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İMAR BARIŞI ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİ VE
KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat ALTINTAŞ*25
ÖZ
Makalemizde 7143 sayılı kanun ile yürürlüğe konulan imar barışı ödemeleri Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi açısından ele alınacaktır. Bu kapsamda
öncelikle konunun İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu boyutu açıklanacaktır. Sonraki bölümde ise imar affı ödemelerinin mükellefler tarafından nasıl değerlendirilebileceği tahlil edilecektir.
Anahtar Sözcükler: İmar Barışı, Gider, Maliyet, Özel Maliyet.
GİRİŞ
Ülkemizde imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir.
(İmar barışı Bilgilendirme Broşürü) Bu yapılar için ilgili mevzuatı gereği idari para cezası verilmekte, elektrik, su, doğalgaz bağlanmamakta veya yıkım
kararı verilmektedir. Ancak yıkım kararı verilmesi her zaman mümkün olmamakta karar verilse bile toplumsal tepkilere yol açmaktadır. Bu nedenle
7143 sayılı kanun ile İmar Kanunu’na eklenen geçici madde ile imar barışı
müessesesi getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar barışı ile ilgili
olarak resmi internet sitesinde yayınladığı broşürde söz konusu düzenlemenin
hedefi “vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.”( İmar Barışı Bilgilendirme
Broşürü) olarak beyan edilmiştir.
1. İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ KANUN MADDESİ İLE BUNA
BAĞLI DİĞER YASAL DÜZENLEMELER
1.1. 7143 Sayılı Kanun’un 16’ncı Madde Hükmü
11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’
un 16’ncı maddesi ile 18.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere
03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’ na geçici 16’ncı madde eklenmiş olup şu şekildedir:
*25 Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
23.10.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 26.11.2018
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“GEÇİCİ MADDE 16- 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 Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018
tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve
31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı
sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt  Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.
Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli
başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine
ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel
hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar
artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi
alan 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 bu Kanun uyarınca alınmış yıkım
kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı
bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen
alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins
değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa
edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt
Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine
taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda
elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye
Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası
hükmü uygulanmaz.
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine
inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni
veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile
Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu
madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
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 hususu malikin sorumluluğundadır.
Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki
ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada
içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye
Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”
1.2. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar barışı ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanarak 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’
ın makalemizle ilgili bölümlerine maddeler itibariyle aşağıda yer verilmiştir:
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Madde 5/1: Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970
tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi
değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda
yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır.
Madde 5/1-c: Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam 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
ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa
oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda
yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.
Madde 5/2-a: Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapının tamamı için
hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım
durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin
tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı
maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.
Madde 5/3: Yapı Kayıt Belgesi bedeli, genel bütçenin (B) işaretli cetveline
gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe
birimi hesabına yatırılır.
Madde 6/2: Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su,
elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
Madde 6/3: Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun
uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal
edilir.
Madde 6/6: İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş
olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi
verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.
Madde 6/7: Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.
Madde 6/8: Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma
ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.
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Madde 9: 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.
1.3. İmar Kanunu Hükümleri
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 2’nci maddesine göre belediye ve mücavir
alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar kanun hükümlerine tabi olacaktır. Aynı kanunun tanımlar başlıklı 5’inci maddesinde yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik
ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler ve bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan,
hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar olarak tanımlanmıştır.
İmar Kanunu’nun 4’üncü bölümü yapılar ve yapılara ilişkin esaslara ayrılmıştır. Buna göre kanunun 21’inci maddesine göre bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26’ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya
valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 03.07.2017 tarih ve 30113
sayılı Resmi Gazete’ te yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin
4’üncü maddesinde yapı ruhsatı bir parselde, TS 8737 Standardına uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında
ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesi olarak tanımlanmıştır. Kanunun 22’nci maddesinde ise yapı ruhsatiyesi alma şartları belirlenmiş
olup “Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri
veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu
(istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı
kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç
otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.” hükmü mevcuttur. Kanunun 29’uncu
maddesinde yapı ruhsatının süresi belirlenmiştir. Buna göre yapı ruhsatı aldıktan sonra 2 yıl içinde yapıya başlanmalıdır. Eğer bu süre içinde yapıya başlanmaz veya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte
beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu duKASIM - ARALIK 2018
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rumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 54’üncü
maddesine göre Kanun ve bu Yönetmelikle getirilen istisnalar dışında yapı
ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının inşasına başlanamaz.
İmar Kanunu’nun 30’uncu maddesinde Yapı Kullanma İzni düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde
bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik
bürolarından; 27’nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen
veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması
mecburidir. 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde yapı kullanma izin
belgesi, yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren,
yapının kullanımına izin veren onaylı belge olarak tanımlanmıştır. Kanunun
31’inci maddesine göre kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin
alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden
faydalandırılmazlar. 32’ nci madde hükmünde ise ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar düzenlenmiş olup “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya
başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti,
fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali
olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit
edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.” hükmü mevcuttur.
Kanunun 42’ nci maddesinde ise ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat
eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen
ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve
mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, madde hükmünde belirlenen şekilde
hesaplanan idari para cezaları uygulanacağı belirtilmiştir.
1.4. Kat Mülkiyeti Kanunu
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2’nci maddesinde kat mülkiyetine
konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); ba184

KASIM - ARALIK

