu sicil müdürlüklerinde yapılan işlemler arasında ciddi 

farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 

2.5 Hazine Mülkiyetindeki Yerlerde İmar Barışı/Affı 

İmar barışı/affı düzenlemesi ile Hazine taşınmazları üzerinde yapılmış yapı olması 

durumunda, Hazine taşınmazlarının yapı sahibine satışına imkan tanınmıştır. 7143 Sayılı 

Kanun’un Geçici 16. maddesi ile eklenen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. 

maddesinin 7. fıkrasında, YKB alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlarda Çevre ve 

Şehirçilik Bakanlığı’na tahsis edileceği hükmünün amir olduğu ifade edilmiştir. 

YKB Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  “YKB alınan yapıların Hazineye ait 

taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları 

kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında 

kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, YKB sahipleri ile bunların 

kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel 

üzerinden doğrudan satılır” hükmündedir. Burada özel alanlardan kastedilenlerin kıyı 

kenar, orman, sit alanları ile ilgili kanun ve yönetmelikler olduğu anlaşılmaktadır. 

Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazlar; Hazine’nin özel mülkiyetindeki (başka deyişle 

tapu kütüğünde Hazine adına kayıtlı yerler) taşınmazlar ve Hazine’nin genel 

mülkiyetindeki (tapu kütüğünde kayıtlı olmayıp devletin hüküm ve tasarrufu altındaki) 

taşınmazlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Dağlar, ormanlar, kıyılar gibi tapu kütüğünde 

kaydı olmayıp devletin hüküm ve tasarrufu altında (Hazine’nin genel mülkiyetinde) 

bulunan yerlerden satılmak, üzerinde üst hakkı kurulmak ya da kiraya verilmek istenen 

arazi parçaları, öncellikle tapu kütüğüne Hazine mülkiyetine taşınmaz olarak kayıt 

edilmektedir. Şayet binanın bulunduğu taşınmaz kullanıcısı tarafından satın alınmak 

istenir ise; Hazine adına tapuda taşınmaz olarak kaydı bulunmayan devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerde yapılmış yapılar için satış yapılabilmesi, öncelikle Milli 

Emlak Müdürlüğü’ne başvurularak yapının bulunduğu arazi parçasının taşınmaz olarak 

tapu kütüğüne kaydının sağlanması gerekmektedir. 
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3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde “Hazine Taşınmazları” söz konusu 

edilmektedir. Kanun metni incelendiğinde  açıkça belirtilmiş olmamasına karşın, YKB 

oluşturulabilmesi için E-Devlet üzerinden girişi yapılması gereken bilgiler ile ilgili 

açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Hazine’nin kadastro görmüş özel mülkiyetinde ve genel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerindeki yapılar için YKB alınabilmektedir. Ancak 

Hazineye ait sosyal donatı alanı olarak imar uygulaması görmüş ve tahsis edilmiş yerler 

için alınmış olan YKB’lerinin resmi olarak herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı 

belirlenmiştir. Diğer taraftan üzerinde önemle durulması gereken bir hukuki sorun olarak 

ortaya çıkan 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi ve Katma Değer 

Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin son fıkrası 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan 

her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder” 

hükmündedir. Bu tür yerlerdeki yapı ve tesisler için tespit yapılarak “tespit tutanağı” 

tutularak fiili durum tespit edilmektedir. 

4706 Sayılı Kanun’un bu maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 03.07.2014 tarihli ve 

E:2014/9, K:2014/121 Sayılı Kararı ile Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır. Bu madde 

gereğince 19.07.2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazları üzerinde yapılan her türlü 

yapı ve tesis, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Hazine mülkiyetine geçmektedir. 

Doğal olarak bu durumda olan yapıların imar barışından yararlanıp yararlanamayacağı 

sorununun gündeme geleceği düşünülebilmektedir. Buradaki sorun yapı sahipleri 

tarafından bu yerlerde alınan YKB’nin tescil ile sonuçlanıp sonuçlanamayacağıdır. Bu 

taşınmazlar ile ilgili olarak yayınlanan tebliğde herhangi bir eksiklik veya anlaşılması güç 

bir husus bulunmayıp aksine tebliğ hükümleri açıktır. Uygulamada; 4706 Sayılı Kanun 

kapsamında olsun veya olmasın, yapı Hazine/belediye arazisi üzerinde ise; Hazine ya da 

belediyeye ait taşınmaz için alınan YKB ile cins değişikliği/kat mülkiyeti yapılmak istenir 

ise öncelikle taşınmazın ilgili kurumdan satın alınması ve ilgilisi adına tescil edilmiş 

olması gerekmektedir. 

2.6 Belediye Mülkiyetindeki Yerlerde İmar Barışı/Affı 

3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. maddesinde yer almakla birlikte ve yine YKB 

Verilmesine İlişkin Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrasında “Belediyelerin özel 

http://www.emlakmevzuati.com/anayasa-mahkemesi-karari-2014-121/
http://www.emlakmevzuati.com/anayasa-mahkemesi-karari-2014-121/
https://www.tkgm.gov.tr/tr/imarbarisi-sss#accordion__menu-page-6
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mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara YKB verilebilir. Böyle 

bir durumda, YKB sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine 

bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden 

belediyelerce doğrudan bunlara satılır” hükmü yer almaktadır. Ancak bu satış işlemi 

belediyenin tasarrufundadır ve belediyenin özel mülkiyetinde olan bir yerde yapı 

sahibinin YKB alması, belediyenin o taşınmazı ilgili kişiye satacağı anlamına 

gelmemektedir. Belediyelerin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ifadesiyle, tapusu belediye 

adına tapu kütüğüne kayıtlı taşınmazlar kastedilmektedir. Belediye adına tapusu 

bulunmayan taşınmazlar (Hazine tarafından belediyeye tahsisli taşınmazlar) doğal olarak, 

Hazine’nin genel mülkiyetinde sayılmaktadır. Anayasa’nın 127. maddesinin 1.fıkrası ve 

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 1. maddesine göre; “belediyeler kamu tüzel 

kişiliğine ve idari, mali özerkliğe sahip kuruluşlardır. Bundan dolayı belediyeler taşınmaz 

sahibi olabilirler, kiraya verebilirler, alıp satabilirler kısaca taşınmazlar üzerinde tassaruf 

haklarını kullanabilirler.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümde de açıkça belritildiği üzere 

mali özerkliğe sahip olan belediyelerin taşınmaz edinebileceği ve müülkiyetinde bulunan 

taşınmazlarla ilgili olarak kullanabileceği tasarruf haklarını aynı gerçek kişilerde olduğu 

gibi hukuken kullanabilme özelliğine sahiptir. 

2.7 Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılar 

Bu düzenlemeye göre mevzuata aykırı yapılar; YKB düzenlenebilecek yapılar ve YKB 

düzenlenemeyecek yapılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. YKB bazı yapılar için 

mülkiyet hakkı kurmaya esas bir belge olarak ele alınmakta ve bazıları için mülkiyet 

hakkına dönüştürülme ihtimali olmayan bir kayıttan ibaret olarak değerlendirilmektedir 

(Özlüer 2018). 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre ve 

Şehirçilik Bakanlığı’nın  Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Tebliği’nin 8. maddesinde sayıldığı üzere; 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi (Şekil 2.2) içinde, 

3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanun’a eklenmiş olan 

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda, İstanbul tarihi yarımada içinde 

3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanun’a eklenmiş olan 

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda (Şekil 2.3), 19/5/2014 tarihli ve 
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6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş tarihi alanda (Şekil 

2.4), üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, kesinleşmiş planlar 

neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla 

değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 

bulunan yapılar imar barışı kapsamına girmediğinden bu kapsamdaki alanlar istisnai 

alanlar olup bu yerlerde YKB düzenlenememektedir. 

YKB; hukuken düzenlenemeyecek olan yapılar dışında kalan tüm arazi/arsalar kanun 

kapsamındadır. Diğer bir ifade ile bu yerler dışında idarenin YKB vererek kayıt altına 

aldığı yapılar ile ilgili olarak bu alanlar; kentsel dönüşüm uygulanabilir alanlar olarak 

kabul edilecek, 6306 Sayılı Kanun’daki şartları sağlamaları halinde riskli alan ya da riskli 

yapı kabul edilerek dönüşüme tabi tutulabilecektir. Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm 

Bölgesi içinde renklendirilmiş bölge YKB düzenlenemeyecek alanlardan biri olarak 

belirtilmiş, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yeşil ile işaretlemiş alanlar imar barış/af 

kapsamı içine alınmıştır. İstanbul Tarihi Yarımada’da kırmızı ile işaretlenen bölge imar 

barışı/affı kapsamı dışında tutulmuştur, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan’da 

kırmızı ile işaretlenen bölgede aynı şekilde imar barışı/affı kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

Şekil 2.2 Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları (Anonim 2019) 
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Şekil 2.2 İstanbul Tarihi Yarımada sınırları (Anonim 2019) 

 

Şekil 2.3 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları (Anonim 2019) 

Bu istisnai alanlar, imar barışı düzenlemesi kapsamında kullanıcılar açısından kullanım 

hakkı da tanınmayan hukuka aykırılıklar olarak kabul edilmektedir. İmar barışı 

düzenlemesi, devletin mülkiyetinde  ya da hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda kaçak 

yapılan ve denetimlerle tespit edilemeyen yapıları hukukun içinde kabul ederek, bu yapı 

sahiplerinin zilyetliğini tanımıştır. Kanun’da bu yapılar için YKB alınabileceği bir başka 
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ifaede ile kullanım izni verilebileceği düzenlenmekle birlikte, üçüncü kişilerin özel 

mülkiyetindeki alanlar ile sosyal donatı alanlarında ve istisnai alanlarda yapılan yapılar 

için aynı hükümler öngörülmemiştir. Bu durum imar barışı düzenlemesinin bir barıştan 

ziyade af olduğu izlenimini güçlendirmektedir. Diğer taraftan, 7143 Sayılı Kanun, imar 

düzeninde kurulan istisna rejiminin somutlaşmış hali olarak düzenlenmiştir. Af kanunları 

ile imar düzeninde açılan istisnalar ve hukuka aykırılıkların hukuk içine çekilmesi 

çabaları  imar barışı düzenlemesinde görünüm değiştirmiştir. Bu düzenleme, YKB 

başvurusu dışında ayrıca bir af başvuru yolu öngörmeyen, doğrudan mülkiyet hakkı 

yaratmayan, kentsel dönüşüm kararına dek kullanım hakkı tanıyan, Hazine ve belediye 

taşınmazları üzerindeki YKB’leri açısından ise dolaylı yoldan mülkiyet hakkı kuran, 

istisnai, geçici bir aftır; fakat geçmiş örnekleri gibi bir imar affı olarak düşünülmemesi 

gerekmektedir (Özlüer 2018).    

2.8 Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlarda İmar Affı/Barışı 

Kendi malzemesini kullanarak başkasının arazisinde haksız yapı meydana getirilmesi, 

Türkiye’de oldukça sık rastlanan bir uygulama türüdür. Bunun sebepleri arasında, yapının 

meydana getirildiği yerlerin tespit edilmesindeki hatalar (hatalı aplikasyon), resmi şekil 

şartlarına uyulmadan gerçekleştirilen taşınmaz satışları, artan göç olgusu gibi hukuki, 

sosyal veya ekonomik sebepler yer almaktadır. Kendi malzemesini kullanarak başkasının 

arazisinde haksız yapı meydana getirilmesi hususu, bünyesinde çözülmesi gereken 

önemli sorunları barındırmaktadır.  Kendi malzemesini kullanarak başkasının arazisinde 

haksız yapı meydana getirilmesi durumunda, kanun koyucu hem arazi sahibine hem de 

malzeme sahibine bir takım haklar tanımaktadır. Buna göre, malzeme sahibine (kendi 

malzemesini kullanarak, bizzat kendi emeğiyle veya işçileri aracılığıyla yapıyı meydana 

getiren kimse) tanınan haklar, Türk Medeni Kanunu’nun(TMK) 723. maddesine göre 

tazminat ve arazinin mülkiyetinin kendisine verilmesini talep etme haklarıdır. TMK’nın 

705. maddesine göre de; malzeme sahibi anılan hükmün kesinleşmesiyle arazinin 

tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetini kazanır ve mahkemenin verdiği kararla 

malzeme sahibi mülkiyet hakkını kazanacağı için yapılacak olan tescil de açıklayıcı 

niteliktedir. TMK’nın 724. maddesi uyarınca, arazinin mülkiyetinin tamamının veya 

belirli bir kısmının malzeme sahibine devredilmesinin talep edilebilmesi için, devri talep 



 

 

 19  

 

eden malzeme sahibinin, iyiniyetli olması ve yapının değerinin arazinin değerinden 

açıkça fazla olması gerekmektedir. Uygun bedelin belirlenmesi konusunda ise hakimin 

takdir yetkisi mevcut olup, malzeme sahibine devredilecek olan arazinin dava tarihindeki 

gerçek rayiç değeri/ bedeli dikkate alınmaktadır. Bu şartla özel mülkiyete konu 

taşınmazlar üzerindeki yapılar için YKB düzenlenebilir. Aksi durumda bu tip yerlerde 

YKB düzenlenmesi geçerli olmayacaktır. 

Diğer taraftan 634 Sayılı Kanun’da ortak yerlerin nereler  olduğu hususu açıkça 

berlitilmiştir. İmar Barışı Düzenlemesine İlişkin Tebliğ’in 8. maddesi’nin (ç) bendinde 

“Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde” şeklinde belirtilen özel 

mülkiyet konusunun açıklaması olmadığından dolayı ortak alanlarda imar barışı 

hususlarında uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Tebliğ’in 8. maddesi’nde YKB’ne 

konu edilemeyecek taşınmazların neler olduğu belirtilmiş olup, bu maddelerde ortak 

alanlar sayılmadığından ortak alanlara ilişkin YKB alınabilmesi mümkün görülmektedir. 

Yani alınan YKB’nin hukuksal niteliği geçerlidir. Ancak bunların tescilinin yapılıp 

yapılamayacağı konusunda uygulamada bir standart sağlanamamış ve bu yerler için 

alınmış YKB’leri uygulamada tescile konu edilebiliyor ise; özellikle depodan, 

kömürlükten, otoparktan vb. gibi yerlerde meskene dönüştürülmek istenen alanlar için 

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yeniden kat mülkiyetinin kurulması ve gerekli 

şartların sağlanması gerektiği (YKB geçerli olmalı, muvafakat alınmalı vb.), yapının 

ortak alanlarında ruhsatsız, ruhsat veya eklerine aykırı bir inşai faaliyet söz konusu olup 

usulüne uygun YKB düzenlenmiş ise bu aykırılıklar hakkında İmar Kanunu’nun 32 ve 

42. maddelerine göre işlem tesis edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. 

2.9 İmar Barışı/Affı Düzenlemesinde Sosyal Donatı Alanı 

İlgili kanun metinlerinde donatı alanı olarak tanımlanan alanların, imar planı kararı ile 

kamu kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık tesisi gibi 

alanlar olduğu belirtilmiştir. Bir diğer ifade ile sosyal donatı alanları, imar planlarında 

umumi kullanıma ayrılmış olan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamu Ortaklık 

Payından (KOP) oluşturulan alanların tümüne verilen genel isimdir. Sosyal donatı 

alanında;  DOP’tan oluşan yol, meydan, otopark, teknik altyapı alanları, milli eğitime 
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bağlı ilk ve orta öğretim alanları, park, oyun alanı, yeşil alan, çocuk bahçesi, ibadet alanı, 

karakol, terminal, pazar yeri, mezbaha, hal, toplu taşıma yeri ve KOP’tan oluşan sağlık 

tesisi, sosyal kültürel tesis alanı, belediye hizmet alanı, resmi tesis alanı, kreş vb. alanlar 

yer almaktadır. 

Belediye Arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine 

Dair Yönetmelik’in 4. maddesi ve Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla 

Satışına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesindeki tanımlar bölümünün altında Sosyal 

Donatı; “Toplu Konut Bölgesi içinde yaşayan nüfusun, sosyal hayatının devamını 

sağlamak için gerekli olan; okul, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, kreş, sinema, tiyatro, 

konferans salonu, karakol, postane, ibadethane, ticaret ve hizmet tesisleri ve benzeri 

sosyal tesisler ile çocuk parkları, rekreasyon alanları, kent mobilyaları, meydan 

düzenlemeleri ve benzeri çevre düzenlemesi işlerinin bütünüdür.” şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

3194 sayılı İmar Kanunu’nda ve ilgili Yönetmelik’te sosyal donatı alanı ile ilgili bir tanım 

bulunmamaktadır.  3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin 9. fıkrasında 

üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait 

sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılardan ve YKB Verilmesi 

Esasları Tebliği’nin YKB ‘Düzenlenemeyecek Yapılar’ başlığı altında 8/1-d hükmünde; 

“Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye 

Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş 

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hakkında YKB düzenlenemez” hükmü 

bulunmaktadır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde; sosyal altyapı alanları; “Birey ve toplumun 

kültürel, sosyal ve rekreaktif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam 

kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, 

sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, 

oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir” 

şeklinde ifade edilmektedir. İmar barışında geçen “sosyal donatı alanları” ibaresi, 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki bu tanım ile de uyuşmaktadır. 
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Genel olarak; düzenleme ortaklık payından (DOP) ve kamu ortaklık payı (KOP) ile 

karşılanması gereken alanlarda kalan yapıların bulunduğu taşınmazların herhangi bir 

kurum/kuruluşa tahsisi yapılmış ise; imar barışından yararlanamayacağı açıktır. Yani 

sadece Hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar imar 

barışından yararlanamamaktadır. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi 

yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için imar barışı/affı başvurusu yapılabileceği 

anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile uygulama imar planı olup da uygulama yapılmamış 

veya tahsis gerçekleşmemiş taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar için YKB 

düzenlenebilmektedir. Ancak bu da ilgili yapıya veya yapının ait olduğu arsa/arazinin 

kesin olarak taşınmaz sahibine satılacağı anlamına gelmemektedir. 

Yukarıda da anlatıldığı gibi; imar planında sosyal donatı alanında kalan Hazine taşınmazı 

üzerindeki yapı için imar barışı başvurusu yapılabilmektedir. Çünkü Kanun ve 

Yönetmelik sosyal donatı alanlarında kalan taşınmazlarda bulunan yapılar için imar barışı 

başvurusu ile ilgili yasaklayıcı bir hükme yer vermemiştir. Yapı sahibi imar planında 

sosyal donatı alanında kalan Hazine taşınmazı üzerindeki yapı için YKB alabilmekte ama 

bu parselin imar barışı kapsamında satışını isteyememekte ve kendi adına devrini Tapu 

Sicil Müdürlüğü’nde (TSM) yapamamaktadır. Diğer taraftan imar barışı/affından 

yararlanan herkes YKB alabilmektedir. İmar barışına başvuru yapmak ve hesaplanan 

harcı ödemek YKB almak için HUKUKEN yeterlidir. Ancak YKB’nin geçerli olması 

veya geçerli olup Tapu Sicil Müdürlüğü’nde (TSM), imar barışından yararlanılmasından 

sonraki aşamalarda tescil yapmak (kat mülkiyeti, cins değişikliği, ifraz vb.) için gerekli 

koşulların mevzuat acısından sağlanması gerekmektedir. 
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3. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İMAR BARIŞI 

UYGULAMASINA YÖNELİK GENELGELERİNİN KAPSAMI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyet 

açısından imar barışı/affına yön vermek amacı ile; 2018–8 ve 2018-10 sayılı Genelgeler 

yayınlanmıştır. Bu genelgeler imar barışı/affı için son derece önemli genelgelerdir. 

Özellikle YKB alındıktan sonra Kadastro Müdürlüklerinde ve Tapu Sicil 

Müdürlüklerinde tescil işlemlerini yapabilmek için (kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins 

değişikliği vs.) ilgili genelgelerdeki esaslar uygulanmaktadır. Buna göre; Lisanslı Harita 

ve Kadastro Mühendislik bürolarının (LİHKAB) ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik 

ve Müşavirlik Bürolarının (SHKMMB) imar barışı/affı başvurularında ihtiyaç duyduğu 

belgelerin YKB (yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki 

aykırılıklarda yapının tamamı için, yapı kullanma izni bulunan yapılarda, aykırılık hangi 

bağımsız bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlere ilişkin bütün yapı kayıt belgeleri), 

LİHKAB/SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına (sosyal donatı 

alanı) denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmiş olması halinde bu kısımların terk 

edildiğine ilişkin ilgili belediyeden alınan belgeler olması gerektiği belirlenmiştir.  

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2018 tarih ve E.173013 sayılı yazılarına 

istinaden Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar hariç 

olmak üzere, gerek fiilen ve gerekse plan gereği yolda veya yeşil alanda kalan veya yola 

veya yeşil alana tecavüzlü olan yapılar için cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi 

işlemlerinin yapılabileceği, bu tür işlemlerde zemin tespit tutanağının düşünceler 

sütununa ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine 3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi 

uyarınca düzenlenen YKB’ne istinaden yapıldığı, yapının yola veya yeşil alana tecavüzlü 

olduğu ve yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtmenin 

kaldırılacağı” şeklinde belirtme yapılarak tescil işlemi yapılabilmektedir. Tebliğin 6. 

maddesi’nin 4-b bendinde tanımlanan belgeler; mimari proje, tapu senedi, tapu kaydı ve 

kimlik belgesidir (Yapının Hazineye veya belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa 

edilmiş olması durumunda taşınmazın başvuru sahibi/sahipleri adına; parsel büyükse 

ifrazen, bu mümkün değil ise hisseli olarak tescilinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir) 

(Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1 Zemin tespit tutanağı (Anonim 2019) 

LİHKAB/SHKMMB tarafından yapılan inceleme sonucunda yapının YKB 

düzenlenemeyecek alanlarda tamamen veya kısmen (tecavüzlü) kaldığının anlaşılması 

veya ilgili Tebliğ’de belirtilen alanlar dışındaki yerlere herhangi bir tecavüzün veya 

Hazineye/belediyelere ait taşınmazlar üzerinde kaldığının belirlenmesi halinde bu durum 

düzenlenecek olan zemin tespit tutanağında belirtilerek LİHKAB/SHKMMB tarafından 

gereği yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne/belediyesine 

gönderilmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tescile konu olmadığından “Zemin Tespit 

Tutanağı Formu” düzenlenmektedir (Ek-1). Hazinenin ve üçüncü kişilerin özel 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde kısmen tecavüzü bulunan yapılar için 

Hazinenin/ilgililerinin muvafakatı alınması koşuluyla tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 
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tecavüze yönelik belirtme yapılarak tapu sicilinde gerekli tescil işlemi yapılabilmekte ve 

tescile konu olan işlerde “Zemin Tespit Tutanağı” düzenlenmektedir. 

3.1 İmar Barışı/Affı Kapsamında Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Uygulamaları 

3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. maddesinde ve YKB Verilmesi Esaslarının 6. 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre; bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, 

birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat 

mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim planının da 

tapu müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir. Kat mülkiyeti kurulmasında resmi 

sözleşme düzenlenmektedir. Bu sözleşme aynı zamanda tescil anlamına gelmektedir. Bu 

işlem Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılmaktadır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 

(KMK) 1012. maddesine göre ana gayimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine 

çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti 

kurulamaz. 

Kat mülkiyeti, tapu sicil müdürlüğünde kurulmadan önce yapı/yapıların mutlaka zeminde 

ölçülerek kadastro paftalarına işlenmesi gerekmektedir. Kadastro Müdürlüğünde cins 

değişikliği yapıldıktan sonra ancak tapu sicil müdürlüğünde gerekli belgeler 

tamamlanarak kat mülkiyetine geçiş yapılabilir. Nihayetinde her bir bağımsız bölüm için 

tapu senedi alınır. Her ne kadar kat mülkiyetine geçmek hukuken avantajlı olsa da, 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 07.07.2009 tarih  ve 27281 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile bazı maddeler değiştirilerek kat 

mülkiyetine geçiş zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. 

İmar barışı/affında süreç olarak iki aşama bulunmaktadır. Bunlardan birincisi YKB’nin 

alınmasıdır. İkincisi ise mevzuattaki şartları sağlamak koşulu ile tapu sicilinde yapılan 

mülkiyete konu (cins değişikliği, kat mülkiyeti, kat irtifakı, ihdas, ifraz vb.) işlemlerdir. 

İmar barışında mülkiyete konu işlemleri yapabilmek için mutlaka yapı kayt belgesinin 

alınması gerekmektedir. Burada kanun koyucu özellikle cins değişikliği ve kat 

mülkiyetinin tesis edilebilmesi (tescil) için ilgili kanun ve tebliğe göre YKB’ne ödenen 

bedel kadar yeni bir bedelin ödenmesi gerektiğini belirtmektedir. 
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3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesinde ve YKB Verilmesi Esaslarının 6. 

maddesinin dördüncü fıkrasında yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış 

veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın 

kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat 

mülkiyeti tesisi yapılabileceği öngörülmüştür. Cins değişikliği, bir taşınmaz malın 

cinsinin, yapısız iken, yapılı veya yapılı iken, yapısız hale; bağ, bahçe, tarla gibi 

taşınmazlar iken, arsaya; arsa, arazi, bağ, bahçelerin benzeri duruma dönüştürmek için 

kadastro paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. 

Kadastro Müdürlüğü (KM) tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, TSM’ne 

gönderildikten sonra; TSM tarafından tescil işlemi yapılır. “Taşınmazın Niteliği” 

sütunundaki cins kırmızı mürekkepli kalemle terkin edilerek, tarih ve yevmiye numarası 

yazıldıktan sonra, mavi veya siyah mürekkepli kalemle yeni cinsi yazılır. Cins değişikliği, 

bir yandan teknik çalışmayı gerektirirken (Kadastro Müdürlüğü), diğer taraftan tapu 

kütüğüne yazımı gerektiriyor olması sebebi ile TSM’nü ilgilendiren iki taraflı bir 

işlemdir. KM, ilgililerin başvurusu (talebe bağlı işlemlerin) üzerine gerekli işlemleri 

yerine getirdikten sonra düzenledikleri değişiklik beyannamelerini TSM’ne gönderir. 

TSM değişiklik beyannamesi doğrultusunda ilgili taşınmazın tapu kütüğünde gerekli 

değişiklikleri yapmaktadır. Örneğin; bu işlem tapu sicilinde taşınmazın “Kargir Ev” olan 

cinsinin, …….Kadastro Müdürlüğünün …/…./2018 tarih ve …./…. sayılı yazıları ve ekli 

değişiklik beyannamesi gereğince “Arsa” olarak değiştirilerek tesciline istinaden 

düzenlenmiştir şeklinde tapu sicil kütüğünün ilgili bölümünde belirtilmektedir.  

3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesinde ve YKB Verilmesi Esaslarının 6. 

maddesinin dördüncü fıkrasına göre tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi 

yapılabilmesi için YKB, mimari proje, kat mülkiyetini kuran yapı maliki/malikleri 

tarafından imzalanmış yönetim planı, zemin tespit tutanağı, cins değişikliği ve kat 

mülkiyeti tesisi bedelinin ödeme makbuz belgelerinin bulunması gerekmektedir. 

Cins değişikliği ve/veya kat mülkiyetine geçilmek isteniyorsa; bunun için öncelikle YKB 

alınmış ve yapının tümü için bir mimar tarafından düzenlenmiş proje ve tüm maliklerin 

imzaladığı yönetim planının bulunması gerekmektedir. Bu işlemler yaptırılarak cins 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/imarbarisi-sss#accordion__menu-page-10
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değişikliği ve ardından kat mülkiyetine geçmek üzere “zemin tespit tutanağı” 

düzenlenmesi için LİHKAB/SHKMMB’na müracaat edilmesi halinde, bu bürolarca; 

öncelikle yapının üzerinde bulunduğu parselin imar planında umumi hizmet alanlarına 

(sosyal donatı alanı) denk gelen bir kısmının olup olmadığının kadastro haritası ve imar 

planı çakıştırılmak suretiyle tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Şayet söz konusu parselin imar planlarında umumi sosyal donatı alanlarına rastlayan bir 

parçası olmadığı tespit edilirse bu durum düzenlenen zemin tespit tutanağında belirtilerek 

imzalanır. Plan ile parselin mekânsal olarak çakışması sonucunda sosyal donatı alanlarına 

denk geldiği tespit edilir ise (aynı zamanda tahsis yok ise); yapıyı da gösterir şekilde 

zemin tespit tutanağı üzerinde gösterilerek imar plan gereği terk edilmesi gereken 

alanların terki için SHKMMB tarafından gerekli teknik işlemler yapılır. Dosyanın 

hazırlanması ve terk işleminin yapılmasından sonra ilgili belediyesinden imar planlarında 

umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin alınmış belge ile daha 

önceden zemin tespit tutanağının yerine zemin tespit tutanağının düzenlenmesi 

gerekmektedir.Bu işlemlerle birlikte cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş için diğer 

şartlarda (mimari proje, yönetim planı gibi) yerine getirilerek tapuda tescil işlemi yapılır 

(Ek-1). 

YKB alınmış ve kat mülkiyetine geçilmeksizin sadece yapının tapuya tescil edilmesi 

isteniyorsa mimari projeye gerek bulunmamaktadır. Sadece zemin tespit tutanağı 

düzenlenmesi için bir Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB)  veya 

Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosundan (SHKMMB) herhangi 

birine müracaat edilmesi yeterlidir. Zemin tespit tutanağının düzenlenmesinin ardından 

önce Kadastro Müdürlüğüne ardından Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi 

gerekmektedir. Ana taşınmaz tek malikli ise maliğin talebi ile işlem gerçekleştirilir. 

Ancak ana taşınmazın çok malikli olması halinde tüm maliklerin muvafakatı ve talebi 

gerekmektedir. 

Bağımsız bölüm niteliği daire olan taşınmazın niteliğnin işyerine dönüştürülmek 

istenmesi durumunda öncelikli olarak YKB’nin alınmış olması gerekmektedir, akabinde 
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mimar tarafından düzenlenmiş proje, tüm kat maliklerinin imzaladığı yönetim planı ve 

tüm kat maliklerinin muvafakatı ile tapu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Kısmen yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi, kısmen de YKB olan yapıların cins 

değişikliği  işlemi talep edilir ise, talebin bir bütün olarak değerlendirilerek, 

LİHKAB/SHKMMB tarafından düzenlenen zemin tespit tutanağına göre işlemin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen işlemlerde daha önceden 

yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olan kısımlar için ilgili idareden (tapu müdürlüğü 

veya belediye) daha önce tasdik edilmiş olan vaziyet planı örneği istenilmesi 

gerekmektedir. Bu işlemler yerine getirildikten sonra kat mülkiyetine geçiş için gerekli 

işlemler yapılabilir. 

Ortak kullanım alanları, diğer bağımsız bölümlerin arsa payları, binanın genel görüntüsü 

gibi ana unsurlarda değişiklik yapmayan ve ana yapıya zarar vermeyen durumlarda 

sadece birleşen veya bölünen bağımsız bölüm maliki veya maliklerinin YKB ve 

değişikliği içeren mimari proje ile tapu müdürlüğüne müracaatı ile işlem süreci 

başlatılmaktadır. 

3.2 İmar Barışı/Affında YKB’li Yapının Oturduğu Alana Göre Oluşan Uygulamalar 

YKB’li yapının üçüncü şahıslara, Hazine ya da belediyenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlara tecavüzlü olması halinde ilgili kişi yada kurumlardan muvafakat alınması 

halinde cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri gerçekleştirilebilicektir. Zemin tespit 

tutanağının düzenlenmesinin ardından önce kadastro müdürlüğüne ardından tapu 

müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Üçüncü kişilerin taşınmazlarına 

tecavüzlü durumda; zemin tespit tutanağına malikin imzası veya noter onaylı 

muvafakatname alınır, söz konusu taşınmaz çok malikli bir site ise; kat malikleri 

kurulunca muvafakat verme yönünde alınmış karara ilişkin karar defterinin noter onaylı 

örneği zemin tespit tutanağına eklenir. Hazine taşınmazına tecavüzlü durumda ise; 

kadastro müdürlüğü tarafından yazılı olarak milli emlak müdürlüğünden işleme ilişkin 

muvafakat istenir. Bu işlemlerle birlikte cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş için 

diğer şartlar da (mimari proje, yönetim planı gibi) yerine getirilerek tapuda tescil işlemi 
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yapılır. Ancak burada YKB sahibi veya başka bir ifade ile yapı sahibi satın alma yoluyla 

söz konusu taşınmazlarda malik durumuna gelmeli ve söz konusu tecavüz ortadan 

kaldırılmalıdır. 

Özel alanlarda kalan (mera, yaylak, kışlak, orman, kıyı kenar çizgisi vb.)  yapılar için 

YKB alınarak LİHKAB/SHKMMB’na müracaat edilmesi halinde, yapının bu tür 

alanlarda kısmen veya tamamen kaldığı arazi çalışmasına gerek olmadan tespit 

edilebiliyorsa hiçbir işlem yapılmaksızın doğrudan, bu durumun tespiti için arazi 

çalışmasına gerek varsa yapılacak arazi çalışmasının ardından zemin tespit tutanağı 

düzenlenerek müracaat sahibi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne yönlendirilerek, bu 

alanlardaki yapılar için YKB ve zemin tespit tutanağı düzenlenmiş olsa dahi Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerinde işlem yapılamamaktadır. Tebliğin ”YKB Düzenlenemeyecek 

Yapılar” başlıklı 8. maddesi kapsamı dışında kalan yapılardan, özel mülkiyete konu olup 

da kendi özel kanunlarına tabi olan taşınmazların imar barışından faydalanarak YKB 

alınmasından sonra cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş taleplerinde; 2018/8 sayılı 

Genelgede de belirtildiği üzere mevzuatı gereği izin alınması gereken kurumlardan 

alınacak cevabi yazıya göre işlemlere yön verilmektedir. Ayrıca tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde belirtme bulunanlar için de 2010/4 Sayılı Talebe Bağlı Olarak Yapılan 

Değişiklik İşlemleri Hakkında Genelge’nin 24. maddesinin 16. fıkrasına göre ilgili 

idarenin olumlu kararının aranması gerekmektedir. 

YKB alınarak zemin tespit tutanağı düzenlenmesi için LİHKAB/SHKMMB’na müracaat 

edilmesi ve yapılan arazi çalışmasının ardından yapının kısmen veya tamamen tapulama 

harici/tescil harici alanda olduğunun tespit edilmesi halinde zemin tespit tutanağı 

düzenlenerek müracaat sahibi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne yönlendirilmektedir. Bu 

alanlardaki yapılar için YKB ve zemin tespit tutanağı düzenlenmiş olsa dahi Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerinde işlem yapılamamaktadır. Bu durumda YKB sahibinin  ilgili 

kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alması, yapının bulunduğu arazinin tescilli hale 

gelebilmesi için gerekli koşulları sağlaması halinde ancak tescil işlemi yapılabilmektedir. 

Yapı kısmen veya tamamen kesinleşmiş imar planına göre sosyal donatı alanında (eğitim 

tesisleri alanları, sağlık tesisleri alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, ibadet alanları) 



 

 

 29  

 

kalması durumunda; kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak 

belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara 

tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar imar barışı kapsamına 

girmediğinden bu kapsamdaki yapılar için YKB düzenlenmemesi gerekmektedir. Bu tür 

yerler için zemin tespit tutanağı düzenlenmesi için SHKMMB/LİHKAB’a başvurulması 

halinde; arazi çalışmasına gerek olmadan tespit edilebiliyorsa, talep alınmadan doğrudan, 

bu durumun tespiti için arazi çalışmasına gerek varsa yapılacak arazi çalışmasının 

ardından zemin tespit tutanağı formu düzenlenerek, ilgilisine bu tür yapılar için YKB 

düzenlenmesi mümkün olmadığı bildirilir. Bu tür yapılar için YKB düzenlenmesi 

mümkün olmadığından, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi imkanı da 

bulunmamaktadır. 

YKB alınan yapıların üzerinde bulunduğu taşınmazın imar planında umumi hizmet 

alanlarına denk gelen kısımlarının bulunması halinde bu kısımların 3194 sayılı İmar 

Kanunu gereğince 2010/22 Sayılı Genelge’de açıklandığı şekilde terk edilmiş olması 

gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle LİHKAB/SHKMMB’larca taşınmazın imar 

planında umumi hizmet alanlarına denk gelen kısmı olup olmadığı araştırılır, denk gelen 

alan yoksa zemin tespit tutanağının uygun bir yerinde bu yönde belirtme yaparak 

imzalanmakta, denk gelen alan varsa gerekli terk işlemleri için müracaat sahibi ilgili 

belediye/kuruma yönlendirilmektedir.  

Gerek fiilen ve gerekse plan gereği yolda veya yeşil alanda kalan veya yola veya yeşil 

alana tecavüzlü olan yapılar için cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi talebinde 

bulunulabilmektedir. Bu tür işlemlerde zemin tespit tutanağının düşünceler sütununa ve 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi uyarınca 

düzenlenen YKB’ne istinaden yapıldığı, yapının yola veya yeşil alana tecavüzlü olduğu 

ve yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtmenin kaldırılacağı” 

şeklinde belirtme yapılarak tescil işlemi yapılabilmektedir. 

Plansız alanlarda kalan yapılar için imar barışı kapsamında YKB alınarak cins değişikliği 

ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri talep edilmesi halinde; 3194 sayılı İmar Kanunu’na 

eklenen Geçici 16. madde ile Kanun’un uygulamasına yönelik çıkartılan tebliğ’de planlı 
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alanlar veya plansız alanlar şeklinde bir ayrım ve kısıtlama yapılmadığından YKB ile 

gerekli belgeler hazırlanarak genel mevzuat çerçevesinde cins değişikliği ve kat mülkiyeti 

tesisi işlemleri yapılabilmektedir. 

Yola cephesi olmayan yapılar için, imar barışı kapsamında YKB alınarak cins değişikliği 

ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri talep edilmesi halinde; 3194 sayılı İmar Kanunu’na 

eklenen Geçici 16. madde ile Kanun’un uygulamasına yönelik çıkartılan tebliğ’de imar 

planlarına ve yönetmeliklerine uygunluk denetimi ve şartı aranmadığından,  YKB ile 

gerekli belgeler hazırlanarak genel mevzuat çerçevesinde cins değişikliği ve kat mülkiyeti 

tesisi işlemleri yapılabilmektedir. 

Tarım arazileri üzerine yapılan ve imar barışından yararlanan yapılarda cins değişikliği 

tesisi yapılabilmesi için İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin uygunluk 

görüşünün   kadastro müdürlüklerince işlem öncesi alınması  gerekmektedir. YKB alınan 

yapılarda imar barışı çerçevesinde  talep edilen cins değişikliği/kat mülkiyeti tesisi 

işleminin yapılabilmesi için söz konusu yapıların  tabi olduğu özel kanunlarda (Toprak 

Koruma  ve Arazi Kullanımı Kanunu, Kıyı Kanunu, doğal sit, arkeolojik sit, kentsel sit, 

askeri güvenlik alanı ile ilgili düzenlemeler vs.) cins değişikliği/kat mülkiyeti tesisi 

işlemlerine izin veriliyor olması gerekmektedir. Mevzuat gereğince işlemler öncesinde 

diğer kurumlardan izin/muvafakat alınması ile tapu ve kadastro müdürlüklerinde 

işlemlere yön verilmektedir. 

3.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yapılardaki Uygulamalar  

İbadethaneler, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar, mülkiyeti Hazine adına 

kayıtlı olup, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli yapılara ait cins değişikliği 

taleplerinde; zemin tespit tutanağı ve kat mülkiyeti tesisi istenen yapılar için istenen 

mimari proje; ilgili kurumun bünyesinde çalışan harita mühendisi ve mimarın yapım ve 

sorumluluğunda olup, ilgili kurumun bünyesinde harita mühendisi ve mimar 

bulunmaması durumunda ise serbest mimar ve LİHKAB/SHKMMB’larından hizmet 

satın alınmak suretiyle yaptırılması gerekmektedir. 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/imarbarisi-sss#accordion__menu-page-23
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Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli yapılara ait 

taleplerde, talebin  Milli Emlak Müdürlüklerince yapılması esastır. Döner Sermaye ücreti 

alınmayacağı Kanun ile hüküm altına alınmış kurumlar ile okul, ibadet yeri, hastane, spor 

tesisleri, sağlık ocağı, karakol, hükümet binası gibi kamu hizmetleri yerleri ile Türk 

Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerle, Türkiye Kızılay Derneği ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuna ait taşınmazlara ait taleplerden döner sermaye ücreti ve teknik belge 

ücreti alınmamaktadır. 

3.4 İmar Barışı/Affı Kapsamında Kadastro Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 

Kadastro müdürlüklerinde, imar barışı/affı kapsamında YKB alındıktan sonra TSM’de 

yapılacak olası bir tescile dayanak olmak üzere; istemde (müracaatta) bulunanın kimlik 

belgesi, istemde bulunan temsilci (vekalet) ise temsil belgesi, yapı kayıt belgesi/belgeleri, 

zemin tespit tutanağı, LİHKAB/SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet 

alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespiti halinde bu kısımların terk edildiğine 

ilişkin ilgili belediyesinden veya kurumundan alınan belge, tapu malikleri veya 

maliklerden en az birisi ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan hizmet 

sözleşmesi/tip sözleşme ve fatura ve sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin 

ödendiğine dair makbuz, olarak sayılabilmektedir. 

Kadastro müdürlüklerince belirtilmiş olan belgelerin varlığı tespit edildikten sonra 

başvuru konusu parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik 

evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü 

yapılarak zemin tespit tutanağının tescil sayfası kısmı kontrol edilip, onay ve imzalar 

tamamlandıktan sonra sistem üzerinden güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüğüne 

gönderilmektedir. 

3.5 İmar Barışı/Affı Kapsamında Tapu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler 

Zemin tespit tutanağı ve eklerinin kadastro müdürlüğünce büro kontrolü yapılarak tapu 

müdürlüğüne intikali sağlandıktan sonra tapu müdürlüğüne; Kadastro Müdürlüğü 
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tarafından gönderilen YKB/belgeleri, zemin tespit tutanağı LİHKAB/SHKMMB 

tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun 

tespit edilmesi halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya 

kurumundan alınan belge, mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı 

bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve 

büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi 

nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı 

inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana 

gayrimenkulun yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda 200 

dpi çözünürlükte siyah beyaz taranmış olarak (üzerinde mimarın kaşesi vc imzası bulunan 

tif formatında düzenlenmiş CD) tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje, bağımsız 

bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine 

göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış 

yönetim plânı, 2014/2 Sayılı Genelge kapsamında zorunlu deprem sigortası, YKB için 

ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek 

üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırıldığına 

ilişkin belge, 492 Sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın 

tahsil edildiğine ilişkin 59 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge 

ile müracaat edilmesi üzerine tapu müdürlüğünce işleme ilişkin döner sermaye hizmet 

bedeli tahsil edilerek tapu sicilinde gerekli tescil işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca, sadece 

kat irtifakına geçilmiş yapılarda tescilin esas unsurlarında (bağımsız bölüm değişikliği, 

eklemesi, nitelik, arsa payı v.b.) değişiklik getirmeyen durumlarda tek malikin talebiyle 

işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, kat irtifakına geçilip geçilmediğine 

bakılmaksızın yapılacak tescil işlemlerinde ise tüm maliklerin talebinin alınması 

gerekmektedir. 
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4. YAPI KAYIT SİSTEMİNDE (YKS) TOPLANAN VERİLERLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRME 

18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi 

ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’nun 

Geçici 16. maddesi ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 

16. madde düzenlemesi hayata geçirilmiştir. Düzelemenin yürütülmesinde sorumlu olan 

Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı internet üzerinden bir E-Devlet Uygulaması olan YKS 

oluşturarak başvuruları elektronik ortamda kayıt altına almıştır. Böylece yapı sahiplerinin 

başvuruları bu sistem üzerinde bir veritabanında tutulmaya başlanmıştır.  

Haziran 2019 tarihi itibari ile toplanan bu kayıtlar üzerinden bir çalışma yapılmıştır. 

Bakanlık tarafından yayınlanan ve YKS’den  bu çalışmaya yönelik olarak tedarik edilen 

veriler derlenerek sorgulama ve analiz yapılabilir hale getirilmiştir. Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan (TÜİK) alınan nüfus, konut ve işyeri verileri ile YKS veritabanındaki 

öznitelik bilgileri entegre edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Türkiye genelinde il bazlı olarak 

imar barışı/affına başvuran yapı sahipleri ile ilgili analizler yapılmış sonuçlar Türkiye 

Haritası üzerinde tematik olarak gösterilmiştir. Bakanlığa yapılan başvuru sayılarından 

faydalanılarak hazırlanan grafikler incelendiğinde YKB başvuru sayısında İstanbul ilk 

sırada, İzmir ikinci sırada, Muğla üçüncü sırada, Antalya dördüncü sırada ve Ankara’nın 

beşinci sırada yer aldığı belirlenmiştir (Şekil 4.1). 

Türkiye genelinde il bazlı olarak imar barışına yapılan başvuru sayılarından başvuru 

yapılan toplam bağımsız bölüm sayıları incelendiğinde ise; bağımsız bölüm ile ilgili en 

çok başvurunun İstanbul ilinde yapıldığı belirlenmiş ve İstanbul’u sırasıyla İzmir ve 

Ankara takip etmiştir. Bağımsız bölüm başvuru sayısı ile ilgili sayısal verilere 

bakıldığında İstanbul ilinde bağımsız bölüm ile ilgili olarak imar barışına yapılan toplam 

başvuru sayısının 1.547.489 olduğu belirlenmiştir. Bu başvuru sayısı İstanbul’u en 

yakından takip eden İzmir ve Ankara illeri ile kıyaslandığında sadece İstanbul iline 

yapılan toplam başvuru sayısının İzmir ve Ankara illerinden yaklaşık olarak 2 kat daha 

fazla olduğu görülmekte olup bu durum, İstanbul’da kayıtlı olan ve imar barışına ihtiyaç 

duyulan bağımsız bölüm sayısının çok fazla olduğunu göstermektedir (Şekil 4.2). 
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İmar başvurusu için ödenmesi gereken harç bedellerinin başvuru yapıldıktan sonraki 

tahakkuk sayılarında ise; 390.933 tahakkuk sayısı ile İzmir ilk sırada, 349.773 tahakkuk 

sayısı ile İstanbul ikinci sırada ve 198.572 tahakkuk sayısı ile Muğla üçüncü sırada yer 

almaktadır. İmar barışı uygulamalarından faydalanabilmenin en önemli şartı olan 

tahakkuk işleminin gerçekleştirilmesi verileri incelendiğinde yapılan başvurular ile 

tahakkuk edilen başvuru sayısı arasında ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir (Şekil 

4.3). 

İmar barışından faydalanabilmek amacıyla yapılan başvuru sayılarının incelenmesi 

sonucunda başvuru yapılan bağımsız bölüm sayısı ile konut ve işyeri sayısı arasındaki 

oranlarda da bazı farklılaşmalar görülmektedir. İstanbul ili için yapılan başvurularda 

bağımsız bölüm sayısı ile konut ve işyeri sayısı arasındaki oranın 0,59 düzeyinde, b 

uoranın Muğla ili için 0,50 düzeyinde ve Bolu ili için 0,41 düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 4.4). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili birimlerine yapılan imar barışı 

başvurularında toplam başvuru sayısı ile başvuru yapılan ilin toplam nüfusu arasında da 

dikkat çekici bir oran olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle başvuru sayısının ülke 

ortalamasına göre oldukça fazla olduğu belirlenen Muğla ilinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile bağlı ve ilgili birimlerine yapılan imar barışı başvuru sayısı ile il nüfusu 

oranın 0,20’lik bir oran olduğu, bu oranın Gümüşhane ilinde 0,14’e düştüğü ve Giresun 

ilinde 0,1 olarak hesaplandığı belirlenmiştir. Bu oranın en düşük olduğu il olan Siirt ilinde 

ise 0,08’lik bir oran hesaplandığı ve başvuru sayısının ilin genel nüfusundaki payına 

oranının oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır (Şekil 4.5). 

Türkiye’de özellikle gecekondulaşma dışında en yoğun kayıt dışı yapılaşma oranının 

kırsal alanlarda olduğu gözlenmektedir. Kırsal bölgelerdeki denetim mekanizmasının 

kent alanına göre kontrol edilebilmesinin güç olması, kırsal alanlardaki dağınık ve 

düzensiz yapılaşma ve denetleme mekanizması gibi faktörler kırsal bölgelerde yer alan 

yapıların kayıt altına alınmasını oldukça güçleştirmektedir. Özellikle imar barışı 

uygulaması sonrasında kırsal bölgelerden gelen talep ve başvuruların yoğunluğu bu 

durumun varlığını açıkça göstermektedir. Konya ilinde yapılan tarım amaçlı yapılarla 
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ilgili başvuru sayısının 53.220 adet olduğu, Konya ilini 39.764 başvuru ile Ankara ilinin 

takip ettiği ve devam eden illerin sırasıyla İzmir, Antalya ve Giresun olduğu 

belirlenmiştir. Özellikle kırsal alanlarda sürekli olarak inşa edilen, ev, ahır, baraka, kulübe 

gibi yapıların çokluğu ve artarak devam etmesi bu yapıların bildirilmesi yoluyla kayıt 

altına alınabilmesi açısından olumlu bir durum olarak görülse de bu işlemlerle ilgili olarak 

ciddi problemler yaşanmaktadır. Kırsal bölgelerle ilgili denetleme mekanizmasının 

Türkiye’de henüz istenilen düzeylere gelememiş olması bu durumun ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. İmar barışı uygulaması ile kırsalda yaşayanların izinsiz olarak inşa 

ettikleri yapıları tek tek tespit etmek yerine yapı sahiplerinin bizzati olarak kendilerinin 

bildirmesi bu yapıların kayıt altına alınabilmesi için önemli bir fırsat haline gelmiş ancak 

uygulama süreci ve mekanizması tam ve verimli çalışmadığı için kayıtlamanın yapılması 

istenilen doğruluk ve güvenilirlik düzeyine erişememiştir (Şekil 4.6). 

İmar barışı başvuruları ile ilgili olarak tutalan kayıtlarda ülke genelindeki toplam başvuru 

sayılarındaki toplam iskele, liman ve tersane yapıları incelendiğinde en çok başvurunun 

1.221 başvuru ile Muğla iline ait olduğu, Muğla ilini 314 başvuru ile Antalya’nın, 

Antalya’yı 224 başvuru ile İzmir ilinin, İzmir ilini 133 başvuru ile İstanbul ilinin takip 

ettiği belirlenmiştir. Kayıt altına alınan diğer başvuru sayılarının ise; 52 başvuru ile 

Aydın, 46 başvuru ile Sakarya, 38 başvuru ile Çanakkale, 32 başvuru ile Kocaeli, 25 

başvuru ile Sinop, 21 başvuru ile Balıkesir, 20 başvuru ile Tekirdağ, 20 başvuru ile Rize, 

19 başvuru ile Mersin, 16 başvuru ile Bursa, 14 başvuru ile Yalova, 10 başvuru ile 

Zonguldak, 8 başvuru ile Trabzon ve 7 başvuru ile Hatay olduğu tespit edilmiştir (Şekil 

4.7). 

Başvuru sayıları ile ilgili olarak bir diğer ilgi çekici analiz ise başvuru sayısını oluşturan 

lüks villa, köşk, AVM ve otel gibi yapılarla ilgili olarak yapılan başvurulardır. Özellikle 

ticaret ve sanayinin hızlı ve gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu illerde bu yapılarla 

alakalı başvuruların sayılarının yüksek olduğu dikkati çekmektedir. İstanbul ilinde lüks 

villa, köşk, AVM ve otel gibi yapılarla alakalı olarak yapılan toplam başvuru sayısının 

14.755 adet olduğu belirlenmiş ve İstanbul’da resmi olarak kayıt altına alınamamış 

toplam lüks ve ekonomik değere sahip yapı sayısının oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. 
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İstanbul’u 4.363 başvuru ile İzmir, 3.851 başvuru ile Antalya ve 2.966 başvuru ile Muğla 

illeri takip etmektedir (Şekil 4.8). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (ÇŞB) yapı kayıt sistemi verilerinin analizi ile elde edilen 

bir diğer başvuru sayısı binanın tamamı ile ilgili olarak yapılan başvuruları 

göstermektedir. Kayıt altına alınması talep edilen bütün bina yapı sayısının en fazla 

olduğu iller sırasıyla; İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Ankara, Bursa, Mersin, 

Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Aydın şeklinde belirlenmiştir. Binanın tamamı için yapılan 

başvuru sayısının en çok olduğu il olan İstanbul’da yapılan başvuru sayısı 281.194 adet 

ve yapılan en az başvuruya sahip olan Siirt ilinde ise bu sayı 891 olarak kayıt altına 

alınmıştır (Şekil 4.9). 

TÜİK  ile ÇŞB (YKS) den alınan veriler  il bazında entegre edildikten sonra görülen 

analizler ile görülen tematik haritalar oluşturulmuştur. Bu veriler incelendiğinde ilginç 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Farklı kesimlerin bakış açısı ile bu verilerden farklı çıkarımlar 

yapmak mümkündür. Örneğin nüfus bilgileri temel alındığında kişi başına düşen başvuru 

sayıları illere göre tamamaen değişmektedir. Tarım amaçlı başvurulara bakıldığında 

aslında çok fazla tarım parseli olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinde Giresun, 

Trabzon, Ordu, Rize gibi iller sıralamada ilk sıralarda yer almıştır. Bunun nedeni özellikle 

Karadeniz’deki yaylalardaki imar barışı/affı başvurularının düşük bedel ödemek için 

tarım amaçlı kullanılan yapı olarak gösterilmesidir. İmar barışı/affı ile ilgili gerek yazılı 

basında gerek ise medyada çıkan haberlere bakıldığında veya çoğu kişi tarafından 

bilindiğinin aksine bu düzenleme sadece konutlar için yapılmamıştır. Yapılan 

analizlerden anlaşılacağı üzere; imar barışı/affı başvuruları yüksek katlı binalar, alışveriş 

merkezleri (AVM), hastaneler, oteller, villalar, iskele, liman, tersane gibi birçok farklı 

yapı türünde imara aykırı yapılan yapıları da fiili olarak kapsamıştır. Bu durum imar 

barışı/affı sürecinde çok farklı konularda mülkiyet problemleri ile karşı karşıya 

kalınacağını göstermektedir (Çizelge 4.1, Çizelge 4.2, Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4). 

İmar barışı/affı için Türkiye’nin her ilinden yoğun bir talep olmuş, YKS’nin olumlu ve 

olumsuz yönleri ile yapı stoğu için çok önemli bir envanter toplanmıştır. Türkiye 

genelinde İmar barışı/affı ile toplanan kaynak (yaklaşık 10 milyar dolar) ve bu veri 
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envanteri, kentler ve köyler geleceğe sağlıklı, güvenli, yasal ve nitelikli bir şekilde 

hazırlamanın temelini oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.1 Yapı Kayıt Sistemi (YKS) Veritabanındaki  öznitelik bilgileri (TÜİK 2019) 

1 İl Adı TÜİK 

2 Nüfusu TÜİK 

3 Konut Sayısı TÜİK 

4 İşyeri Sayısı TÜİK 

5 Bağımsız Bölüm Sayısı ÇŞB(YKS) 

6 Başvuru Sayısı ÇŞB(YKS) 

7 Binanın Tamamına Göre Başvuru Sayısı ÇŞB(YKS) 

8 Ticari Bağımsız Bölüm Sayısı ÇŞB(YKS) 

9 1-2 Katlı Binalar ve Sanayi Yapıları ÇŞB(YKS) 

10 3-7 Katlı Binalar ve Entegre Sanayi Yapıları ÇŞB(YKS) 

11 8 ve Daha Yüksek Katlı Binalar ÇŞB(YKS) 

12 Lüks Binalar, Villa, Alışveriş Kompleksi, Hastane, Otel vb. Yapılar ÇŞB(YKS) 

13 Tarım Amaçlı Yapılar ÇŞB(YKS) 

14 Enerji Üretim Tesisleri ÇŞB(YKS) 

15 İskele, Liman, Dershane ÇŞB(YKS) 

16 
İstinat Duvarı, Dolgu Alanı, Havuz, Spor Sahaları vb. Bina 

Niteliğinde Olmayan Yapılar 
ÇŞB(YKS) 

17 
İbadethaneler / Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 

Ticari Maksatla Kullanılmayan Yapıları 
ÇŞB(YKS) 

18 Ödenen Tahakkuk Sayısı ÇŞB(YKS) 

19 Ödenen Tutar (TL) ÇŞB(YKS) 

21 Ödenen Tahakkuk Sayısı (Tapu) 

 
ÇŞB(YKS) 
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Şekil 4.1 Türkiye geneli İmar Barışı başvuru sayıları göstergeleri (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.2 İmar Barışı bağımsız bölüm sayılarının tematik haritası (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.3 İmar Barışı ödenen tahakkuk sayılarının göstergesi (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.4 İmar Barışı bağımsız bölüm/konut+işyeri oranının göstergeleri (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.5 İmar Barışı  başvuru sayısı/nüfus oranının göstergeleri (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.6 Tarım amaçlı kullanılan yapılar  için yapılan başvuruların tematik haritası 

(ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.7 İmar Barışı iskele, liman, tersane yapıları (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.8 Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel yapıları (ÇŞB 2019) 
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Şekil 4.9 İmar Barışı binanın tamamı için yapılan başvurular (ÇŞB 2019) 
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Çizelge 4.2 Türkiye’de İmar Barışı/Affı ile ilgili verilerin başvuruların ülke ortalamasının 

üzerinde olduğu illere göre karşılaştırılması (ÇŞB 2019) 
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Çizelge 4.3 Türkiye’de İmar Barışı/Affı ile ilgili verilerin başvuruların ülke ortalamasında 

olan illere göre karşılaştırılması (ÇŞB 2019) 
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Çizelge 4.4 Türkiye’de İmar Barışı/Affı ile ilgili verilerin başvuruların ülke ortalamasının 

altında olan bazı illere göre karşılaştırılması (ÇŞB 2019) 

 

 



 

 

 50  

 

5. İMAR BARIŞI/AFFI UYGULAMASINDA ÇANKAYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışma kapsamında ÇŞB ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden (TKGM) elde 

edilen bilgilere göre, yapılan hesaplamalarda imar barışı başvurularının 30/06/2019 tarihi 

itibarı ile tapu müdürlüklerinde talebe bağlı olarak tescil edilme oranı % 4.33 olarak tespit 

edilmiştir. Bir başka deyişle imar barışı başvurularının % 95.67’lik kısmı halen tapu 

müdürlüklerinde işlem görmemiş veya işlem yapılamamıştır. Özellikle YKB sahiplerinin 

mevcut mevzuat çerçevesinde tapuda işlem yapabilmeleri için taşınmaz üzerinde 

herhangi bir tescile engel durum olmaması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile YKB 

alınarak gerçekleştirilmek istenen talebin her halükarda Anayasa, TMK ve Kat Mülkiyeti 

Kanunu (KMK) gibi kanunların koyduğu ana kurallara da uygun olması zorunlu olacaktır. 

Bu da her YKB sahibi olanın tapuda işlem yapabileceği anlamına gelmemektedir.  

Ankara ili, Çankaya ilçesi hudutları içerisinde kalan ve YKB almaya hak kazanmış yapı 

ve tesislerle ilgili olarak hak sahiplerinin tapu müdürlüğünden imar barışı kapsamında 

yapılmasını istedikleri tescil taleplerine tapu müdürlüğünün “Red Kararı” verdiği 

görülmüştür. Bu keyfi bir durum değil, tamamen yasa ve yönetmeliklerden ve imar 

barışı/affı düzenlemesindeki boşluklardan kaynaklanan bir durumdur. Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü’nce verilen YKB ile tapuda işlem yapmak isteyen taşınmaz sahiplerinin 

başvurularının bir kısmında  “Red Kararı” verilerek cins değişikliği ve kat mülkiyetine 

geçiş işlemlerinin yapılamadığı görülmüştür. Söz konusu durum incelendiğinde bir takım 

gerekçeler tespit edilmiştir. Tapu müdürlüklerine talep geldiği zaman tescil 

edilmemesinin veya “Red Kararı” verilmesinin temel sebebine bakıldığında, konunun 

mevzuat açısından teknik ve hukuki boyutta sorunlarının olduğu anlaşılmaktadır. Tapu 

müdürlüğünde yapılması talep edilen işlemin mevzuata aykırı olması ya da taraflarca 

işlemin hukuki gerekçelerinin ispat edilemeyip belgelenmemesi halinde; Tapu 

müdürlüğünce istemin yerine getirilmemesi, ve bunun gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 

istemde bulunanlara bildirilmesi işlemi için hazırlanan karara “Red Kararı” 

denilmektedir. Tapu müdürlüklerinde verilen red kararlarında; kararın tarihi ve yevmiye 

numarası, istemin ne olduğu ve kimin tarafından yapıldığı, yapılan incelemenin detayları, 

red gerekçesi ve hukuki nedenleri ile verilen karar etraflıca yazılmaktadır. Red kararı ilgili 



 

 

 51  

 

memur ve müdür tarafından imzalanarak, kararın her sayfası daire mühürü ile 

mühürlenmekte ve taraflara yasal şekilde tebliğ edilmektedir. 

Ülke genelinde imar barışı uygulaması tamamlandığına göre bu kapsamda yaklaşık 7.5 

milyon olan başvuru sahibinin 30/06/2019 tarihi itibari ile çok az bir kısmının (% 4.33)  

tapuda işlem yaptığı anlaşılmaktadır. Tapu müdürlüklerine imar barışı kapsamında 

şimdiye kadar işlem yapmayan  % 95.67’lik kısım için talep geldikçe tescil edilememe 

veya red kararı verilme sebepleri daha da çeşitlenerek artacaktır. İmar barışında 

milyonlarca imar başvurusunun yapılması binlerce yapı kayıt belgesinin alınması süreci 

uygulamanın birinci aşamasını oluşturmaktadır. İkinci aşamada ise; bu başvuru veya 

belge sahiplerinin tapuda işlem yapmak istemeleri halinde birçok işlemde tapu ve 

kadastro müdürlüklerinin alışkın olmadıkları, ilk kez karşılaştıkları problemleri/talepleri 

çözmek için teknik ve hukuki anlamda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyacakları aşikardır. 

Aksi takdirde ikinci aşamada birçok tescil işlemleri yapılamayacak ve imar barışına 

başvuranlar sadece ellerindeki belgelerle taşınmazlarını geçici olarak yasal bir zırh ile 

korumuş olacaktır. 

YKB olan çok küçük alanlara karşılık gelen arazi parçalarının, binlerce hektar orman, sit, 

Hazine, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ayrılarak müstakil ve hisseli 

tapuların oluşturulması ve bunların cins değişikliklerinin yapılarak kat mülkiyetine geçişi 

hiç de kolay olmayacaktır. Bu yerlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli izinleri 

vermesi, bunun da mevzuatta yerinin olması gerekmektedir. Sadece bu pencereden 

bakıldığında bile yapı kayıt belgelerinin tapuda karşılık bulması için uzun ve meşakkatli 

bir yol olduğu görülmektedir. Çankaya Tapu Müdürlüğü’ne yapılan -imar barışı 

kapsamında YKB alınmış- başvurularda tapu müdürlüğünce karşılanamayan talepler 

örnek red kararları üzerinden incelenerek, tapu müdürlüğünün işlemleri reddetme 

gerekçeleri irdelenmiştir. 

Çankaya Tapu Müdürlüğünün verdiği red kararları üzerinde yapılan incelemelerde; imar 

barışı kapsamında YKB almaya hak kazanmış olmasına rağmen tapu müdürlüğünce yapı 

sahiplerine (talep sahibine) red kararı verilmesinin temel nedenlerinin başında imar barışı 

düzenlemesinden önce yapılan yapılardaki ortak alanların kat mülkiyetine konu edilmesi 
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ve bu alanlara YKB verilmiş olması gelmektedir. Belki de ülke genelinde de en yaygın 

olan red kararı gerekçesi bu şekildedir. İmar barışı/affı kapsamında tapu müdürlüğüne 

müracaat edilen YKB alınmış taleplerde; imar barışından yararlanan kısmın taşınmazın 

daha önce kat irtifakı kurulumuna altlık olan mimari projesinde bina otoparkı ve sığınak 

gibi yapılar iken, yeni bir bağımsız bölüm şeklinde ve ticari amaçlı depo, asma katlı oto 

yıkama..vs olarak tescil edilmek istenmesi, eski mimari projede otopark için “bağımsız 

bölüm olamaz” notunun bulunması, yapılara ait bağımsız bölüm ilavesi ile yeni kurulacak 

olan bağımsız bölümlerin arsa paylarının diğer mevcut bağımsız bölümlerden verilmek 

istenmesi, binanın tamamını ilgilendiren durumlarda tüm bağımsız bölümlere ilişkin 

YKB alınması gerekirken sadece imar barışına konu edilen yeni bağımsız bölümler için 

YKB alınmış olması gibi durumlarda tapu müdürlüğü işlemi reddetmek zorunda 

kalmaktadır; çünkü taşınmaz üzerindeki diğer maliklerin mülkiyet hakkı Anayasa, TMK 

ve KMK ile korunmaktadır. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine göre ortak yerlerin, kat 

maliklerinin muvafakatı olsa dahi, belediyece tasdikli mimari projede yani planda kapıcı 

dairesi, sığınak, garaj…gibi ortak yerlerin kat mülkiyetine konu edilmesi veya bunlar 

üzerinde belli bir şahıs lehine irtifak hakkı tesisi (intifa hakkı, sükna hakkı vb. gibi) veya 

başkasına devri, bir hakla kısıtlanması gibi istemlerin (taleplerin) yerine getirilmemesi 

yani tescil edilmemesi gerekmektedir. Bu itibarla ortak yerler bir bağımsız bölüm gibi 

olsa dahi müstakilen kat mülkiyeti kütüğü sahifesine kaydedilmesinin söz konusu 

olamayacağı anlaşılmaktadır. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan ortak yerler ile ilgili imar 

barışı kapsamında uygulamaya yön veren 06.07.2018 tarih ve 2018/8(1787) sayılı TKGM 

tarafından yayımlanan Genelge’de açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan yargı 

kararlarında da ortak alanların ortak mülkiyet (elbirliği) hükümlerine göre yönetileceği 

bilinen bir durumdur. Tapuda imar barışı uygulaması kapsamında yapılacak işlemlerde 

(cins değişikliği, kat mülkiyeti..vs) mevzuata göre yapılması zorunlu olan resmi senet 

(akit) düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı, tüm maliklerin akde katılıp katılmayacağı, 

yeni oluşturulan bağımsız bölümlerin arsa paylarının nasıl oluşturulacağı/nereden 

karşılanacağı gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Çankaya Tapu 
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Müdürlüğü tarafından verilmiş ve eklere konulan örnek red kararlarında yapılan 

incelemelerde, müdürlük tarafından Çizelge 5.1’de gösterilen mevzuatın ilgili maddeleri 

gerekçe gösterilerek, TMK’nın 1016. maddesi ve Tapu Sicil Tüzüğü (TST)’nün 26. 

maddesi gereğince birçok talebe YKB düzenlenmiş olmasına rağmen red kararı (tescil 

edilemez kararı) verildiği tespit edilmiştir.   

Diğer taraftan uygulama sonrasında birçok YKB belgesi iptal edilmektedir. İptal 

gerekçesi genellikle imar barışı uygulamasında kapsam dışında tutulan alanlar için 

başvuru yapılmış olmasıdır. İmar barışı/affına konu yapının 31 Aralık 2017 tarihinden 

önce yapılmamış olmasına rağmen yanlış (yalan) beyanda bulunulması durumu en önemli 

iptal gerekçesini oluşturmaktadır. Özellikle, YKB iptal gerekçelerinin; gelecekte yapı 

sahipleri ile devlet arasında ihtilaflı yeni alanlar oluşturması öngörülmektedir. İmar 

barışı/affı düzenlemesi ile, aslında devlet ile vatandaş arasında imar mevzuatına 

aykırılıklardan kaynaklı ihtilafların çözülmesi amaçlanmışsa da; sahada ve tapu 

müdürlüklerinde karşılaşılan sorunlarda imar barışı/affı düzenlemesinin var olan 

sorunları daha da kronik hale getirerek devlet ile vatandaşın (yapı sahipleri) karşı karşıya 

gelebileceği başka ihtilaflı alanlar yarattığı görülmektedir.  

İmar barışı/affı başvurusunu yaparak, gerekli olan bedeli ödeyerek, YKB alan yapı 

sahiplerinin; alınan YKB’nin bir takım hukuki nedenlerle geçerli olmadığı gerekçesi ile 

iptal edilmesi ve akabinde söz konusu yapının yıkılmak zorunda kalınması gibi 

durumlarla karşı karşıya kalması hem devlet açısından, hem de vatandaş açısından maddi 

ve manevi bedelleri olan bir süreci başlatacaktır. Bugün için bu süreç birçok YKB sahibi 

için başlamış görünmektedir. Özellikle başvuru yapan herkese YKB verilmesi ve bunların 

bir kısmının iptal edilmesi, nihayetinde bundan sonra kimlerin YKB’nin iptal edileceği 

sorusunu akıllara getirerek, vatandaşlar arasında tedirginlik yaratmaktadır. Çünkü YKB 

alan yapı sahipleri, yalan beyanda bulunmak, imar mevzuatına aykırı davranmak 

eylemleri nedeniyle idareler tarafından veya yargı tarafından verilebilecek bir takım 

müeyyideler ile karşı karşıya kalabilmektedir. 
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Çizelge 5.1 İmar barışı/affı kapsamında tapu Red kararlarının hukuki dayanakları (Anonim 

2019) 

Mevzuat Tarih Sayı İlgili Maddeler 

4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu 
08.12.2001 24607 1016, 1007 

3194 sayılı İmar 

Kanunu 
09.05.1985 18749 36, 37 

634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu 
02.07.1965 12038 

2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 

24, 42, 43, 44 

Tapu Sicil Tüzüğü   26 

Otopark 

Yönetmeliği 
22.02.2018 30340 11 

Sığınak 

Yönetmeliği 
25.08.1988 19910 8, 11, 13 

TKGM Genelge 06.07.2018 2018/8 (1787)  
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6. YAPI KAYIT BELGESİNİN NİTELİĞİ VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ 

YKB’nin niteliği ve mülkiyet hakkı kavramları, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16. 

maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. madde ile Türk Hukuk Sistemi’ne 

girmiştir. Kamuoyunda imar barışı olarak da bilinen yasal düzenleme ile afet risklerine 

hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına 

alınması ve imar barışının sağlanması için 31.12.2017 tarihinden önce inşa edilmiş olan 

yapıların öncelikle YKS’ne alınması ve sahiplerine YKB verilmesi uygulamasına 

başlanmıştır. 7143 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları Tebliği ise 

06.06.2018 tarihli 30443 Sayılı Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 06.06.2018 - 30.06.2019 tarihleri arasında internet üzerinden E-Devlet 

uygulaması olarak vatandaşın kullanımına sunulan imar barışı başvuru yazılımı bir başka 

ifade ile YKS ile yapı sahipleri, YKB’lerini almış ve başvurular sona ermiştir. 

İmar Barışı düzenlemesinin temel hedefi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının YKB’den elde 

edeceği gelirlerle kentsel dönüşüm uygulamalarının maddi kaynağını sağlamaktır. Bu 

nedenle kanun koyucu, hukuka aykırı yapıların sahipleri ile devlet arasındaki uzlaşmayı, 

kentsel dönüşüm kararına kadar geçerli olan geçici bir süreç olarak öngörmüştür. İmar 

Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde, imar barışı düzenlemesinin temelini oluşturan 

YKB’nin kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olduğu açıkça düzenlenmiştir. 

İmar Barışı düzenlemesinin amacı bağlamında YKB’nin sonuçları son derece önemlidir. 

YKB’nin hukuki niteliğinin açık bir şekilde ortaya çıkarılması, düzenlemenin sonuçları 

acısından sağlıklı bir değerlendirme yapılmasında aktif rol oynayacaktır. Ancak imar 

barışı/affı düzenlemesi için başvurular başlayıp, sonuçlanıp, YKB düzenlenip, verilmiş 

olmasına rağmen, YKB’nin hukuki niteliğinin ne olduğu konusunda tartışmalar halen 

devam etmektedir. Bu konudaki belirsizlikler kamuoyu nezdinde somut bir açıklığa 

kavuşturulamamıştır. 
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İmar barışı düzenlemesinin ilk amacı, devletin imara ilişkin denetim ve kontrol 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklanan imar düzenine aykırılıklardan 

doğan yükümlülüklerin ve cezaların kanun koyucu tarafından bir süreliğine 

affedilmesidir. İmar barışı düzenlemesinin ikinci amacı, afet risklerine hazırlık 

kapsamında yapıların kayıt altına alınmasıdır. İmar barışı/affı düzenlemesine göre 6306 

Sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık 

bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, ‘dönüşüm projeleri özel 

hesabına aktarılarak kullanılır’ şeklinde ifade edilerek, Kanun’un genel gerekçesinde 

kentsel dönüşüm çalışmaları için kullanılacağı açıklanmıştır. Buna göre YKB 

düzenlenmesi, mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların, YKB 

adı altında kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. Yapıların kayıt altına alınması, 

idarenin imar düzenini ve afetlere karşı sağlıklı ve güvenli kentleşmeyi sağlamaya hizmet 

eden bir aşama olarak kabul edilmektedir. 

YKB; yapı sahibinin başvuru sırasındaki verilere dayanan ve afetlere karşı yapının 

güvenli olması şartını aramayan ancak mülkiyete etki edebilecek, tartışma yaratacak, 

zaman zaman mülkiyetin konusu olabilecek bir araç olarak uygulamaya girmiştir. 6306 

Sayılı Kanun'un amacına ve idarenin önleyici tedbirler alması yükümlülüğüne aykırı 

olarak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar açısından denetim görevi tarihi belirsiz bir 

geleceğe ertelenmektedir. Bu durum imar barışı/affı düzenlemesinin 10. fıkrasında 

YKB’nin kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olduğunun belirtilmesi yoluyla 

ifade edilmiştir. İdarenin, afet riskine karşı önlem alması ve afet süreçlerine tedbir alma 

yükümlülüğünü içeren kolluk yetkilerini, YKB alınan yapılar açısından kentsel dönüşüm 

uygulaması başlangıcına ertelemesinin yaratacağı belirsizliğin düzenli imar faaliyetleri 

açısından çok büyük sorun oluşturacağı aşikardır. 

İmar barışı/affı kapsamında yapılan başvurular ile bir bakıma kentsel dönüşümün 

uygulama alanı olarak belirlenebilecek alanlarda tespit edilmiş olmaktadır. İmar 

barışı/affı düzenlemesinin amacı gözönüne alındığında; YKB alan yapıların ve imar 

barışı/affı düzenlemesinin geçerli olduğu alanların belirlenmesi, idarenin daha önce 

aykırılıkları nedeniyle kayıt altına almadığı/alamadığı yapıları kayıt altına alarak kentsel 

dönüşüm uygulamalarına konu edebileceği alanları ve yapıları (ruhsat vermediği/yapı 
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kullanma izni vermediği) ortaya koyacağından, yapı sahiplerinin YKB’ye başvuruları 

aynı zamanda kentsel dönüşüm uygulama alanlarını da belirlenebilir kılmaktadır. İmar 

Kanunu'nun Geçici 16. maddesine göre, YKB alınan bu yerler daha sonra kentsel 

dönüşüm kapsamında değerlendirilebilecektir.  

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ve kesinleşmiş planlar 

neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla 

değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 

bulunan yapılar hakkında YKB düzenlenememektedir. Yine aynı şekilde tarihi ve doğal 

özellikleri nedeniyle özel koruma alanı olarak kabul edilen İstanbul Boğaz İçi Sahil Şeridi 

Öngörünüm Bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımada ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 

Alanı olarak tanımlanan alanlarda kalan imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında yapı 

sahiplerinin yaptıkları başvurular sonunda YKB alsalar dahi (başvuru yapan herkes YKB 

alabiliyor), YKB’leri geçersiz sayılacaktır. Söz konusu istisnalar, imar barışı düzenlemesi 

kapsamında kullanıcıları açısından kullanım hakkı da tanınmayan hukuka aykırılıklar 

olarak kabul edilmektedir. Bu alanlar dışında kalıp YKB alıp yapı kayıt sistemine dahil 

edilen yapılar kentsel dönüşüm uygulanabilir alanlar olarak kabul edilecek, böylece 6306 

Sayılı Kanun’daki şartları sağlamaları halinde riskli alan ya da riskli yapı kabul edilerek 

kentsel dönüşüme tabi tutulabileceklerdir. 

İmar barışı düzenlemesi, devletin mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altındaki 

alanlarda kaçak yapılan ve denetimlerle tespit edilemeyen yapıları hukukun içinde kabul 

ederek, bu yapı sahiplerinin zilyetliğini tanımıştır. Kanunda bu yapılar için kullanım izni 

verilebileceği düzenlenmekle birlikte, yukarıda anlatıldığı üzere üçüncü kişilerin özel 

mülkiyetindeki alanlar ile sosyal donatı alanlarında yapılan yapılar için aynı hükümler 

öngörülmemiştir. Yani düzenleme kapsamında yapılar, YKB düzenlenebilecek yapılar 

veya YKB düzenlenemeyecek yapılar olarak ikiye ayrılmaktadır. YKB ise bazı yapılar 

için mülkiyet hakkı kurmaya esas bir belge iken, bazıları için mülkiyet hakkına 

dönüştürülme ihtimali bulunmayan bir kayıttan ibarettir. İşte bu noktada bu yapıların veya 

yerlerin hangileri olduğu konusunda ilgili kanunda ve Tebliğ’de somut bir açıklık yoktur. 
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YKB düzenlenen yapılardan, mülkiyet hakkına konu edilebilenleri ise, İmar Kanunu'nun 

Geçici 16. maddesinin 7. fıkrasında düzenlenmiştir. Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa 

edilmiş olup YKB düzenlenen yapılar, öncelikle Bakanlığa tahsis edilir ve YKB sahipleri 

ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç 

bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu düzenlemeye göre dolaylı olarak mülkiyet hakkını 

kurmak üzere dayanak gösterilebilen YKB düzenlenen yapılar, Hazineye veya 

belediyelere ait yerlerde inşa edilmişlerdir. Bu durumda değerlendirilmeyi bekleyen iki 

husus vardır. Bunlardan ilki, istisnaları yukarıda sayılanlar dışında devletin tüm 

mallarının YKB yoluyla mülkiyet devrine konu edilip edilemeyeceği ve diğer husus ise, 

idarenin bu satış konusunda bir takdir yetkisinin olup olmadığıdır.  

YKB de tek başına mülkiyet hakkı doğurmamaktadır ve hatta yukarıda da ifade edildiği 

üzere, Hazine arazileri ile belediye arazileri dışında, mülkiyet hakkına etki etmemektedir. 

Devlet, Hazine arazisine ait toprak rantının yeniden üretilmesi yoluyla finansal bir kaynak 

haline getirmek üzere YKB’ni aracı kılmaktadır. Diğer bir deyişle, Hazine arazisi üzerine 

yapı yaptığı için aldığı paranın yanısıra bu belgeyi alan kişiye söz konusu binanın 

bulunduğu araziyi de satmak suretiyle hem bu alanlarda yapılaşmaya göz yummakta, hem 

devlet mülkiyetindeki taşınmazın mülkiyetinin el değiştirmesi suretiyle mülkiyet rejimini 

değiştirmektedir. Ancak burada gündeme getirilmeyen bir başka konu da yıllar önce Tapu 

Tahsis Belgesi ile hak sahibi olunmuş ancak tapu devri henüz gerçekleştirilememiş 

yerlerde vatandaşın bir bedel ödeyip ödemeyeceği hususudur. 

7143 Sayılı Kanun, imar düzeninde kurulan istisna rejiminin somutlaşmış halidir. Af 

kanunları ile imar düzeninde açılan istisnalar ve hukuka aykırılıkların hukuk içine 

çekilmesi çabaları ise İmar Barışı düzenlemesinde görünüm değiştirmiştir. Bu 

düzenleme, YKB başvurusu dışında ayrıca bir af başvuru yolu öngörmeyen, doğrudan 

mülkiyet hakkı yaratmayan, kentsel dönüşüm kararına dek kullanım hakkı tanıyan, 

Hazine ve belediye taşınmazları üzerindeki YKB’leri yönünden de dolaylı yoldan 

mülkiyet hakkı kuran, istisnai, geçici bir aftır; fakat geçmiş örnekleri gibi bir imar affı 

niteliğine sahip değildir. 
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Devletin mallarının satışının mümkün olup olmadığına dair değerlendirme, bu alanda 

Anayasa’dan ve diğer özel kanunlardan kaynaklanan kısıtların olup olmaması ile ilgidir. 

Diğer bir deyişle, kamuya ait taşınmazlardan hangilerinin bu kapsama dâhil olacağı, 

öncelikle Anayasal sınırlar ve daha sonra da kamu malları ile ilgili kanun ve 

yönetmelikler kapsamında belirlenebilir. Anayasa’nın “Tarih, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarının Korunması” başlıklı 63. maddesi; “Ormanların Korunması ve 

Geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesi; “Kıyılardan Yararlanma” başlıklı 43. maddesi; 

“Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması” başlıklı 45. 

maddesi anayasal koruma atında, özel tahsis kararı olmadan imar barışı/affı kapsamı 

dışında kalan, kesin yapılaşma yasağı olan yerleri düzenlemektedir. Devletin kamu 

malları ise, sahipsiz mallar, orta malları ve hizmet mallarından oluşmaktadır. TMK’nın 

715. maddesinde, “sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır” denildikten sonra, “Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile 

kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan 

kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. 

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi 

ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir” hükmüne yer verilmiştir. 

Kamu mallarından, sahipsiz malların devri mümkün değilken, orta ve hizmet mallarının 

devri için öncelikli olarak tahsisin kaldırılması gereklidir. Buradan da anlaşılacağı üzere 

imar barışı düzenlemesinde mülkiyet hakkının oluşması için mevcut mevzuat 

çerçevesinde yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu zor süreç ve mevzuatın izin 

vermemesi nedeniyle YKB’nin büyük bir çoğunluğu mülkiyete esas olamamakta bir 

başka ifade ile tapuda tescil edilememektedir. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kentsel alanlarda mesken, ticari, endüstriyel ve diğer amaçlarla kullanımlara ayrılmış 

olan taşınmazların imar planları ve mimari projelerine uygun olarak inşa edilmiş ve 

kullanılma açılmış olması, gayrimenkul piyasalarında şeffaflık, yatırım ve yatırımcının 

korunması yönlerinden özel önem taşımaktadır. Bu çerçevede kentlerde kaçak yapıların 

olması veya mevcut yapılarda projeye uygun olmayan imalatların yapılmış olması, yapı 

stokunun kalitesini olumsuz etkilemektedir. Gerek belirtilen sorun, gerekse kayıt dışı olan 

imar ve projesine aykırı yapıların sahiplerinin vergi ve diğer yasal yükümlüklüklerini 

yapmamaları, kentsel alanda mekan kullanıcıları arasında adil olmayan bir yapının ortaya 

çıkmasına neden olmakta ve gayrimenkul yönetimi ve değerleme çalışmalarını da büyük 

ölçüde güçleştirmektedir. Bu sorununun birçok kentte yaygın olduğu bilindiğinden, 

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatlı ya da ruhsatsız, iskân belgesine sahip olan 

ya da olmayan, her türlü yasal denetleme dışında inşa edilmiş yapıların “imar barışı/affı” 

adı altında yasal hale getirilebilmesi için 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 

Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. madde 

eklenmiştir. Yapılan yasal düzenleme ile ilişkli olarak 6 Haziran 2018 tarihinde 30443 

sayılı Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği yürürlüğe 

konulmuştur. Bu düzenleme gerek kapsamı, gerekse uygulamada ortaya çıkan ve yakın 

gelecekte ortaya çıkabilecek olan belirsizlikler nedeniyle üzerinde tartışılacak birçok 

konuyu da gündeme getirmiştir.  

7143 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 16. madde ile getirilen 

düzenleme sayesinde, imar barışından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin imar 

mevzuatına aykırı binalar için ilgili idarelere başvuruda bulunmaları halinde öncelikle 

Kanun’a uygun olmayan taşınmazlar için haklarında açılmış bütün kamu davaları 

düşmekte ve haklarında verilmiş idari para cezaları ile yıkım kararı da iptal olmaktadır. 

3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesi kapsamına giren ev, işyeri, binalar için resmi 

yollardan bütün altyapı hizmetlerini “elektrik, su, doğalgaz” alabilmektedir. Bunlara ilave 

olarak imar barışına giren yapıların gerekli koşulları sağlaması halinde, kat irtifakı/kat 

mülkiyetine geçişi yapılabilmektedir. Bu yolla hak sahipleri taşınmazlarını finansman 

aracı olarak kullanabilme tasarrufuna sahip olabilmektedir. 
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Belirtilen düzenleme ile Devlet, afet risklerine hazırlık bakımından daha güncel veri 

altyapısı ve kentsel dönüşümde kullanılmak üzere finansal kaynak elde ederken, taşınmaz 

sahipleri de gayrimenkullerinin imar hukuku mevzuatına aykırı olması nedeniyle elde 

edemediği bazı yasal imkanlara kavuşmuş olmaktadır. Ancak imar barışı/affı; Devlet ile 

yapı sahipleri arasında bir uzlaşma sağlarken, diğer yandan kırsal/kentsel alanların 

planlanması, yapıların ruhsatlandırılması ve tescili gibi konularda ülke genelinde 

bütüncül bir imar disiplininin sağlanması hususunda sorunlar oluşturmuştur. Bu 

çalışmada imar barışı/affı düzenlemesinin ne anlama geldiği, özellikle  kadastro ve  tapu 

sicil hukuku ile ilişkisi ile birlikte açıklanmaya çalışılmış ve uygulamada yaşanan 

sorunlara değinilmiştir. Özellikle tapu sicilinde kayıt altına alınmak istenen taşınmazların 

tescili (cins değişikliği, kat irtifakı/mülkiyeti) konusunda uygulamada önemli sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu çerçevede tapu sicilinde bu yapıların kayıt altına alınması (tescil) 

hususunda teknik ve hukuki bir takım engellerin bulunduğu görülmektedir. Hâlihazırda 

imar barışına başvuru yapanların günümüzde sadece % 4.33’lük kısmı tapu sicilinde 

işlem yapabilmiştir. İmar barışı/affı uygulamasının amacına ulaşması için bu yönde 

mevzuatta bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’de 1948 yılından beri zaman zaman yürürlüğe girmiş olan af uygulamalarında, 

bu kapsama giren yapı sayısındaki artışın mevcut imar barışı/affı uygulaması ile belirgin 

bir şekilde daha da arttığı anlaşılmaktadır. İmar barışı ile hayata giren YKB, belli bir süre 

için yapıların yasal hale getirilmesine imkan sağlamıştır. YKB, yapının yeniden inşasına 

veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Bunun dışında yürürlükte olan imar 

mevzuatı ve planları geçerlidir. Bu yasallaşma süreci ise bir taraftan ülkenin sahip olduğu 

kaçak yapı envanterinin daha net olarak ortaya çıkmasına neden olurken, diğer taraftan 

da gelecekte bu yapıların mühendislik açısından ciddi sorunlar oluşturması nedeniyle 

güvenlik açısından da ciddi riskleri barındırmaktadır. Bu durum bir yandan yapı 

sahiplerince fırsat olarak görülmekte, diğer yandan bu yapıların gelecekte birçok çevre 

ve yapı ile ilgili acı olayların yaşanmasına sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir.  

İmar barışı düzenlemesi ile eskiye göre daha güncel bir şekilde imara aykırı kaçak ve 

sağlıksız yapıların envanteri oluşturulmuştur. Bu bilgiler daha sağlıklı, güvenilir, çevre 

ile uyumlu, yatay mimaride yeni yaşam alanlarının oluşturulmasında önemli bir envanter 
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olmuştur. Bu uygulama sonucunda karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi ile imar 

barışının bütün olumsuz yönlerine rağmen, kazanımların daha fazla olması yönünde 

yetkililerin teknik ve hukuki anlamda çok ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir. 

Türkiye’nin önemli, tarihi, kültürel ve doğal değerleri olmakla birlikte herkesin eşit 

istifadesine açık olan; özel çevre koruma bölgeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ile koruma altına alınmış arkeolojik alanlar, doğal sit alanları, tarihi sit alanları 

ve kentsel sit alanları, Kıyı Kanunu ile koruma altına alınmış deniz, tabii, suni göl ve 

akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritleri, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, ormanlar, meralar gibi yerlerde imar 

barışı/affı ile elde edilen yapılaşma hakkı ile birlikte gelecekte farklı sorunlar ile karşı 

karşıya kalınması muhtemel görülmektedir. Özel kanunlarla kamunun kullanımına 

ayrılmış olan korunması gereken söz konusu alanlardaki yapılar için düzenlenen 

YKB’lerin geçerlilik koşullarının belirlenmesi, kontrol ve denetimin nasıl yapılacağı 

konusuna açıklık getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

İmar görev ve yetkisinin belediyelerin asli görevleri arasında bulunmasına rağmen, 

belediyelerin sürece dâhil edilmemesi ve belediyelere yetki verilmemesi sadece YKB’nin 

bir örneğinin vatandaş tarafından belediyeye verilmesi bir anlam ifade etmemektedir. 

Zaten bu belgelerin Bakanlık tarafından belediyelerle elektronik ortamda paylaşılması 

teknik açıdan artık sorun teşkil etmemektedir. Önemli olan belediyelerin ellerindeki YKB 

ile ne gibi çalışmalar yapacağı ile teknik ve hukuki anlamda nasıl kullanılacağıdır. Diğer 

taraftan belediyelerin imar barışı/affı ile YKB’nin verilmesi sonucu elde edilen 

gelirlerinden pay alamaması, YKB bedelinin hesabında kırsal-kentsel alan ayrımı 

yapılmaması, yapılardaki ortak alanlardan başvuru yapan malik adına YKB 

düzenlenmesi, imar hukuku açısından basit problemi olan yapı sahipleri ile hiçbir şekilde 

imar disiplinine bağlı kalınmadan yapı yapanların aynı sınıfta değerlendirilmesi ve 

vergilendirilmesi, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde mevcut olan 

yapılara YKB verilemeyeceği ve satışının yapılamayacağı düzenlenmesine rağmen 

belediye taşınmazları için böyle bir ayrıma yer verilmemesi gibi birçok konuda imar 

affı/barışı uygulaması kendi içinde çelişkileri barındırmaktadır. Ayrıca YKB alanlar ile 

alamayanlar arasında nasıl bir farklılık olacağı hususunda belirsizlikler bulunmaktadır.  
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İmar konusundaki sıkıntıların bir nedeni de aflardan sonraki sürecin iyi 

yönetilememesidir. Aftan sonraki süreçte, imar rejiminin ciddi ve taviz vermeden 

uygulanması, tekrar eden benzer düzenlemelerin yapılmaması ile mümkündür. Her 

defasında, tekrarlanan imar afları bu konuda toplumsal beklentilerin artmasına ve imar 

ihlallerine neden olmaktadır.  Oysa planlama ve bunun en özel durumu imar, bir insan 

hakkı olup, bu konudaki imar barış/aflarının topluma doğrudan olumsuz etkilerinin 

olacağının unutulmaması gerekmektedir.  

Türkiye’de imar aykırılıkları çok yaygın olduğu için mahkemelerin bu işleri kısa sürede 

çözmeleri mümkün olamamıştır. Parlamento bu aykırılıkları ortadan kaldırmak için 

zorunlu olarak bir Kanun çıkarmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle söz konusu kanunun 

hukuk barışını sağlamaya yönelik olarak çıkarıldığı ifade edilmektedir. Kentlerin 

geleceğe sağlıklı, güvenli, yasal ve nitelikli bir şekilde hazırlanmasının yolu imar 

affı/barışı değil, planlamadır. Devlet, eşitlik ilkesine, imzaladığı tüm uluslararası 

sözleşmelere,  Anayasa’ya, kentleşme ve planlama ilkelerine uygun, adalet getiren 

gayrimenkul yönetimini sağlamakla yükümlüdür. 

İnceleme sonuçlarına göre ulusal düzeyde imar düzenin yeniden kurulması ve kentsel 

mekan kullanımı ve yönetiminde adil bir düzenin tesisinin zorunlu olduğu açıkça ortaya 

çıkmaktadır. İmar uygulamaları ile ilgili olarak sürekli yasal düzenlemele ve ikincil 

mevzuat ve talimatlarda değişikliklerin yapılması, üstüste hazırlanan ve yürürlüğe 

konulan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile yerel düzeyde imar 

uygulamalarının adeta içinden çıkılmaz bir nitelik kazanmış olduğu görülmektedir. Buna 

bir de mahkeme kararları ile iptal edilen imar planı, inşaat ruhsatı ve onaylı projelerin de 

eklenmesi halinde, kentsel yapılı çevre yönetiminin adeta sorunlar yumağına dönmüş 

olduğuna tanık olunmaktadır. Bu koşullarda imar uygulamalarının yöntem ve sonuçları 

yönlerinden yeniden gözden geçirilmesi, değer esaslı imar düzenine pilot illerden 

geçilmesi veya karma uygulama olanaklarının değerlendirilmesi, arsa-yapı-kullanım 

ilişkilerinin analizi ve özellikle mekana yönelik bütün işlemlerin taşınmazların piyasa 

değerleri ile ilişkilendirilmesi zorunlu görülmektedir.  
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Mevcut durumdaki eksikliklerin giderilmesini sağlayacak çözüm önerileri getirilmesi ve 

sorun olarak görülmekte olan hususların çözüme kavuşturulmasını sağlayacak 

uygulamaların hazırlanabilmesi için üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümleri ile ortak proje geliştirme ve uygulama ile yasal düzenleme altlıklarının işbirliği 

içinde hazırlanması için çalışma yapılmasına gereksinim olduğu açıkça dikkati 

çekmektedir. Buna ilave olarak yeni dönemde değişen mekan algısı ve yeniden yapılanma 

gerekliliği de dikkate alınarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri ile yerel 

yönetimler olmak üzere ilgili bütün kurumlarda üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüsütü programlarından mezun olan uzmanların 

istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Özellikle Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme 

ve Yönetimi Bölümü tarafından yapılan araştırma-uygulama, uluslararası proje ve 

konferanslar ile başta Lisanslı Değerleme Uzmnaları Kraliyet Kuurmu (RICS) 

akreditasonu ve uluslararası kurumlara üyeliklerin avantajlarında da yararanılarak 

kurumsal işbirliği ve ortaklıkların tesis edilmesinin yararlı sonuçlar vereceği 

vurgulanmalıdır. Hem idarenin, hem de imar uygulamaları ile ilgili görev ve yetki sahibi 

kurum ve kuruluşların mutlak suretle bu hususu gözönünde bulundurmaları özel önem 

taşımaktadır. Son olarak imar barışı uygulamaları ve özellikle yapılan tapu tescillerinden 

etkilenen kişilerin yakın gelecekte genellikle yargı yoluna gidecekleri dikkate alınarak 

mahkemelerce değerleme çalışması yapmakla görevlendirilecek kurullarda 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüsütü 

programlarından mezun olan uzmanların bilirkişi olarak görevlendirilmelerinin 

sağlanması ve rasyonel analiz ve değerlendirme yapılmasının önünün açılmasında 

kamusal menfaatin olduğu vurgulanmalıdır.  
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