
İMAR barışını çok önemli gördüğüm için, konuyla ilgili Para 
Dergisi’nde bu yıl dördüncü yazımı yazıyorum. Çok önemli 
bir kesimi ilgilendirmesine rağmen, yararlanmak için son bir 
haftaya girilirken konunun yeterince tanıtılmadığı, vatandaşın 
bilgilendirilmediği, kafaların halen karışık olduğu görülüyor. 
Daha da ötesi, işimizi hep son güne bırakma alışkanlığı ve 
sürenin uzayacağı beklentisi gibi etkenler de önemli. Hakkın 
kaybedilmemesi veya mağduriyet yaşanmaması için ilgililerin 
duyarlı olması ve bilgilendirilmesi amacıyla konuyu tekrar 
yazma ihtiyacı duydum. 

Kamuoyunda imar affı olarak bilinen, ancak imar affından 
öteye “imar barışı” olarak uygulamaya konulan düzenleme, 
7143 Sayılı Kanun (geçici bir madde) ile 18 Mayıs 2018 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Düzenleme ile 
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 
başvurulması ve kanunda 
belirlenen bedelin 
ödenmesi halinde “yapı 
kayıt belgesi” veriliyor. Kat mülkiyeti bulunmayan binalarda ise, 
yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aynı bedel kadar tekrar bir 
bedel ödenerek kat mülkiyetine de geçilmiş oluyor. 

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Ülkemizde, yaklaşık 26 milyon yapının yüzde 50sinin imara 

aykırı olduğundan bahsediliyor. Bu da, yaklaşık olarak 13 
milyon bağımsız birime tekabül ediyor. Bu yapıların çoğunda 
daha çok dar gelirli vatandaşlar oturuyor. Yapılan yasal 
düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı 
hedeflendi. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 
1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanıyor. 
Vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan 
kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak 
kadar dosyanın birikmesine yol açmış durumda. Ayrıca, 

belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini 
birçok sebepten dolayı gerçekleştiremiyor. Vatandaşlar bu 
ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğalgaz 
bağlatmakta zorluk çekmekte ya da kaçak kullanım yapmakta. 
Bu durumdaki konut veya iş yerleri, ekonomik olarak değerini 
koruyamamakta, ipotek veya teminat olarak gösterilememekte. 

HANGİ YAPILAR İÇİN GEÇERLİ? 
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine 

aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar 
barışı kapsamında bulunuyor. Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi 
ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımada’nın 
Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi 

Alan’da belirlenen yerler 
bu kapsamın dışında 
tutuluyor. Ayrıca başkasına 
ait taşınmazlar üzerinde 
yapılan yapılar ile Hazine’ye 
ait olup sosyal donatı için 
tahsisli arazi üzerindeki 
yapılara yapı kayıt belgesi 
düzenlenemiyor. 

İskan alınamadığından 
kat mülkiyeti kurulamayan 
yapılarda yapı kayıt belgesi 
alındıktan sonra aşağıdaki 
koşullarla cins değişikliği ve 

kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Yapı kayıt belgesi alındıktan 
sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi 
hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi 
şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu 
yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. 

Yani, kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının 
anlaşması ve imar planında yol, yeşil alan, park gibi alanların 
terk edilmesi gerekiyor. Bu durumda, daha önce yapı kayıt 
belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha 
ödenecek. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen 
yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa 
vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya 
başlanacağından vergi kayıpları önlenmiş olacak. Kat irtifakı 
ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina, teminat, ipotek veya her 
türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecek. 
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İmara aykırı yaklaşık 13 milyon yapıyı ilgilendiren imar barışından 
yararlanmak için süre 31 Ekim’de sona eriyor. Sürenin uzatılacağı beklentisi 
yüksek. İlgili taraflar bu büyük fırsatı kaçırmamalı…

İmar barışında son hafta
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