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SUNUM KONULARI
 İmar Barışı

 İmar Barışı mı? Affı mı?

Hukuki yönüyle İmar Barışı

Görüşler



İMAR BARIŞI
 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçiçi 16. Maddesine göre İmar Barışı’nın

amacı; Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması ve
Kentsel Dönüşüm bütçesine finansman sağlanması olarak belirtilmiştir.

 Beyan usulü ile kayıtlar yapılır.

 Yapı Kayıt Belgesi alabilecek yapılar; her türlü binanın yanı sıra lüks villa,
hastane, otel, güneş enerjisi santralleri vb. yapılardır.

 İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibariyle bitmiş olan kısımlar
için ilave inşaat ihdas etmeme şartı ile yapı kayıt belgesi alınarak
eksiklikler tamamlanabilir.



İMAR BARIŞI
 Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarda yıkım kararları ve tahsil edilemeyen

idari para cezaları iptal edilir.

 Başvuru ve ödeme sürelerinin bir yıla kadar uzatılmasının yetkisi Bakanlar
Kuruluna bırakılmıştır.

 Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğuna bırakılmıştır.

 Yapı ruhsatı olmayan veya yapı kullanma izin belgesi olmayan yapılarda
maliklerin TAMAMININ muvafakati olması ve umumi hizmet alalarının terk
etmesi halinde kat mülkiyeti ve cins değişikliği tesis edilebilir.



İMAR BARIŞI
 Hazine alanı üzerinde bulunan taşınmazlara yapı kayıt belgesinin

alınmasına müteakiben taşınmazın yapı kayıt belgesini alan kişiye
kanunda öngörüldüğü şekilde söz konusu taşınmazın satışı ve tescili
yapılabilir.

 Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile
hazineye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerde yapı kayıt belgesi
alınamaz.

 Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki paylar oranında
maliklere işbu bedeli rücu edebilir.

 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı
kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.



İMAR BARIŞI
 Yapı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya

kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir.

 Yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında TCK-206 kapsamında Resmi
Evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunulacağı hüküm altına
alınmıştır.

 Yapı ruhsatı olmayan veya yapı kullanma izin belgesi olmayan yapılarda
maliklerin TAMAMININ muvafakati olması ve umumi hizmet alalarının terk
etmesi halinde kat mülkiyeti ve cins değişikliği tesis edilebilir.

 Hazine alanı üzerinde bulunan taşınmazlara yapı kayıt belgesinin
alınmasına müteakiben taşınmazın yapı kayıt belgesini alan kişiye
kanunda öngörüldüğü şekilde söz konusu taşınmazın satışı ve tescili
yapılabilir.



İMAR BARIŞI
 Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile

hazineye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerde yapı kayıt belgesi alınamaz.

 Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki paylar oranında
maliklere işbu bedeli rücu edebilir.

 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı
kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

 Yapı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel
dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir.

 Yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında TCK-206 kapsamında Resmi
Evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunulacağı hüküm altına alınmıştır.





İMAR BARIŞI
 Devletin projelere finansman sağlamak ve kaçak yapıları kayıt altına almak

amacıyla aboneliklerin bağlanması ve benzeri tasarruf yetkisini verdiği;
idarenin ve yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak amacı doğrultusunda
kişilere geçici koruma sağlayan bir düzenlemedir.



İMAR BARIŞI MI? AFFI MI?
 İmar barışı ve affı arasındaki farklar/benzerlikler



HUKUKİ YÖNÜYLE İMAR BARIŞI
 İdari Para Cezalarına Etkisi

İdari para cezaları yönünden açıklamalar

 Yıkım Kararlarına Etkisi

Yıkım Kararları yönünden açıklamalar

 Ceza Davalarına Etkisi

Ceza davaları yönünden açıklamalar



TCK-184 İmar Kirliliğine Neden Olma
(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran 

kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere 
elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki 
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına 
müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya 
özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar 
planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri 
gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum 
olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.



Av. Mürsel YİĞİT
İzmir Barosu
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