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ÖZÜ                                BELEDİYEMİZİN MÜLKİYETİNDE OLAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNE 

                                           İNŞA EDİLMİŞ OLAN YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ ALANLARA 

                                           TALEPLERİ ÜZERİNE BELEDİYEMİZCE SATIŞININ YAPILMASININ  

                                           GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. 

Maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasında, tahsisine, tahsisi şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde 

sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir. 

        Kamuoyunda "imar barışı" olarak adlandırılan ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete 

de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar 

Kanununa eklenen geçici 16. Madde 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 yapı kayıt Belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlenmiş olup 

bahse konu yasa ile bağlantılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yapı Kayıt 

Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin tebliğ, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

        Söz konusu Tebliğin Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar başlıklı 7. 

Maddesinin (4) bendinde "Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan 

yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların 

kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla, taşınmazlar 

rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır." hükmü getirilmiş olup, söz konusu 

taşınmazların, üzerinde bulunan ve yapı kayıt belgesi alınmış olan yapının sahibine, başvurusu halinde 

doğrudan satılacağı belirtilmiştir. 

        Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar için  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 16. Maddesi ile 3194 

sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Maddesine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Yapı Kayıt Belgesini alarak Belediyemize başvuruda bulunan  yapı kayıt belgesi sahibi veya 

akdi haleflerine peşin veya  satış bedelinin en az %10 ( yüzde on)’u peşin kalanını her ay ödemek 

kaydıyla 4 (Dört) eşit taksit şeklinde ödenmesi ve ödeme tarihine kadar kanuni faiz  oranının yarısı 

olarak uygulanarak satılması,  hususunda 3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesi, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 18. maddesinin (e)  bendi gereği  meclis kararı alınmasını ile ilgili; 
 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, konunun daha iyi değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
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