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Gelişmekte olan ülkelerde kaynaklar görece kısıtlı ve yeni kaynak yaratma süreci de
oldukça zor olduğundan, teknolojik bilgi birikimi eksikliği veya büyük yatırımlar
gerektirmesi sebebiyle mevcut kaynaklar bu ülkelerde çok daha önemli hale
gelmektedirler. Üretim ekonomisi konusunda ise gerek önce bahsedildiği gibi yatırım
veya teknolojik bilgi birikimi eksikliği sebebi ile gelişmekte olan ülkeler belirli zaman
dilimlerinde çok sıcak finans kaynaklarına (kısa vadeli) yönelmekte veya elde bulunan
sektörlerden en gelişmiş ve en çabuk kaynak yaratabilecekleri sektöre veya sektörlere
yönelmektedirler. Mevcut durumda Türkiye’de bu sektör inşaat sektörü olarak
düşünülmektedir.
Kaynak yaratma açısından büyük kolaylıklar sağlayan sektör yıllar boyunca kontrolsüz
bir şekilde büyümeye devam etmiş ve gerek kaçak yapılar ve gerekse imara aykırı
yapılar sebebiyle kontrol dışı bir ekonomiyi de beraberinde getiren bir yapı stoku ortaya
çıkmıştır. Zaman içerisinde gelişmekte olan tüm ekonomilerin yaşadığı bir sorun olarak
köyden kente göçün birincil sebebini oluşturduğu bu gelişigüzel yapılaşma ve bunun
sonucu olarak çarpık kentleşme olgusuna tüm siyasal iktidarlar çözüm bulmaya
çalışmışlar ve çeşitli kanunlar vasıtasıyla bir düzen getirmeye çalışmışlardır. Örneğin
kronolojik sıraya uygun olarak 775 Sayılı Yasa gecekondulaşmayı önlemeye yönelik bir
tahsis yasası olarak ilk çıkan imar affı olarak adlandırılabilir.
Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümü, mevcut durumda eldeki yapı stoklarının
sermaye olarak kullanılabilmesi ve bunun gerçekleşebilmesi için gerek mevcut yapı
stoku gerekse daha sonra hukuken ve fiziksel olarak var olması muhtemel yapı
stoklarının ilgili mevzuata (ekonomik, hukuki ve sosyal anlamda) uyumlu hale
getirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla mükellef bir yapılanmadır. Yapı
stoklarının öncelikle ipotek karşılığı menkulleştirilmiş kredilere altlık teşkil etmesi veya
başka biçimlerde ekonomik hayatın içerisinde sermaye olarak kullanılabilmesi için ilgili
tüm disiplinlerin (finans, mimarlık, mühendislik, hukuk, ziraat, muhasebe) belli bir yapı
altında hareket etmeleri gerekmektedir. Tüm bu disiplinleri içine alan tek bir bölüm
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olarak varlığını sürdüren Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi tarafından incelenmesi
gerekli bir konu olan İmar Affı gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin kaynak
yaratma ve tahsise ilişkin sorunlarında önemli bir kurumsal yapıdır.
Türkiye’ de kent çevresine yasalara aykırı olarak yapılan gecekondu mahalleleri zaman
içerisinde artarak kentsel dinamikleri negatif yönde etkilemiştir. Belli sayıya
ulaştıklarında ve buna bağlı olarak yerel idarelerin seçiminde etkin bir güce
eriştiklerinde mevcut yapılarıyla ilgili mülkiyet hakkı ve yapılaşma talebiyle ortaya
çıkarak, 1948 yılından günümüze yirmiden fazla imar affı içerikli yasanın çıkarılmasına
sebep olmuşlardır. Çıkarılan bu aflar, toplumsal adalet ve barışın zayıflamasına,
planlama ve imar yapan kurumlara olan güvenin azalarak, zengin doğal kaynakların
amaç dışı kullanımına yol açmıştır
Son çıkan ve kapsamı oldukça geniş tutulan 7143 sayılı kanun ile 3194 Sayılı İmar
Kanununa eklenen geçici 16.madde ile Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız
veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve İmar Barışının sağlanması
ve bu yapıların kayıt altına alınması amacıyla yapı kayıt belgeleri verilebileceği
düzenlenmiştir. Bu Kanun diğerlerinden farklı olarak kayıt dışı ekonomiyi yok etmek,
toplumsal bir anlaşma platformu sağlamak ve mevcut yapı stokunu tamamıyla kayıt
altına almak için çıkarılmıştır.

…… 2020, 45 sayfa
Anahtar Kelimeler:……..
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ABSTRACT
Term Project
EVALUATION OF BUILDING REGISTRATION DOCUMENTS IN THE DEED
REGISTRY APPLICATIONS WITHIN THE SCOPE OF ZONING PEACE
Nurdan ŞEN
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development and Management
Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Since resources are relatively limited in developing countries and the process of creating
new resources is quite difficult, existing resources become much more important in
these countries due to the lack of technological knowledge or requiring large
investments. In the production economy, as mentioned before, due to the lack of
investment or technological knowledge, developing countries tend to turn to very hot
financial resources (short-term) in certain time periods or to the most developed and
fastest sector or sectors from which they can generate resources. The current situation in
this sector is considered as the construction sector in Turkey.
The sector, which provides great facilities in terms of creating resources, has continued
to grow uncontrollably over the years, and a building stock that brings an uncontrolled
economy has emerged due to both illegal structures and unregulated structures. Over
time, all political governments have tried to find a solution to this random structuring,
which is the primary reason of migration from village to city as a problem experienced
by all developing economies, and the phenomenon of unplanned urbanization as a
result, and they have tried to bring order through various laws. For example, in
chronological order, Law No. 775 can be called the first development amnesty as an
allocation law aimed at preventing slums.
The Department of Real Estate Development Management will carry out the necessary
studies for the current building stock to be used as capital and for the realization of this
in order to make the existing building stock and the building stocks that are legally and
physically available later in line with the relevant legislation (in economic, legal and
social terms). All relevant disciplines (finance, architecture, engineering, law,
agriculture, accounting) must act under a certain structure in order for building stocks to
primarily serve as a base for loans that are securitized against mortgage or to be used as
capital in economic life in other ways. All creation Turkey's resources as a country
examining these disciplines into the area by the Real Estate Development Management
which has existed as a single chapter developing and Development Amnesties, which is
a required subject and the allocation of related issues is an important institutional
framework.

iii

Turkey's increased dynamics in urban slums around the city when made as unlawful
affected negatively. When they reached a certain number and accordingly they reached
an effective power in the selection of local administrations, they emerged with the
demand for property rights and housing related to their existing structures, and caused
the enactment of more than twenty laws containing zoning amnesty since 1948. These
amnesties have led to the weakening of social justice and peace, the loss of trust in
planning and development institutions, and the misuse of rich natural resources.
With the latest law numbered 7143, which is quite extensive, and the temporary article
16 added to the Zoning Law No.3194, it is regulated that unlicensed buildings or
contrary to the license annexes can be registered and building registration documents
can be issued in order to ensure the zoning peace and to record these structures. . This
Law, unlike others, was enacted to eliminate the informal economy, to provide a social
agreement platform and to fully register the existing building stock.

…………. 2020, 45 pages
Keywords:
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1. GİRİŞ

Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu kısıtlı kaynakların optimizasyonuna
ilişkindir. Belirli büyüme hedeflerinin yanı sıra kaynak tahsisinde nelere öncelik
verilmesi gerektiği, hangi sektörlerin ne kadar desteklenmesi gerektiği, işsizlik veya
enflasyon arasındaki değişim miktarının ne olacağı ve daha birçok benzeri sorun kaynak
tahsisinde gerek gelişmekte ve gerekse gelişmiş ülkelerin asli sorunları arasında yer
almaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde kaynaklar görece kısıtlı ve yeni kaynak
yaratma süreci de oldukça zor olduğundan veya büyük yatırımlar gerektirmesi sebebiyle
mevcut kaynaklar bu ülkelerde çok daha önemli hale gelmektedirler. Üretim ekonomisi
konusunda ise gerek önce bahsedildiği gibi yatırım veya teknolojik bilgi birikimi
eksikliği sebebi ile gelişmekte olan ülkeler belirli zaman dilimlerinde çok sıcak finans
kaynaklarına (kısa vadeli) yönelmekte veya elde bulunan sektörlerden en gelişmiş ve en
çabuk kaynak yaratabilecekleri sektöre veya sektörlere yönelmektedirler. Mevcut
durumda Türkiye’de bu sektör inşaat sektörü olarak düşünülmektedir. Mevcut durumda
tek başına birçok sektörü harekete geçiren tek sektör olan inşaat sektörüne bu önemin
atfedilmesi son derece doğal olarak algılanmaktadır. Gerek yarattığı istihdam ve gerekse
özellikle yurt dışında bu sektör bazında yapılan yatırımlardan elde edilen döviz girdisi
ve hali hazır ekonomik konjonktürün devamını sağlayabilmek için ipotekli kredi
faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte kullanılan krediler vasıtasıyla piyasada sektör
bazında yaşanan canlılık göz önüne alındığında bu algı doğal olmaktadır.

Kaynak yaratma açısından büyük kolaylıklar sağlayan sektör yıllar boyunca kontrolsüz
bir şekilde büyümeye devam etmiş ve gerek kaçak yapılar ve gerekse imara aykırı
yapılar sebebiyle kontrol dışı bir ekonomiyi de beraberinde getiren bir yapı stoku ortaya
çıkmıştır. Zaman içerisinde gelişmekte olan tüm ekonomilerin yaşadığı bir sorun olarak
köyden kente göçün birincil sebebini oluşturduğu bu gelişigüzel yapılaşma ve bunun
sonucu olarak çarpık kentleşme olgusuna tüm siyasal iktidarlar çözüm bulmaya
çalışmışlar ve çeşitli kanunlar vasıtasıyla bir düzen getirmeye çalışmışlardır. Örneğin
kronolojik sıraya uygun olarak 775 Sayılı Yasa gecekondulaşmayı önlemeye yönelik bir
tahsis yasası olarak ilk çıkan imar affı olarak adlandırılabilir. Etkileri hali hazır devam
etmekte olan yasanın gecekondulaşmayı önlediğine dair çok belirgin bir kanıt
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bulunmamaktadır. Sadece mevcut kaçak yapılaşmanın yasal hale getirilmesinde aracı
olduğu söylenebilir. Çalışma kapsamında kronolojik sıraya uygun olarak diğer imar
afları da ele alınacağından imar affına ilişkin bu yasa ile ilgili detaya girilmeyecektir.

İmar affı kötü yönlerinin yanı sıra pozitif etkilere de sahip bir uygulamadır. Her şeyden
önce mevzuata aykırı yapı kayıt dışı olmaktan çıkarılmakta ve hukuki varlığı kabul
edilmektedir. Bu kabul yasadışı olan bir ekonomik faaliyeti kontrol altına almakta ve
devletin gelir kalemleri arasında yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca af sebebiyle elde
edilen bir de gelir söz konusudur. Kaynak ihtiyacının bu kadar yüksek olduğu bir
ekonomide elde edilen gelir tüm sorunları çözmese de sıcak bir parasal kaynak olarak
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu iyi yönünde bir sakıncası bulunmaktadır. Hukuki varlığı
kabul edilen bu yapı stokuna artık ipotekli kredi verilebilecektir ve ipotek karşılığı
menkulleştirilmiş kredilerin temel altlığını teşkil eden yapı stokuna dâhil edilen bu yapı
imar mevzuatına aykırı ve gerekli sağlamlık kriterlerini sağlamaktan uzak olması sebebi
ile menkul kıymet alıcısının getirisini riske sokar bir nitelik taşımaktadır. Bu durum
gelişmekte olan bir ekonomi olarak kredibilitenin sarsılmasına yol açar niteliktedir. Bu
sebeple çıkarılan af yasasının hemen akabinde yapılacak olan imar uygulamaları ile
kentsel dönüşüm vasıtasıyla bu yapı stokunun ve ihtiyacı olduğu düşünülen tüm
yapıların dönüştürülerek ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi gereklidir. Artık
neredeyse tamamı kontrol altına alınmış bir yapı stokuna ilişkin başkaca af
çıkarılmamalı ve kontroller sıkılaştırılmalıdır. Ayrıca af kapsamında bulunan yapıların
denetimi (gerçekten affedilebilir nitelikte mi?) sağlanmalıdır.

Konu oldukça geniş kapsamlıdır ancak çalışma deneysel nitelikli ve sınırlı bir çalışma
olduğundan Çankaya Tapu Müdürlüğündeki uygulamalar ile kısıtlanarak bir fikir
edinilmeye çalışılacaktır. Bu anlamda çalışma zaman ve mekân yönünden sınırlılıklara
sahiptir ve net bir veriye erişim imkânı bulunmamaktadır. Elde edilen veriler itibari ile
oluşturulan çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm giriş amaç, kapsam, sınırlılıklar ve önemini içermekteyken, ikinci bölüm
kavramsal çerçevenin belirlenebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Üçüncü bölüm
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metodolojiyi ve dördüncü bölüm bulguları içermektedir. Beşinci bölümde ise elde
edilen bulgulardan yola çıkılarak sonuç ve değerlendirmelere yer verilmektedir.

1.1 Çalışmanın Amacı, Önemi, Kapsamı Ve Sınırlılıkları

Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümü, mevcut durumda eldeki yapı stoklarının
sermaye olarak kullanılabilmesi ve bunun gerçekleşebilmesi için gerek mevcut yapı
stoku gerekse daha sonra hukuken ve fiziken var olması muhtemel yapı stoklarının ilgili
mevzuata (ekonomik, hukuki ve sosyal anlamda) uyumlu hale getirilebilmesi için
gerekli çalışmaları yapmakla mükellef bir yapılanmadır. Yapı stoklarının öncelikle
ipotek karşılığı menkulleştirilmiş kredilere altlık teşkil etmesi veya başka biçimlerde
ekonomik hayatın içerisinde sermaye olarak kullanılabilmesi için ilgili tüm disiplinlerin
(finans, mimarlık, mühendislik, hukuk, ziraat, muhasebe) belli bir yapı altında hareket
etmeleri gerekmektedir. Tüm bu disiplinleri içine alan tek bir bölüm olarak varlığını
sürdüren Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi tarafından incelenmesi gerekli bir konu
olan İmar Affı gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin kaynak yaratma ve tahsise
ilişkin sorunlarında önemli bir olgudur. Gayrimenkulün sermaye piyasalarına kote
edilmesi sürecini gerçekleştirmekle mükellef olan bir bölüm bu konuyu incelemeli ve
hukuki varlığı resmi olarak kabul edilmiş ancak ilgili mevzuata aykırı bu yapı stokları
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çalışma bu anlamda bölüm için ve toplu bir sözleşmeyi
hayata geçirmek anlamında ise tüm Türkiye Cumhuriyeti için önem arz etmektedir.

Çalışma, sürecin tapudaki işlem basamaklarında nasıl gerçekleştirildiğini ve bu işlemler
esnasında yerine getirilen görev ve sorumlulukların neler olduğunu ve işlemler
esnasında ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını belirlemeye yönelik bir çalışmadır.
Kapsamı Çankaya Tapu Müdürlüğünde yerine getirilmiş olan işlemler ile sınırlıdır. Tüm
boyutları ile araştırılması bir dönem tezinin oldukça üstünde bir
gerektirmektedir.
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çalışma

1.2 Literatür Özeti

Sosyal devlet ilkesinin asli unsurunu belli yaşam standartlarına sahip yapı stokunun
halkın kullanımına sunulması oluşturmaktadır. İlgili mevzuatın çıkış noktasını ise diğer
tüm mevzuatlarda olduğu gibi 2709 Sayılı Kanun oluşturmaktadır. Anayasanın 2.
Maddesi ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir’ şeklindedir.
Aynı zamanda Anayasanın 57. Maddesi ise ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre
şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır,
ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ şeklindedir. 2. madde insan haklarına saygılı
olmak kavramı içerisinde belirli yaşam standartlarını ve 57. Madde ise bu yaşam
standartlarına sahip konut stoklarını oluşturma mükellefiyetini devlete yüklemektedir.
Ayrıca yine Anayasanın 57. Maddesi şehir özellikleri ve çevre şartlarından bahsederken
kent planlama ilkelerine atıfta bulunmaktadır. Özetle belli yaşam standartlarına sahip
yapı stoku oluşturulması ve bu yapı stoku içerisinde barınabilmeye ilişkin koşulların
sağlanabilmesi mükellefiyeti devlete ait olmaktadır.

Devlet ilgili koşulları sağlamak için yürürlüğe koyduğu son kanun 3194 sayılı
Kanundur. 1985 yılında çıkarılan kanun ile kent planlama ilkelerine uygun bir yapı
stoku oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak, özellikle kırdan kente göç olgusunun ortaya
çıkardığı çarpık yapılaşmaya 2981, 775 sayılı kanunlar ve benzeri kanunlar ile ortadan
kaldırılmaya veya bir düzen kazandırılmaya çalışılmıştır. Teorik olarak iyi gibi görünen
bu çabalar pratikte maalesef karşılık bulamamış ve cezalandırılması gereken bu
eylemler maalesef affedilen eylemler haline gelmiştir.

Özellikle konut kredilerinin yaygın olmadığı 2004 yılı ve öncesinde hazine ya da
belediye arazisine yapılan yapı stoklarının varlığını, yapı tahsis belgesi ile kullandırılan
arsa ve arazileri, birçok mağduriyetin oluştuğu kooperatif sistemini, imara aykırı olarak
yapılan herhangi bir mühendislik hizmetinden faydalanmamış birçok yapı stoku
görülmektedir. Hatta gayrimenkul alım sürecinde belli dönemlerde yapılan inşaatlar o
kadar takipsiz kalmıştır ki, arsadan hisse satışı yapan bazı kişiler hisseleri kendi
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menfaatlerine göre taksim etmiş ve saklı paylar bırakılmıştır. Bu menfaatler daha sonra
ise izale-i şüyu ve ecrimisil davaları ile orada hiçbir konudan haberi olmayanların
mağduriyeti ile sonuçlanmıştır (Özelmacıklı, Baz 2018).

İmar Barışı İmar Affı vb. kavramlar Türkiye kentleşme tarihi içerisinde önemli bir yer
tutmaktadırlar öyle ki Türkiye kentleşme tarihi, gecekondulaşmayı ve kaçak
yapılaşmayı beraberinde büyütmüş, kontrolsüz ve plansız gelişmenin plansız
yapılaşmaya fırsat verdiği kimi "denetimsiz" dönemlerle gelişmiştir. Bu nedenle, her ne
kadar imar kamu düzeni, düzenin kurulması, geliştirilmesi ve denetimi anlamına
gelmekteyse de; bu düzene ve ruhsat kuralına aykırılıklar zaman zaman affedilmiştir.
İmar Affı olarak bilinen bu kanunlarda, imar mevzuatına aykırı yapılar hukukun içine
"dahil" edilmiş; yasama yoluyla hukuka aykırılıkları ortadan kaldırılmıştır. Diğer bir
deyişle, Türkiye kentleşmesi, aynı zamanda, "imar afları" üzerine yükselmiş
"istisnaların" da tarihi olmuştur. Bu bağlamda 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun'un 16. maddesinin İmar Kanunu'nda yaptığı değişiklik sonucunda İmar
Kanunu'na eklenen Geçici 16. madde, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar ile ilgili
olduğundan,

söz

konusu

düzenlemenin

de

bir

"imar

affı"

olup

olmadığı

değerlendirilmelidir (Özlüer 2018).

3194 Sayılı Kanuna eklenen geçici 16. madde ile devlet ve halk arasındaki
anlaşmazlıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. Buradaki ‘Geçici’ ifadesi vurgusu İmar
Kanunu’nun genel yapısına ve amacına uygun olmayan (Çantalı 2019) yapı stokuna
halkla barışı da içeren yasal uygunluğun sağlanması sürecini ifade etmektedir. Aynı
zamanda böylesi bir durumun bir kez daha tekrarlanmayacağını da ifade eder bir nitelik
taşımaktadır. Ancak öncellerinde de çeşitli tarih sınırlamaları bulunmakta ve bir daha
tekrarı olmayacağı açıkça veya zımnen bildirilmekteydi.

İmarla ilgili mevzuatın konusu; taşınmaz mal mülkiyetinin, kamu yararı, şehircilik ve
mimarlık ilkelerinin uygulama olanakları açısından kısıtlanmasıdır. Taşınmaz mal
mülkiyetinin getirdiği haklar, toplumda herkesin olanaklardan eşit şekilde faydalanması
ve sağlıklı bir kentleşme oluşması için kanunun, mülkiyet üzerinde kısıtlama hakkıdır
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Kasparoğlu 2019). Bu kısıtlar ve haklar arasında kurulacak denge ile mevzuat
oluşmakta ve belirli kriterlere sahip yaşam alanları yine bu mevzuatın uygulama alanını
oluşturmaktadır.

Özetle,

imara

ilişkin

düzenlemeler

hayatımızın

neredeyse

tamamına

ilişkin

düzenlemelerdir. Habitat kavramı yaşam alanının çevre ile tam etkileşimini içeren bir
kavram olarak doğrudan imar kanunun konusunu oluşturduğuna göre yapılacak her
türlü düzenlemenin diğer disiplinler ile etkileşimi göz önüne alınmalıdır. Eğer kaçak
yapılaşma veya gecekondu gibi yapı stokları sisteme bir şekilde dâhil edilmek
isteniyorsa yine İmar Kanunu uyarınca derhal mevzuata uygun hale getirmek için
gerekli olan imar uygulamaları en kısa sürede hayata geçirilmeli ve yapı stokunun
finans sektörüne kaynak olarak aktarılabilmesi için gerekli tutarlılıklar sağlanmalıdır.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kentleşme olgusunun temelini teşkil eden bir kavram olarak imar kelimesinin kökeni
Arapça “ümran” kelimesinden gelmektedir. Türk dil kurumu büyük sözlüğünde İmar
“bayındırlık, bayındır duruma getirme, geliştirme, onarma olarak tanımlanmıştır (Tüdeş
2018). Ancak Türkiye de inşa edilmiş yapıların durumu ve oluşturduğu çevre
değerlendirildiğinde, sözlük

anlamının tam tersi

bir durumla karşı karşıya

kalınmaktadır.

İmar kanunlarının tarihçesine bakıldığında Osmanlı Ebniye Nizamnamesi sonrasında
cumhuriyet döneminin ilk imar kanunu olan 1956/6785 Sayılı İmar Kanunundan bu
yana zamanın gerekliliklerine göre revizyonlar veya yeni kanunlar gözlemlenebilir.
İmar kanunlarının kısa bir tarihçesi verilecek olursa; cumhuriyet döneminin ilk İmar
Kanunu 1956/6785 Sayılı kanundur. Ancak kanunun 70’li yıllara gelindiğinde zamanın
şartlarına uyum sağlayabilmesi için 1972/1605 sayılı Kanun ile revize edilmiştir.
Sonrasında 1985/3194 Sayılı İmar kanunu çıkarılmış ve zaman içerisinde bu kanun da
çeşitli revizyonlara uğramıştır. Örneğin 4928 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile “cami”
ibareleri “ibadet yeri” olarak değiştirilmiştir. Bir başka değişiklik, 5606 Sayılı Kanunla
getirilmiştir ve düzenleme ortaklık payı (DOP) % 35’ten % 40’a çıkarılmıştır. DOP
kesintisinde amaç kesintinin yapıldığı alandaki sakinlerin topluca kullanacakları alanlar
için gerekli olan arazinin sağlanmasıdır. Kamu bölgede bir düzenleme yapmakta ve yine
bölgenin ihtiyacını karşılayacak yapı stoklarını da ilgili bölgeye konuşlandırmaktadır.
Ancak, uygulamada çok zaman toplam üzerinden hesaplanarak yapılan kesinti ihtiyaç
duyulan alan miktarını karşılayamamakta ve bunları yaparken kamunun ayrıca bir gider
yapması gerekmektedir. Bu tür bir durum ortaya çıktığında ilgili belediye kamulaştırma
yoluna gitmekte ve % 10’a kadar kamulaştırma yapmaktadır.

Bu sebeple DOP

kesintisinin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Oysa DOP kesintisi ile yeterli miktarda
ortak kullanım alanı elde edilebilmeli ve tekrar bir kamulaştırmaya ihtiyaç
duyulmamalıdır. Kamu hem rant yaratmakta ve hem de ayrıca bir harcama yapmaktadır.
İnsan ihtiyaçlarının sürekli arttığı ve belli standartlara sahip yaşam alanlarının
oluşturulmaya çalışıldığı mevcut durumda bu kadar çok şart yerine getirilirken DOP
kesintilerinin yeterli olamayacağı birçok durumun ortaya çıkması olağan olmaktadır.
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İmar affı aslında, bir toplumsal barış niteliği de taşıdığından ve gerek sosyal gerek
ekonomik ve gerekse hukuki açıdan birçok tartışmayı da beraberinde getirdiğinden
farklı açılardan incelenmeyi hak etmektedir.

Modern dünyada insana ait yaşam alanlarının kalitesi sürekli yükseltilmekte ve bu
kaliteye erişimin tüm gelir grupları tarafından gerçekleştirilebilmesi için artan vadelerde
ve daha ucuz finansman kolaylıkları sağlanmaktadır. Ancak bu finansman kolaylıkları
sağlanırken bunu sağlamakla mükellef tüm finansman kuruluşları (bankalar, konut
finansman kurumları gibi) vade uyumsuzluğu problemi yaşamakta ve en çok beş yıl
süreyle mevduat kabul ederken bu kurumların on beş yıla ve hatta bazı ülkelerde yirmi
yıla varan vadelerle ucuz finansman sağlaması beklenmektedir. Bu beklenti haklı insani
sebeplere dayanıyor olsa da pratikte bu soruna çözüm bulunabilmesi menkulleştirme
süreçlerinin başarısına bağlı olmaktadır. Sorun da tam da bu noktada ortaya
çıkmaktadır. Menkulleştirme sürecinde mevcut mevzuat Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler (VDMK), İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler veya Tahvil gibi
olanaklar sunmaktadır. Ancak bu bankanın geleceğe dair alacaklarını bugünden tahsil
etmesine yönelik finansman olanakları nitelikli yatırımcıya satılması zorunlu olanaklar
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Belirli büyüklükte bir sermaye girdisi sağlamanın tek yolu
bu olmaktadır. Daha küçük yatırımcılara belirli portföyler içerisinde sunularak da
finansman olanakları sağlanabilir ancak kredi havuzlarını büyüklüğü düşünüldüğünde
bu finansman şekli görece çok düşük girdiler sağlamaktadır. Dolayısıyla nitelikli
yatırımcıya sunulacak olan bu menkullerin altlığı olan yapı stoku da belirli niteliklere
sahip olmalı her şeyden önce ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Çalışmanın temelini
oluşturan “İmar Affı” uygulamalarının tekrar edilmemesi için değer esaslı İmar
Uygulaması gündeme getirilmelidir. Böylece gerçek değerine mümkün olduğunca
uygun bir yapı stokunun dayanak varlık olarak kullanıldığı bir kredi havuzu ortaya
çıkabilecektir.

2.1 İmar Aflarının Tarihçesi

İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından son verilere ulaşılabilen yıl olan 2017 ‘ye
kadar kırsal ve kentsel nüfus sürekli değişim göstermiş ve bu değişim kentsel nüfusun
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toplamın % 92’sini oluşturmasıyla sonuçlanmıştır (www.cnnturk.com). Nüfusun böylesi
bir hareket yaşamasının gerekçesi tarım topraklarının ilgili alanda ya birkaç kişinin
elinde toplanması ve büyük bir sermaye birikimi gerektirmesi ya da çok küçük parçalara
ayrılarak (miras veya devir yoluyla) geçimi sağlayabilecek nitelik arz etmemesi gibi
sebeplerin yanı sıra makineleşmenin artması veya kent merkezinin çekici faktörlerinin
kırsaldan sermaye ve birey göçüne sebep olması gibi faktörlerle de açıklanabilir. Ayrıca
2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanun ile 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe
kurulmasının da kentsel nüfusun böylesi bir artış yaşamasına sebep olduğu
düşünülmektedir. Çizelge 2.1 kırdan kente göç olgusunu sayım dönemleri itibariyle
belirtmektedir. Buna göre 1927 yılında % 24,2 olan kentli nüfusun toplama oranı 1930
yılında yaşadığı gerilemeyle % 23,5’e düşmüş sonrasında 1940 sayımında 24,4 ve
sırasıyla 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2007, 2012 ve 2017 yıllarında % 25,
31,9, 38,5, 43,9, 59, 64,9, 70,5, 77,3 ve son olarak 92,5 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2.1 Kırsal kentsel nüfus (www.dergipark.org.tr)
Yıllar

Toplam
Nüfus

Şehir Nüfusu

Kırsal Nüfus

Miktar

Oran (%)

Miktar

Oran (%)

1927

13.628.270

3.305.879

24,2

10.342.391

75.8

1935

16.158.918

3.802.642

23,5

12.355.376

76.5

1940

17.820.950

4.346.249

24,4

13.374.701

75.6

1950

20.947.188

5.244.337

25,0

15.702.851

75

1960

27.754.820

8.859.731

31,9

18.895.089

68.1

1970

35.605.176

13.691.101

38,5

21.914.075

61.6

1980

44.736.957

19.645.007

43,9

25.091.950

56.1

1990

56.473.035

33.326.351

59

23.146.684

41.0

2000

67.803.927

44.006.274

64,9

23.797.653

35.1

2007

70.586.256

49.747.859

70,5

20.838.397

29.5

2012

75.627.384

58.448.731

77,3

17.178.953

22.7

2017

80.810.625

74.761.132

92,5

6.049.393

7.5

Kırsaldan gerçekleşen göç beraberinde birçok sosyo-ekonomik sorunu da beraberinde
getirmiştir. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri ise çarpık kentleşmeye yol açan bir
yapı stokunun zaman içerisinde özellikle büyükşehirlerde ortaya çıkmasıdır. Köyden
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kente göçün sonucunda ortaya çıkan gecekondu ve kaçak yapıların, usule aykırı olarak
yapılması sadece kişisel hak ihlallerine yol açmakla kalmamış aynı zamanda kamuya ait
arazi nitelikli taşınmazların da işgaline ve dolayısıyla kamu zararına yol açmıştır. Bu
yapı stokunu önlemeye ve ıslah etmeye yönelik kamuoyunda “İmar Affı” olarak bilinen
kanunlar yapılmıştır. Çizelge 2.2 bu kanunlara yönelik kısa tarihçeyi içermektedir.
Çizelge incelendiğinde 1948 yılında çıkan 6938 Sayılı Kanun ile başlayan süreç
2018/7143 Sayılı Kanuna kadar uzanan birçok kanunu içermektedir. Tüm bu kanunlar
bir taraftan gecekondulaşmayı ve kaçak yapıyı önlemeye çalışırken diğer taraftan
özendirici bir nitelik taşımaktadırlar. Çizelgenin belirtmiş olduğu tarihsel süreç yasaya
aykırı olanın ortadan kaldırılmasıyla sorunun çözülemeyeceğini sadece sosyal ve
ekonomik önlemler ile çözüm arayışları bulunabileceğini göstermektedir.

Çizelge 2.2 İmar Affının tarihsel gelişimi (www.mimarlikdergisi.com/)
Sayı

1

5218

2

5228

3

5431

4

6188

5

7367

6

775

7

2805

8

2981

9

3290

Yayımlandığı Resmî
Gazete
Tarihi
Sayı
Ankara Belediyesine, Arsa ve Arazisinden 22/06/1948
6938
Belli bir Kısmını Mesken Yapacaklara 2490
Sayılı Kanun Hükümlerine Bağlı Olmaksızın
ve Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi
Verilmesi Hakkında Kanun
Bina Yapımını Teşvik Kanunu
06/07/1948
6950
Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması ve 2290 sayılı 11/06/1949
7230
Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun 13.
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan 29/07/1953
8470
Binalar Hakkında Kanun
Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve 29/07/1959
10265
Arsalar Hakkında Kanun
Gecekondu Kanunu
30/07/1966
12362
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak 21/03/1983
17994
Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve
6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 08/03/1984
18335
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785
Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun’un Bazı 07/06/1986
19130
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanunun Adı
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Çizelge 2.2 İmar Affının tarihsel gelişimi (www.mimarlikdergisi.com/) (devamı)
Sayı

10

3366

11

3414

12

4706

13

4833

14

5027

15

5377

16

5298

17

5784

18

6306

19

6639

20

7143

21

20023654

22

İlke
kararı

Yayımlandığı Resmî
Gazete
Tarihi
Sayı
3290 Sayılı Kanun ile Değişik 2981 Sayılı 26/05/1987
19471
Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun.
775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun Bazı 11/03/1989
19751
Hükümlerinin
Değiştirilmesi
Hakkında
3.5.1985 tarih ve 247 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair 16.8.1985 tarih ve 250 sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Hazineye
ait
Taşınmaz
Malların 18/07/2001
24466
Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu (Md.51-ö)
31/03/2003
25065
2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu (23.3.2004 tarih 24/12/2003
25330
ve 25411 sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi
vardır)
Türk
Ceza
Kanunu’nda
Değişiklik 08/07/2005
25869
Yapılmasına Dair Kanun (Md.184)
Özelleştirme
Uygulamalarının 21/07/2005
25882
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda 26/07/2008
26948
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 31/05/2012
28309
Hakkında Kanun
Bazı
Kanun
ve
Kanun
Hükmünde 15/04/2015
29327
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılması
Hakkında Kanun (Md.38)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 18/05/2018
30425
Yapılandırılması
ile
Bazı
Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Geçici
Md.16)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettiği Mal 08/02/2002
24665
ve Hizmetlerden 4736 Sayılı Kanun Gereğince
Ücretsiz
veya
İndirimli
Olarak
Yararlanacakların Tespitine İlişkin 2002/3654
sayılı Kararın Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar
Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Merkez 25/01/2017
29959
Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve
Kanunun Adı
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No:99

Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 99)

Tarihsel sürecin izlenebilirliğini sağlayan çizelge 2.2 imar mevzuatına dolayısıyla kent
planlama ilkelerine aykırı olan yapı stokunun ortaya çıkış sürecinin bir kronolojisini
vermektedir. Tüm bu kanunsal alt yapı birçok yapının yıkılması ve plan ve
standartlarına uygun olarak kentleşmeye uygun hale getirilmesi için büyük maliyetlerin
ortaya çıkmasına ve kaynak israfına neden olmasına yol açan faaliyetler zincirinin de alt
yapısıdır. Çünkü bir taraftan yasak getirilmiş diğer taraftan sürekli olarak bu yasaklar
kamunun bizzat kendisi tarafından çiğnenmiştir. Türkiye’ de kent çevresine yasalara
aykırı olarak yapılan gecekondu mahalleleri zaman içerisinde artarak kentsel
dinamikleri negatif yönde etkilemiştir. Belli sayıya ulaştığında yerel idarelerin
seçiminde etkin bir güce eriştiğinde mevcut yapılarıyla ilgili mülkiyet hakkı ve
yapılaşma talebiyle ortaya çıkarak, 1948 yılından günümüze yirmiden fazla imar affı
içerikli yasanın çıkarılmasının nedeni olarak kabul edilebilir. Çıkarılan bu aflar,
toplumsal adalet ve barışın zayıflamasına, planlama ve imar yapan kurumlara olan
güvenin azalarak, zengin doğal kaynakların amaç dışı kullanımına yol açmıştır. Türkiye
de üst üste çıkarılan bu aflarla yaratılan “nasıl olsa imar gelir” anlayışı ile başlarda
gecekondulaşmayı, son yıllarda da imarlı alanlardaki mevzuata aykırı yapılaşmayı
toplum gözünde meşrulaştırmıştır. İmar afları, tüm topluma verilen, telafisi mümkün
olanaksız zararları ortadan kaldırmadığı gibi, yürürlükteki mevzuatı yetersiz ve geçersiz
kılarak adeta yasaları çiğneyenleri ödüllendirmek anlamına gelmiştir. İktidarların
yeniden seçilme kaygılarıyla çıkardıkları af yasaları günü kurtarma çabasıyla çözüm
gibi görünse de uzun vadeli düşünüldüğünde, büyük bir sorunun geçici bir süre üzerini
kapatmak ve bundan faydalanmak olduğu anlaşılmıştır.

Son çıkan ve kapsamı oldukça geniş tutulan 7143 sayılı kanun ile 3194 Sayılı İmar
Kanununa eklenen geçici 16.madde ile Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız
veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve İmar Barışının sağlanması
ve bu yapıların kayıt altına alınması amacıyla yapı kayıt belgeleri verilebileceği
düzenlenmiştir. Bu Kanun diğerlerinden farklı olarak kayıt dışı ekonomiyi yok etmek,
toplumsal bir anlaşma platformu sağlamak ve mevcut yapı stokunu tamamıyla kayıt
altına almak için çıkarılmıştır. De Soto (2016) batı toplumlarının toplumsal anlaşma
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süreçlerinin yasal alt yapısını şu şekilde anlatmaktadır. “Batının geçmişi çoğu ulusun
bugünüdür. Batılı uluslar, fakir vatandaşlarını ekonomileri içine o denli büyük başarı ile
entegre etmişlerdir. Burada sözü edilen “çok önemli bir şey” Amerikalı ve Avrupalıların
kapsamlı bir mülkiyet kanunu koymalarının ve bu kanun aracılığı ile sermaye
yaratmaya olanak tanıyacak dönüşüm süreci icat etmelerinin eşiğinde olmaları idi. “Ölü
sermaye, her kalkınmakta olan veya eski komünist ülkelerin cadde ve sokakları boyunca
sanal sıradağlar gibi dizilmiştir.” De Soto’nun yorumundan anlaşıldığı üzere imar affı
kavramının ölü sermayeyi ekonomik hayatın içerisine dâhil etmek gibi bir başka
misyonu daha bulunmaktadır.

2.2 Basında İmar Affı

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin elbette ki ekonomik olarak kaynak yaratma
sorunu vardır, çıkarılan bu yasanın amacı kamuya kaynak yaratmaktır, İmara aykırılık
mülkiyet ve başka sorunları olan bina sayısının 15 milyona yakın olduğu ve 9 milyona
yakın yapı kayıt belgesinin verildiği ifade edilmiştir (www//HaberTurk.com
23.11.2018) Ancak istikrarlı yapılacak planlamalar ile ekonomiye kazandırılan her
gayrimenkul gelişmeye de katkı sunacaktır. (De Soto,2005)

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları kapsayan ve 13 milyona yakın konutun
imar ve iskân problemini çözmesini hedefleyen uygulamada yapı kayıt belgesi
verilmesine ilişkin süre 15 Haziran 2019 da sona ermiştir. 30 Haziranda sona ermesi
planlanan ödeme süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 15 milyona yakın
tespit edilen ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapılar için müracaatın 9
milyonda kalması hedeflenen ekonomik rakamlara ulaşılamamasının temel altlığını
oluşturmaktadır.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ uygulamadan yaklaşık
olarak 40 milyar lira gelir beklendiğini, elde edilecek gelirin Kentsel Dönüşümde
kullanılacağını ve yılda 500.000 konut yapmayı planladıklarını söylemiştir. Ancak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından yapılan açıklamada 23.5 milyar
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gelir elde edildiği açıklanmıştır. Bir oranlama yapıldığında beklenen gelirin %
58,75’inin elde edilebildiği görülmektedir.

7143 Sayılı Kanun 3194 Kanuna eklenen geçici 16. Maddesinde şu ifadelere yer
vermektedir; "Yapı kayıt belgesi 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 yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi
haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan
satılır. Yapı kayıt belgesi alman yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa
edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi
haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar
rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır. Yapı kayıt belgesi yapının
kullanım amacına yönelik olup, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm
uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilere ait
Özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar İle Hazineye ait sosyal donatı için
tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan
yapılarda, yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar
planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı
kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. "

Bu ifade kötü niyetli fırsatçılar tarafından suistimal edilerek hazine arazileri üzerine,
Karadeniz’ den Kapadokya ya, İstanbul’ dan Antalya’ya birçok şehirde var olmayan
yapı stokları oluşturulmuştur.

Yine basında yer alan bir habere göre Gazipaşa’dan Kaş’a 640 kilometre sahiliyle
dünyanın en gözde kentlerinden biri olan Antalya’da, İmar Barışı fırsatçılarının 1 Ocak
2018’den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaptıkları tespit edilmiştir
(www//İnternethaber.com) İhbarlar üzerine yapılan incelemede ortaya çıkan bu duruma
benzer suistimaller tüm Türkiye’de nasıl kontrol edilecektir? Bununla ilgili ne tür bir
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düzenleme yapılacaktır? Buna ilişkin net bir durum söz konusu değildir. Yapı kayıt
belgeleri vatandaşın beyanı esas alınarak düzenlenmiş olduğundan yapı kayıt
belgelerinin tek- tek kontrol edilmesinin olasılığı ne kadardır? Yapı kayıt belgelerinde
yapılan hataların yapı kayıt belgelerinin güncellenerek düzeltilebileceği ilgili mevzuatta
açıklanmış olup yine beyana dayalı bir işlemdir. Tek taraflı beyan ve sonrasında yapılan
tescil işleminin sağlıklı olup olmayacağı hukuksal olarak incelenmesi gereken bir
konudur.

2.3 İmar Affında İşlem Basamakları

Çalışma konusunun doğru yorumlanabilmesi amacıyla işlem basamaklarının doğru
olarak belirlenmesi gerekmektedir. İşlem basamakları aşağıda maddeler halinde
sıralanmıştır.

 İmar barışına başvuru yapılması
 İncelemeler sonrası imar barışının kapsamının doğru bir şekilde belirlenmesi
 Binada gerekli tüm testlerin yapılması
 Yapı Kayıt bedelinin hesaplanması ve yatırılması
 Bakanlık onaylı Yapı Kayıt Belgesinin Çıkarılması
 Resmi Kurumlara imar barışından yararlanıldığının bildirilmesi
 İskânlı tapu için bina projesinin hazırlanması
 Bina Zemin Tespit Tutanağının Kadastro Müdürlüğüne onaylatılması, belediyeden
“İskân Olur” yazısının alınması
 İmar barışı dosyasının ilgili tapu müdürlüğüne teslim edilmesi
 İskânlı yeni tapuların çıkarılması

Maddeler halinde verilen işlem basamakları bulgular kısmında tapu müdürlüklerinde
yapılan işlemler açısından detaylı olarak değerlendirilecektir.
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3. METODOLOJİ

Çalışmaya Çankaya Tapu Müdürlüğünde karşılaşılan sorunlar çerçevesinde başlanmış,
uygulamada karşılaşılan sorunlar, tespit edilen aksaklıklar Yasanın uygulanmaya
başlandığı andan itibaren günümüze kadar yapılan uygulama örnekleri üzerinden
gidilerek yapılan tespitler ve olası çözüm önerileri, uygulamada ortaya çıkan fakat
sorunların neden olabileceği hususlar belirtilmiştir.
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4. BULGULAR

Tapu Müdürlüklerinde İmar Barışı işlemlerinde yasal dayanak olarak, 7143 sayılı kanun
ile 3194 sayılı Kanuna eklenen geçici 16.madde kapsamında, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 06/06/2018 tarihli 30443 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında yayımlanan Tebliğ (Tebliğde
20/09/2018 de değişiklik yapılmıştır.) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
06/07/2018 tarihinde yayınladığı 2018/8(1787) no’lu 3194 sayılı imar Kanununun
Geçici 16.maddesi (İmar Barışı) uyarınca yapılacak işlemler konulu Genelge
kapsamında yürütülmektedir. Çalışmanın bu kısmında tapu müdürlüklerinde yapılan
işlemlere ait TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işlem ağacı altında yapılan
uygulamalar anlatılacak ve bu esnada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

TAKBİS işlem ağacı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, gelen talepler gruplanıp ayrı ayrı
adlandırılmış işlem basamakları içerisinde hazırlanmaktadır.
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Şekil 4.1 3194 sayılı geçici 16.madde gereğince kat mülkiyeti tesisi

Şekil 4.1 TAKBİS sisteminde yer alan işlem ağacından alınmış bir ekran görüntüsüdür.
Taşınmaz ile ilgili işlemler yedinci sırada yer almaktadır. Bu işlem başlığı altında 34.
sırada ise sonradan eklenen bir modül aracılığıyla 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16.
Maddesi uyarınca yapılacak olan çeşitli işlemler gruplandırılmıştır. İzleyen kısımlarda
her bir işlem başlığı için ilgili belgeler verilmektedir.
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Şekil 4.2 Bağımsız bölüme ilişkin yapı kayıt belgesi

Bağımsız bölüme ilişkin yapı kayıt belgesi ilgilinin isteği üzerine 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. Maddesi uyarınca verilmektedir. Başvuru numarasına istinaden
düzenlenen belge ilgili bağımsız bölümün kayıt altına alınmasına yasal altlık teşkil
etmektedir. Şekil 4.2 tek bir konut için alınan bir belgenin görüntüsünü ifade
etmektedir. Bir yapı kayıt belgesi imar affı sürecinin en önemli unsurunu
oluşturmaktadır. Yapının yasal olarak varlığının kabul edildiğinin bir göstergesidir.
Yapı kayıt belgesi alan yapılar alınan yıkım kararları ve idari para cezalarından muaf
tutulmaktadır (3194/ Geçici Madde 16).
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Şekil 4.3 Tescil istem belgesi

İmar affı kapsamındaki işlem sürecinin yapı kayıt belgesi aşamasından sonra tapu
müdürlüğüne başvuru sonucunda çıkarılan tescil istem belgesi yapının resmen kayıt
altına alınmasının son aşamasını oluşturmaktadır şekil 4.3 3194 Sayılı Kanunun 16.
Maddesi uyarınca kat mülkiyeti tesisi ve cins değişikliği başvurusunun gerçekleştirildiği
bir tescil istem belgesini ifade etmektedir.
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Şekil 4.4 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat mülkiyetine geçiş

Bağımsız bölüme ilişkin yapı kayıt belgesi ilgilinin isteği üzerine 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. Maddesi uyarınca verilmektedir. Başvuru numarasına istinaden
düzenlenen belge ilgili yapının tamamındaki bağımsız bölümün kayıt altına alınmasına
yasal altlık teşkil etmektedir. Şekil 4.4 bu işleme ilişkin bir yapı kayıt belgesine aittir
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Şekil 4.5 Kadastro Müdürlüğünün LİHKAB yazısına istinaden gönderdiği yazı

Şekil 4.5 LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu) yazısına istinaden tapu
müdürlüğüne gönderilen kadastro yazısını ifade etmektedir. Yazı ilgili zeminin tesciline
ilişkindir. Yazı ekinde gerekli olan ir zemin tespit tutanağı bulunmak zorundadır.
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Şekil 4.6 Zemin tespit tutanağı

LİHKAB yazısı eşliğinde bulunan Zemin Tespit Tutanağı ilgili zemine ilişkin bilgileri
içermektedir. Zemin tespit tutanağında nokta koordinatları, 1/1000 ölçekli bir kroki ve
tapu sicilinde yer alan bilgiler bulunmaktadır. Hem raporu düzenleyenin ve hem de
taşınmaz malikinin imzaları eşliğinde sunulan tutanak aynı zamanda hangi amaçla
düzenlendiğine ilişkin bilgiyi de içermektedir. Şekil 4.6 bu bilgileri içeren bir tespit
tutanağına ait görüntüyü içermektedir.
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Şekil4.7 Zemin tespit tutanağı (devam)

Şekil 4.7 şekil 4.6’nın devamını içeren ve pafta numarası, taşınmazın cinsi, yüzölçümü
ve malike ilişkin bilgiler gibi bilgileri içermekte olan bir tespit tutanağının
görüntüsüdür.
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Şekil 4.8 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat veya bağımsız bölüm ilavesi

Şekil 4.8 karma nitelikli (konut ve ticari birlikte) bir taşınmaz için çıkarılan bir yapı
kayıt belgesine ilişkin görüntüyü içermektedir.
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Şekil 4.9 Kat veya bağımsız bölüm ilavesine ilişkin tescil istem belgesi

Şekil 4.9 kat veya bağımsız bölüm ilavesine ilişkin bir tescil istem belgesine ilişkin
görüntüyü içermektedir. Tüm yapıdaki bağımsız bölümlere ilişkin arsa payı, kat,
bağımsız bölüm no, malik bilgisi, nitelik, net ve brüt alan bilgileri tescil istem
belgesinde mevcut bulunmaktadır.
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Şekil 4.10 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
birleştirilmesi

Şekil 4.10 ticari bir taşınmaza ilişkin bağımsız bölüm birleştirilmesine ilişkin görüntüyü
içermektedir.
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Şekil 4.11 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
birleştirilmesine ilişkin zemin tespit tutanağı

Şekil 4.11 şekil 4.10’un devamındaki belge niteliğindedir ve aynı taşınmaza ait işlemin
gerçekleştirilmesi için tamamlayıcı belge niteliğindedir.

28

Şekil 4.12 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
birleştirilmesine ilişkin zemin tespit tutanağı (devam)

Şekil 4.11’in devamı olan şekil 4.12 yapı kayıt belgesinin tamamlayıcı unsuru olarak
görev yapmaktadır.
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Şekil 4.13 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
birleştirilmesine ilişkin kurum yazısı

Şekli 4.13 kurumsal bir yapı stokuna ilişkin Ankara Valiliğinin bir yazısını
içermektedir.
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Şekil 4. 14 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
birleştirilmesine ilişkin tescil istem belgesi

Şekil 4.14 şekil 4.13’ün tamamlayıcı evrakı olan tescil istem belgesini içermektedir.
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Şekil 4.15 Şekil 14 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız
bölüm birleştirilmesine ilişkin tescil istem belgesi (devam)

Şekil 4.15 şekil 4.14’ün devamı niteliğindedir.
)
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Şekil 4.16 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
ayrılması

Bağımsız bölümün ayrılmasına yönelik işlemin yasal altlığını teşkil eden şekil 4.16
işleme ilişkin görüntüyü içermektedir.
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Şekil 4.17 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
ayrılması tescil istem belgesi

Şekil 4.17 şekil 4.16’nın tamamlayıcı evrakını içeren görüntüyü ifade etmektedir.
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Şekil 4. 18 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
ayrılması tescil istem belgesi (devam)

Şekil 4.18 şekil 4.17’nin devamı niteliğinde bir görüntüyü içermektedir.
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Şekil 4.19 3194 sayılı Geçici 16.madde Gereğince kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazda bağımsız bölüm
ayrılması tescil istem belgesi (devam)

Şekil 4.19 şekil 4.17’nin devamı niteliğinde bir görüntüyü içermektedir.
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4.1 Örnek Başvuru

Şekillerde verilen belgelerine doğru anlaşılabilmesi için, bir örnek olay ile açıklamakta
yarar görülmektedir.
4.1.1 Red edilen başvuru

3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi gereği İmar Barışı işlemi talebinde
bulunulmuştur.
Söz konusu talebe istinaden Müdürlüğümüz bilgisayar kayıtları, Arşiv birimleri ve tapu
kütükleri

üzerinde

yapılan

incelemeler

sonucunda

……mahallesi……….

ada…….parsel numaralı taşınmazın 10 bağımsız bölümlü betonarme işyeri olarak kat
mülkiyetinin tesis edildiği görülmüştür.
Müdürlüğümüze yapılan başvuruda incelendiğinde talebin 10 bağımsız bölümlü olan
kat mülkiyetinin mevcut projesinde bodrum katta yer alan otopark olarak geçen ve
bağımsız bölüm olamaz notunun bulunduğu alanda birinci bodrum katta 3 adet dükkan
olmak üzere 3 bağımsız bölüm ilavesi talebi olduğu anlaşılmıştır.
Talebe ilişkin olarak ilave edilmesi talep edilen 3,11,12 ve 13 nolu bağımsız bölüm nolu
taşınmazlara ait yapı kayıt belgesi ve mimar tarafından onaylı elektronik ortamda
sunulan taşınmazın oluşacak 13 bağımsız bölümlü halini gösterir Mimari Proje
sunulmuştur.
Tarafımıza ibraz edilen proje incelendiğinde daha önce kat mülkiyeti tesis edilen 10
bağımsız bölüme ait otopark ve ortak alanlardan oluşturulan 3 adet bağımsız bölümün
arsa paylarının 3 nolu bağımsız bölümün arsa paylarından karşılandığı, ancak aykırılık
konusu yerin ortak alandan olup tüm bağımsız bölümleri kapsadığından diğer 10 adet
yapı kayıt belgelerinin ibraz edilmediği,
İmar barışı kapsamında komşu parsele tecavüzlü binanın 3194 sayılı imar kanunun
geçici 16. maddesi (İmar Barışı) kapsamında

ne şekilde tescil edileceği Genel

Müdürlüğümüzün 2018/8 sayılı genelgesinde “Hazinenin veya üçüncü kişilerin
muvafakati olmadan tescil işlemi gerçekleştirilemeyeceğinden dolayı; işleme tanzim
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edilen zemin tespit tutanağındaki talep konusu …ada…..parsel içerisinde bulunan
binanın ……. ada ….. parsel sayılı taşınmaza 4.93 m2 tecavüzlü olduğu belirtildiği
şekli ile herhangi bir muvafakat alınmadığı görülmüş olup talep konusu işlem Türk
Medeni Kanunun 1016. ve Tapu Sicil Tüzüğünün 26. maddesine istinaden
reddedilmiştir.
Red edilen başvurunun daha iyi anlaşılabilmesi için çizelge 4.1 incelenmelidir. Buna
göre 3 nolu bağımsız bölümün arsa payından alınarak 11,12 ve 13 nolu bağımsız
bölümlere arsa payı verilerek 11,12 ve 13 nolu bağımsız bölümlerin oluşturulması talep
edilmiştir.
Çizelge 4.1 Red edilen başvurunun arsa payı dağıtım durumu
Bağımsız mevcut arsa talep edien arsa payı
bölüm no payı
1 65/594
2 70/594
3 68/594

65/594
70/594
18/594

aynı kalmış
aynı kalmış
azaltılarak yeni
oluşan bağımsız
bölümlere
verilmiş

4 68/594
5 45/594
6 45/594
7 45/594
8 68/594
9 70/594
10 20/594
11

68/594
45/594
45/594
45/594
68/594
70/594
50/594
8/594

aynı kalmış
aynı kalmış
aynı kalmış
aynı kalmış
aynı kalmış
aynı kalmış
aynı kalmış
İlave edilmek istenen yeni
bağımsız bölümler
oluşturulmuş
ve arsa payları

12

30/594

yeni
oluşturulmuş

13

12/594

yeni
oluşturulmuş
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4.1.2 Kabul edilen başvuru

3194 sayılı imar kanunun geçici 16. maddesi kapsamında Kat Mülkiyeti tesisi işlemi
başlığı altında hazırlanıp tescil edilen işlemde;
……. ili …….. ilçesi ………..mahallesi …… ada …… parsel için alınan yapı kayıt
belgesi (ek-1) imar barışı kapsamında hazırlanan LİHKAB Bürosu tarafından tanzim
edilen zemin tespit tutanağı (tescil bildirimi) ve ekleri ….. kadastro müdürlüğü
tarafından tescil edilmek üzere tapu müdürlüğünden talep edilmiş; yapılan inceleme
sonucunda ……… ada …… parselin …….. yüzölçümlü niteliği arsa olan ana taşınmaz
olduğu görülmüş, yapılan 3194 sayılı sayılı imar kanunun geçici 16. maddesi (İmar
Barışı) kapsamında …………. adına kayıtlı kat irtifaklı olan taşınmazlar Kat mülkiyeti
tesisi ve cins değişikliği, Yönetim planı belirtmesi tesisi, cins değişikliği işlemi
yapılarak taşınmazlar için Kat mülkiyeti tesis edilmiş olup;
634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 14. maddesinde yapılan düzenlemelere göre; Kat
irtifaklı yerlerin kat mülkiyetine çevrilmesi başlığı altında Kat mülkiyeti özel bir
mülkiyet çeşidi olup 634 sayılı kat mülkiyeti tamamlanmış binalar üzerinde kurulabilir.
Binanın bitmiş olması yapı kullanma izin belgesine bağlıdır. Kat mülkiyeti kanununda
değişiklik yapan 5912 sayılı kanunun 4. maddesi yapı kullanma izin belgesi verildikten
sonra binanın kat mülkiyetine resen geçilmesini öngörmektedir.
3194 sayılı sayılı imar kanununun “Yapı kullanma izni” başlıklı 30. maddesi “Yapı
tamamen bittiği taktirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları
tamamlandığı taktirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren
belediye, valilik bürolarından; 27. maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların
tamamen veya kısman kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması
mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu
ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.
Diğer taraftan 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı
kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanununun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar
Kanununa geçici 16.madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında
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“ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının
sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi
verilebileceği düzenlenmiştir.
Yapı ruhsatı alıp ta yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan
yapılarda yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatının bulunması ve imar
planlarında umumi hizmetlere alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı
kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği kat mülkiyeti tesis edilebilir
denilmektedir.
Bu bağlamda Kat mülkiyeti kanununda yer alan “yapı kullanma izin belgesi” ile
yapılacak cins değişikliği işlemi 3194 sayılı imar kanunun geçici 16. maddesi (İmar
Barışı) kapsamında “yapı kayıt belgesi” ile yapılabilir hale gelmiş, kat mülkiyeti
kanununda tek malikin talebiyle ve resen yapılabilen cins değişikliği işlemi imar barışı
kapsamında yapı kayıt belgesi ve tüm maliklerin muvafakatı ile yapılabilir olmuştur.
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Takbis işlem başlıkları altında yapılan işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde
hazırlanan işlemler olup, talep edilerek Müdürlüğümüzce karşılanamayan işlemler de
bulunmakta olup, çalışma esnasında bunlar değerlendirmeye alınmamıştır. Talepte
ısrarcı davranılması halinde Red yapılan işlem sayısı 2019 yılı için 7 adet olup 4 red
onanmış, 3 red bozulmuştur.

Yapılan işlemler ait genel bir değerlendirme yapılacak olursa, arsa payları değişmiş.
Arsa payları değişen yerler satılmış veya ipotek kullandırılmış, ortak alanlara müdahale
edilmiş, otopark ve sığınaklar ve eklenti olan depo ve kömürlükler bağımsız bölümlere
dönüşmüş ve taşınmazlardan el değiştirenler olmuştur.

3194 sayılı kanunun geçici 16.maddesi kapsamında “Yapı kayıt belgesi yapının
kullanım amacına yönelik olup, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm
uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.”

Yapı kayıt belgesi alınarak tescili yapılmış bir taşınmazın, her hangi bir doğal afet
sonucu yıkılması veya kentsel dönüşüme girmesi halinde yeni kurulacak kat irtifakında
ki paylar, İmar barışı ile tescil edilen paylar dikkate alınarak yapılacak, ancak bir önceki
imar hakkı dikkate alınacak, bu durumda bir bağımsız bölümde birden fazla malik
olabilecektir. Bu şekilde bir yerin kentsel dönüşüme girdiğini düşünürse, kentsel
dönüşümde ipoteklerden muvafakat alınmadan resen kurulan kat irtifakında yeni
taşınmazın hissesinde gerçekleşecek olan değişiklik ipotek alacaklısı bankanın mı,
işlemi yapan memurun mu olacaktır.

Yürürlükte olan TKGM 2014/2 1754 sayılı zorunlu deprem sigortası genelgesi
kapsamında, İmar Barışı uygulamaları sonucu tescil edilen taşınmazlara ait herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır. İmar Barışı uygulaması ile tescil edilecek yerlerin DASK
poliçeleri alınmakta ve tescil işlemi yapılmaktadır.
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Afetlere karşı sigortalanmış, İmar Barışından faydalanmış bir taşınmazın, Afete
uğraması halinde durumunun ne olacağı muallaktır.

Diğer taraftan İmar Barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri beyana göre
verildiğinden, beyana aykırı bir durumun tespiti durumunda yapı kayıt belgesi iptal
edilmesi durumunda tapu kütüğüne tescil edilen ayni hakların durumu kazanılmış hak
olacaktır.

Ruhsat ve eklerine aykırı olarak imal edilen yapılarda Yapı Kayıt belgesi ile Kat
Mülkiyet Tesis edilebileceği ilgili mevzuatta yer almıştır. Kat mülkiyeti tesisi Tapu
Müdürlükleri tarafında Resen yapılan bir işlemdir. Ancak uygulamada tüm maliklerin
talebi alınarak tescil işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tapuya tescil edilen bir ayni haktır. Ve herkese karşı ileri sürülebilir. Medeni Kanunun
1023 maddesinde “ Tapu Kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka
ayni kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur”

Burada sorumluluk kime ait olacaktır. Tescili yapan tapu memurunun mu? Yapı kayıt
belgesini düzenleyen memurun mu? Olacaktır. Medeni Kanunun 1007. Maddesinde
“Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur” Devlet
zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder”

Yapı kayıt belgesi almış fakat Tapu Müdürlüklerine tescil malik/maliklerin talebine
bağlı olduğundan İmar Barışı sürecinin tamamlanmış/tamamlanamamış ayrımın
yapılması olası gözükmemektedir.

Elbetteki gelişmekte olan Ülkemiz kayıp sermayesini kayıt altına alarak, atıl bulunan
Gayrimenkul stokunu ekonomiye kazandırarak gelişmiş ülkeler kategorisi için iyi bir
başlangıç yakalayabilir. Gelişmiş ülkeler hedeflerine ulaşmak için disiplinli ve istikrarlı
olmak ve uzun vadeli planlar yapmak gerekmektedir.
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