


E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK  MÜRACAATTA GEREKEN BİLGİLER

1- E - DEVLET ŞİFRESİ

2- GEÇERLİ BİR CEP TELEFONU NUMARASI

3- GEÇERLİ BİR E-POSTA ADRESİ

4- BEYAN EDİLECEK YAPININ ADRESİ

5- TAPUSU VARSA ADA VE PARSEL BİLGİLERİ5- TAPUSU VARSA ADA VE PARSEL BİLGİLERİ

6- TOPLAM İNŞAAT ALANI; KONUTLARIN VE TİCARİ BİRİMLERİN AYRI AYRI \ TOPLAM ALANLARI (M2)

7- YAPIDAKİ KONUT VE TİCARİ BİRİM SAYISI

8- ARSA/ARAZİNİN EMLAK VERGİ BİRİM DEĞERİ (TL/M2) (İLGİLİ BELEDİYESİNDEN ALINABİLECEK)

9- YAPININ BULUNDUĞU ARSANIN ALANI; VARSA TAPUDAKİ ALAN -YOKSA BEYAN EDİLECEK ALAN (M2)

10- YAPI SINIFI (SİSTEMİN SUNACAĞI SEÇENEKLERDEN SEÇİLECEK)

11- İMAR MEVZUATINA AYKIRILIĞIN TARİF EDİLMESİ

12- YAPIYI GÖSTEREN VE AYRILIK KISMINI GÖSTEREN BİRER ADET FOTOĞRAF



1-) İMAR BARIŞI HANGİ TARİHTEN ÖNCEKİ YAPILAN YAPILARI KAPSAR? 
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR? 
Başvurular e - Devlet üzerinden yapılacaktır.

3-) YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?
İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

4-) İMAR BARIŞI İÇİN ÖDENECEK OLAN YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL BELİRLENECEKTİR?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin 
konutlarda %3‘ü, ticarette % 5‘i olacak şekilde belirlenir.

5-) YAPI KAYIT BELGESİ KALICI İMAR HAKKI SAĞLAR MI?
Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. 
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan 
imar mevzuatı hükümleri uygulanır.



6-) YIKIM KARARLARI  VE İDARİ PARA CEZALARI NE OLACAK? 
Yıkım kararları ve İdari para cezaları varsa İptal edilecek.

7-) YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPILARA SU, ELEKTRİK VE DOGALGAZ BAĞLANABİLECEK Mİ?
YKB alan yapılara su, elektrik ve dogalgaz bağlanabilecek.

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

8-) İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve 
yapı Kayıt Belgesi için ödenen bedel kadar İlave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat 
mülkiyeti tesis edebilecek.

9-) İMAR BARIŞI İÇİN HANGİ TARİHE KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK? 
Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.



10-) YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NE ZAMANA KADAR YATINLABİLECEK?
Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

11-) HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞINDAN FAYDALANAMAYACAK?
- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
- Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
- 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda 

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

- 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda 
bulunan yapılar

12-) HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN YAPILAR FAYDALANABİLECEK Mİ?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu
yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

13-) YAPI KAYIT BELGESİ NE ZAMAN KADAR GEÇERLİDİR?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.



www.turkiye.gov.tr giriş yapılır

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK ?
E-Devlet üzerinden kayıt yapılacak.



E-Devlet şifresi PTT’den temin edilir.

T.C. No yazılır

şifre yazılır



e-devlet’e giriş yapılır, arama satırına ‘’imar barışı’’ yazılır,



Yeni Başvuru İçin
İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK ?



okudum ve kabul ediyorum işaretlenir,



kayıtlı bilgiler otomatik 
olarak gelir

başvuru sahibinin 

başvuru sahibinin 
iletişim adresi yazılır

başvuru sahibinin 
e-posta adresi yazılır

başvuru için tercih 
edilen yöntem seçilir



Yapının tamamının kullanım amacı seçilir,
örneğin; zemin kat ticaret üst katlar konut ise 
‘’Karma (Konut + Ticaret)’’ seçeneği seçilir



Yapının adres bilgileri seçilir

Adres bilgisi el ile yazılmak 
istenirse kutucuk işaretlenir



Aykırılık kapsamı 
‘’bağımsız bölüm’’ seçildi 
ise yandaki bilgiler yazılır

ada numarası

parsel numarası

bağımsız bölüm numarası

bağımsız bölüm alanı

İlgili belediyesinden temin 

toplam yapı alanı

arsa birim değeri 

arsanın alanı

İlgili belediyesinden temin 
edilecek, emlak vergisi 

hesabında kullanılan 
(TL/m2) birim değer 

Tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır. 
Eğer yapı hazine arazisi üzerinde ise, binanın taban alanı yazılır



Aykırılık kapsamı 
‘’Yapının Tamamı’’
seçildi ise yandaki bilgiler 
yazılır

ada numarası

parsel numarası

toplam yapı alanı

toplam bağımsız bölüm sayısıtoplam bağımsız bölüm sayısı

arsa birim değeri 

arsanın alanı



Aykırılık kapsamı 

‘’Yapının Tamamı’’ ve
‘’Karma (Konut + Ticaret)’’

seçildi ise yandaki bilgiler 
yazılır

ada numarası

parsel numarası

konut alanı ticaret alanı

konut sayısı ticaret sayısı



Yapının Sınıfı (Yapı Birim Maliyet Bedeli) seçilir



Aykırılığın niteliği yazılır

Aykırılığı gösterecek şekilde çekilmiş 
en az 1, en fazla 2 adet fotoğraf eklenir



Yazılan bilgiler kontrol edilir, yanlış bir 
bilgi var ise düzenle seçeneği ile 
yeniden girilir.

Bilgiler doğru ise başvur seçeneği ile 
kayıt işlemi tamamlanır.



Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme sürecini başlatmak için Başvurularım 
sayfasında “Onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

“Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya 
güncelleyebilirsiniz. 



Başvurunuzu tamamlamak ve ödeme sürecini başlatmak için ekrandaki 
tabloda görüntülenecek olan "Onayla" bağlantısını kullanarak “onaylama” 
işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

“Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya 
güncelleyebilirsiniz. 



"Başvurumu Onayla" 

düğmesine tıkladığınızda beyanınız 
üzerine hesaplanmış olan ödeme 
miktarı ilgili kurum ve kuruluşlara 
bildirilecektir. 

Bu aşamadan sonra, beyan ettiğiniz 
bilgiler üzerinde herhangi bir bilgiler üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapmanız mümkün 
olmayacaktır. .



Beyan ettiğiniz bilgiler ile başvuru onayı talebiniz işleme alınacak ve 
ödeme bilgileri ile ödemenin yapılabileceği noktalar, doğrulanmış cep 
telefonunuza SMS aracılığıyla iletilecektir. 



Ödenecek bedel cep telefonuna mesaj olarak gelir.

İlgili banka hesabına ödeme yapılınca

Yapı Kayıt Belgesi e-devlet üzerinde hazırlanır  ve mesajla bilgi verilir.



ÖRNEK ÖRNEK 
YAPI KAYIT BELGESİ



İMAR BARIŞI SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK  ÖRNEKLER

Yapının tamamının ruhsatsız olması durumunda; 
A, B ve C bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız birimleri için değil, yapının
tamamı için yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunabilecektir.

Hak sahiplerinden herhangi biri yapı Hak sahiplerinden herhangi biri yapı 
kayıt belgesi başvurusunda bulunacak  
ve bedelin tamamını ödedikten sonra 
yapı kayıt belgesi düzenlenecektir. 

Bu bedel malikler arasında eşit oranda 
paylaştırılacaktır. 



İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda;
Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bağımsız bölüme yapılan eklenti kısmı ile birlikte
yapılacaktır.
Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere 400m² iskanlı yapıya sonradan 50m²
eklenti yapılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapının tamamı için değil, ilgili
bağımsız bölüm ve eklenti kısmından oluşan yeni bağımsız bölüm alanı için

İMAR BARIŞI SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK  ÖRNEKLER

bağımsız bölüm ve eklenti kısmından oluşan yeni bağımsız bölüm alanı için
yapılacaktır.



Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde yapı bulunması durumunda; 
Yapı Kayıt Belgesi bedeli, toplam yapı alanı ve yapı oturum alanı kullanılarak 
hesaplanacaktır. Arsa yüzölçümü beyan edilirken sadece binanın oturum alanı 
beyan edilecek binanın bahçesi vb. beyan edilmeyecek.

İMAR BARIŞI SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK  ÖRNEKLER



Hisseli taşınmazlarda yapının hissedarlardan birine ait olması durumunda;
Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli, toplam yapı alanı ve yapı sahibinin arsadaki
hissesi oranında hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.

İMAR BARIŞI SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK  ÖRNEKLER

Yukarıdaki örnekte yer alan yapıya ait Yapı Kayıt Belgesi bedeli 250m² arsa
yüzölçümü ve 100m² toplam yapı alanı için yapı sahibi B kişisi tarafından
oluşturularak ödenecektir. A kişisi her ne kadar arsada hak sahibi olsa da
kendisine ait yapı bulunmadığından dolayı herhangi bir bedel ödemeyecektir.



İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


