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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 29.08.2018 

         Sayı  : 2018/66 
 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                              

 

 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bazı hükümleri 27.08.2018 tarihinde 

sona ermiştir. 

 

 Kanunda yararlanma ve başvuru süresi devam eden düzenlemeler özet olarak 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  

 

1. Matrah ve Vergi Artırımı 

 

          Mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri; 

 

        -Gelir Vergisi, 

 

        -Kurumlar Vergisi, 

 

       -Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi, 

 

       -Katma Değer Vergisi 

 

matrahlarını/vergilerini, 

 

      -Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları,  

 

      -Belli bir oranda vergi ödemeleri, 

 

halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 

       Son müracaat günü 31.08.2018 tarihidir. Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar 

ve KDV’nin peşin veya ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenmesi 

şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi durumunda, gecikme 

zammıyla birlikte takip edilir. Ancak matrah artırımının sağladığı imkanlardan 

yararlanılamaz. (Md:5-(4)a) 

 

       Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler gider veya maliyet unsuru olarak 

dikkate alınmaz. İndirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Artırılan matrahlar 

nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. 

 

       İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma 

hakkı saklıdır. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, kanundan önce başlanılmış 

olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Bu incelemelere devam 

olunur. İncelemeler 2018/Temmuz sonuna kadar sonuçlanmaz ise matrah veya vergi 
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artırımı ile kalınır. 2018/Temmuz sonuna kadar sonuçlandırılır ise inceleme sonucu fark, 

artırımla birlikte değerlendirilir. Diğer bir ifade ile mahsup edilir. 

 

      Matrah ve Vergi Artırımına ilişkin açıklama ve tablolar 28.05.2018 tarih ve 2018/31 

sayılı Özet Bültenimizde yer almaktadır. 

 

2. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 

 

      Düzenlemeye göre;  

 

     -Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, 

 

     -İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat 

ve demirbaşlar, 

 

    -Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 

alacaklar bu kapsamda fiili duruma uygun hale getirilebilecektir. 

 

 2.1.Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda 

 alınması; 

 

        Emtialar, aynı nev’iden emtialara ilişkin gayrisafi kar oranı dikkate alınmak suretiyle, 

31 Ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenlenerek ilgili dönem kdv beyannamesinde 

beyan edilebilecektir.  

 

        Beyan edilecek emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı 

olmayacaktır. Düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV 

hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir.  

 

        Bu beyannamede; söz konusu emtiaya ait ödenecek KDV bulunması halinde, ilk 

taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler ise beyanname verme süresini 

takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenebilecektir. Ayrıca 

taksitlendirilebilecek tutarın bir defada ödenebilmesi de mümkündür. 

 

        Fatura tutarı, satış hasılatı olarak yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının 

hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

 

        Beyan edilecek emtianın özel tüketim vergisine tabi olması durumunda, ilgili 

mevzuatına göre hesaplanacak ÖTV’ye faturada yer verilecektir. Bu tutar emtianın 

tabi olduğu genel beyan usul ve esasları dahilinde ilgili dönemde beyan edilip 

ödenecektir. 

 

         Düzenlenen faturalar ilgili dönemdeki Bs formuna dahil edilerek bildirilecektir. 

 

         Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda alınması 

ile ilgili açıklama ve muhasebe kayıtlarına, 27.07.2018 tarih ve 2018/60 sayılı Özet 

Bültenimizden ulaşabilirsiniz. 
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 2.2.İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, 

 teçhizat ve demirbaşların kayda alınması; 

 

         İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat 

ve demirbaşlar, 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar, bildirim tarihindeki rayiç 

bedelle değerlenmek suretiyle, kdv yönünden bağlı olunan vergi dairesine 

beyanname ve ekindeki envanter listesi ile beyan edilecektir. 

 

        İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan; 

 

      -KDV genel oranına tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli 

üzerinden % 10, 

 

      -İndirimli KDV oranına tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli 

üzerinden tabi oldukları oranın yarısı, 

 

esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. 

 

        Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla ayrı bir beyanname ile beyan edilerek 31 

Ağustos 2018 tarihine kadar ödenecektir. Beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, 

genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.  

 

         Ancak, kayıtlı olmayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden 

hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılmayacaktır. Verginin ödendiği yılık gelir 

veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate 

alınabilecektir.  

 

         Beyan edilecek malların özel tüketim vergisine tabi olması halinde, bu malları 

beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, beyan tarihindeki miktarı 

ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini ayrı bir beyanname ile 31 

Ağustos 2018 tarihine kadar beyan ederek aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir. 

 

         Beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle ilgili dönemdeki Ba formuna dahil 

edilerek bildirilecektir. 

 

         İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat 

ve demirbaşların kayda alınması ile ilgili açıklama ve muhasebe kayıtlarına, 26.07.2018 

tarih ve 2018/59 sayılı Özet Bültenimizden ulaşabilirsiniz. 

 

 2.3.Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile 

ortaklardan alacakların beyanı, 

 

         Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabilecektir. 

 

         31.12.2017 tarihli bilançoda yer alan, ancak işletmede mevcut olamayan, 

 

        -Kasa mevcudu, 
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 -Esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla(ödünç verme ve benzer 

nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları, 

 

 -Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemler, 

 

31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle kayıtlar 

düzeltilebilecektir. 

 

 Beyan edilecek tutarların belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen 

tutarlar da dikkate alınacaktır. 

 

 Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede mevcut olamayan kasa mevcudu ile 

ortaklardan net alacak tutarlarının düzeltme işlemi için; beyan edilen tutarlar üzerinden 

% 3 oranında vergi hesaplanarak 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenecektir. 

 

 Ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

 

 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile 

ortaklardan alacakların beyanıyla ilgili açıklama ve muhasebe kayıtlarına, 31.07.2018 

tarih ve 2018/62 sayılı Özet Bültenimizden ulaşabilirsiniz. 

 

3. Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 

 

 7143 sayılı Kanunla yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi halinde 

bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesi, yurt içinde bulunan varlıkların işletme 

kayıtlarına dahil edilmesi ve yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya 

kurumlar vergisinden istisna edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. 

 

 3.1.Yurt dışındaki varlıkların bildirimi;  

 

 Yurt dışında bulunan;  

 

 -Para, 

 

 -Döviz, 

 

 -Altın, 

 

 -Menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarının, 

 

 Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30 Kasım 2018(bu tarih dahil) tarihine kadar 

Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde % 2 oranında vergi 

hesaplanır.  

 

 Hesaplanan vergi, banka ve aracı kurumlar tarafından 31 Aralık 2018 tarihine 

kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Seri No:3 Genel Tebliğ ekinde yer alan Ek:2 beyannamesi 

ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir. 
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 Söz konusu varlıkları Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları 

serbestçe tasarruf edebilirler. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerin, yetkili 

kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür. 

 

 Ayrıca Kanundan yararlanılabilmesi için;  

 

 -Bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi, 

 

 -Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye ‘ye 

getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 

transfer edilmesi, 

 

şarttır.  

 

 Varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden maksat;   

 

 -Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki 

olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı 

kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi, 

 

 -Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 

transfer edilmesi mümkün olmayan kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı 

kurumlara bildirilmesidir.  

 

 Yurt dışında bulunan ancak Kanun kapsamına girmeyen varlıkların(örneğin 

taşınmazların) 30 Kasım 2018 tarihine kadar Kanun kapsamındaki varlıklara 

dönüştürülmesi suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. 

 

 Gerçek ve tüzel kişilerin Kanun kapsamında olan yurt dışındaki varlıklarını Seri 

No:3 Genel Tebliğ ekinde yer alan Ek:1 formu ile iki nüsha olarak bankalara veya aracı 

kurumlara bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler vergi dairelerine herhangi 

bir beyanda bulunmayacaklardır. 

 

 Varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde tevsik edici belgeler; 

 

 -Banka dekontu, 

 

     -Aracı kurum işlem sonuç formları, 

 

 -Deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerdir. 

 

 Yurt dışındaki varlıklar; Türkiye’ye getirilmeden, yurt dışındaki banka veya 

finansal kurumlardan kullanılan ve 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde 

kayıtlı olan kredi borçlarının 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında 

kullanılabilecektir. 

 

 Örnek: Türkiye’de mukim Bay (A), 2010 yılında yurt dışında bilişim teknolojilerine 

yatırım yapan bir şirket kurmuş, bu şirkete ait ortaklık paylarını 2015 yılında yurt dışında 

yerleşik bir holdinge kazançlı olarak satmış ve bu satıştan elde ettiği hasılat ile altın satın 
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almıştır. Bay (A) 31 Ağustos 2018 tarihinde yurt dışındaki bu altınlarını Türkiye’ye getirmiş 

ve aynı tarihte Türkiye’deki (Y) bankasına bildirmiştir. Türkiye’ye getirilen bu varlık 

nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 

 3.2.Yurt içindeki varlıkların beyanı; 

 

         Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; 

 

 -Para, 

 

 -Döviz, 

 

 -Altın, 

 

 -Menkul kıymet ve diğer sermaye araçları, 

 

 -Taşınmazların, 

 

 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilip kanuni defterlere 

kaydedilmesi mümkündür. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden 

% 2 oranında vergi hesaplanır. Bu vergi 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenir. 

 

 Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Kasım 2018 tarihine kadar, dönem 

kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, 

söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 

 

 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan Kanun kapsamında olan yurt içi varlıklarını Seri No:3 Genel 

Tebliğ ekinde yer alan Ek:3 beyannamesi ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan 

etmeleri gerekmektedir. Ayrıca elektronik ortamda beyan da mümkündür. 

 

 3.3.Yurt dışında elde edilen ve Kanun kapsamında gelir veya kurumlar 

 vergisinden istisna edilen kazançlar; 

 

 31.10.2018(bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere tam 

mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; 

 

  -Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin 

yurt dışında satışından doğan kazançları, 

 

 -Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak 

kazançları, 

 

 -Yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari 

kazançları, 

 

gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 
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 Ayrıca, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden 

doğan ve 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlar da istisna 

kapsamındadır. 

 

 Yurt içi ve yurt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilgili açıklamalara 

05.07.2018 tarih ve 2018/51 sayılı Özet Bültenimizde yer verilmiştir. 

 

 3.4.Yurt içi ve yurt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilgili Seri No:4 

 Genel Tebliğle yapılan son düzenlemeler(18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi 

 Gazetede yayımlanmıştır.) 

 

 Tebliğde “Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili 

varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı 

transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından 

herhangi bir önemi bulunmamaktadır” açıklamalarına yer verilmiştir. 

 

 Yapılan bu düzenlemeyle, varlık barışına konu edilecek yurt dışı varlığın yurt 

dışındaki sahibiyle/transfer edenle, adına beyanda bulunan Türkiye’deki kişinin farklı 

kişiler olabilmesi mümkün kılınmıştır. Örneğin İsviçre’de bir bankada hesap sahibi olan 

Bay (B) tarafından, Türkiye’deki Bay (A)’ya havale edilen döviz Bay (A) adına beyan 

edilebilecektir.  

 

 Tebliğ ile “Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni 

temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı 

Kanunun 10/13 maddesi çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek 

bu hükmünden yararlanılabilecektir.  

 

        Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi 

oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına 

bildirim veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi 

mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme 

esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait 

olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir” açıklamaları yapılmıştır. 

 

        Bu düzenlemeyle;  

 

 -Şirket veya şirket ortaklarına ait olan, ancak şirketle doğrudan ilgisi olmayan 

kişilerce tasarruf edilen varlıkların da şirketler adına bildirilmesi veya beyan edilmesi 

suretiyle şirket kayıtlarına alınması mümkün kılınmıştır. Örneğin (X) A.Ş. ile hiçbir ilgisi 

bulunmayan Bay (A) adına kayıtlı taşınmaz, (X) A.Ş. adına beyan edilip şirket kayıtlarına 

alınabilecektir. Ancak, bildirim ve beyanlardan hareket etmeksizin, başkaca 

nedenlerle yapılacak incelemelerde bu şekilde bildirim ve beyana konu edilen 

varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ait olduğunun ispat edilmesi yükü getirilmiştir.  

 -Gerçek kişilere ait olan, ancak bunların ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları 

yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim 

veya beyana konu edilmesi mümkün kılınmıştır. Örneğin Almanya’da bulunan (Z) 

GMBH adına kayıtlı bir tahvil, onun Türkiye’deki ortağı olan Bay (K) adına beyan 

edilebilecektir. Ancak, bildirim ve beyanlardan hareket etmeksizin, başkaca 
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nedenlerle yapılacak incelemelerde bu şekilde bildirim ve beyana konu edilen 

varlıkların ilgili gerçek kişiye ait olduğunun ispat edilmesi yükü getirilmiştir.  

 Bildirim veya beyana konu edilen varlıklardan hareketle herhangi bir inceleme 

ve tarhiyat yapılmayacağı Kanun’la düzenleme altına alınmış iken, mezkur Tebliğ 

hükmü ile; başkaları tarafından tasarruf edilen varlıkları kendi adlarına beyan ve 

bildirime konu eden şirketlerin, şirket ortaklarının veya gerçek kişilerin başkaca bir 

sebeple incelemeye alınması durumunda beyan ettikleri varlıkların kendilerine ait 

olduğunu ispat etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.  

 Diğer yandan, başka şirket veya gerçek kişiler adına kayıtlı veya onlar 

tarafından tasarruf edilen varlıkların, mezkur Tebliğ hükmü kapsamında bildirim ve 

beyanda bulunan şirkete veya gerçek kişiye ait olduğunun ne şekilde ispat 

edilebileceği tebliğde açıklanmamıştır. 

 

4. İmar Barışı 

 

 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve 

kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Boğaziçi sahil şeridi ve 

öngörünüm bölgesi ile İstanbul tarihi yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi 

ve Gelibolu tarihi alanda belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. 

 

 Ayrıca; 

 

 -Başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar, 

 

 -Hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara, 

 

yapı kayıt belgesi düzenlenemez. 

 

 4.1.Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu 

 

 Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. 

Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının 

bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat 

edebilecektir. Yapı sahipleri arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir. 

 

 4.2.Müracaatlar nasıl yapılacak? müracaatlar için son tarih nedir? 

 

 İlgililerin kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar 

e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak 

yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. 

 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda ilgililere her türlü bilgi ve destekte 

bulunmaktadır. Başvurular 08.06.2018 tarihinde başlamış olup, 31.10.2018 tarihine 

kadar devam edecektir. 
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 4.3.Son ödeme tarihi nedir? 

 

 Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti 

toplamı üzerinden, en son 31.12.2018 tarihine kadar yatırılabilecektir. 

Cumhurbaşkanının, gerek görmesi durumunda başvuru ve ödeme süresini bir yıla 

kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. 

 

 4.4.Yapı kayıt belgesinin geçerliliği 

 

 Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm 

uygulamasına kadar geçerli olacaktır. 

 

 Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan 

imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından 

herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. 

 

 4.5.Yapı kayıt belgesi müracaatı 

 

  Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yapı 

Kayıt Belgesi için müracaatın 31.10.2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi 

bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir.  

 

  Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-

Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması 

suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle 

de müracaatta bulunulabilir. 

 

  Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi 

formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 

yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi 

talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır. 

 

  Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat 

sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 

yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere 

Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte 

bulunan yapı sahibine verilir. 

 

 Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. 

 

 4.6.Yapı kayıt belgesi bedeli ve ödenmesi 

 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın  emlak vergi değeri ile 

yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden,  

 

Konutlarda……………………………… % 3,  

 

Ticari kullanımlarda……………………  % 5 oranındadır.  
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Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken; 

 

a)Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin 

edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

 

b)Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli; 

 

*Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2 

 

*1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2 

 

*3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2 

 

*8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2 

 

*Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2 

 

*Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW 

 

esas alınmak suretiyle hesap yapılır. 

 

c)Yapı Kayıt Belgesi bedeli;  

 

-Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, 

 

-Binanın imara aykırı yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak, 

 

-Yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden,  

 

-Yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup 

olmadığı da gözetilerek, 

 

-Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları 

ayrı ayrı dikkate alınarak, 

 

-Konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranı ile çarpılmak suretiyle 

belirlenir.  

 

 4.7.Yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri 

 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri; 

 

-Bu belgenin bir örneğini, 

 

-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine,  

 

-Bu sınırlar dışında il özel idaresine, 

 

vermek zorundadır. 
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Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait 

olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz 

bağlanabilir. 

 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım 

kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. 

 

 4.8.Hazineye ve Belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar 

 

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 bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden 

doğrudan satılır.  

 

 Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Bu suretle yapılacak satışlarda 

satış bedeli, en az % 10 peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit 

tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. 

 

Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı 

kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması 

durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir. 

 

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. 

 

 4.9.Yapı kayıt belgesinin geçerlilik süresi 

 

 Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm 

uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi 

durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme 

dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı 

malikinin sorumluluğundadır. 

 

İmar Barışıyla ilgili açıklamalara 12.06.2018 tarih ve 2018/41 sayılı Özet 

Bültenimizde yer verilmiştir. 

 

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


