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oDALARA 2019160 sAYıLı GENELGE

llgi. 20/06/201B tarih ve 20'] 8/6'] sayılı genelgemiz

Hatırlanacağı uzere,3194 sayılı lmar Kanunu'nun Geçici 16 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" 6 Haziran 2O1B
tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve durum ilgide kayıtlı genelgemiz ile
odalarımıza duyu rulm uştu.

Bu defa, 1 Temmuz 2O19 tarihli ve 3OBl B sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 267 sayılı

Cumhurbaşkanlığı kararında;

31/12/201] tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için
Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı

kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedeljnin en az yüzde 25'ınin 31/1/201 9 tarihine kadar
peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birınde kalan kısmın
yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması

şar1ııyla 31 / 1 2/ 20 1 9 ta ri h i ne kada r u zatı lacağ ı bel i rti l mekted i r.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Me lLDAĞ a DERE

Genel 5e eter şkanı

Ek 1 267 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
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1 Temmuz 201S PAZARTES İ Resmi Gazete Sayı :3081B

Karar Sayısı: l267
3|/I2/2a1'7 İarihinden önçe yapılırrrş rulısatsız ı,oya Iuhsat ve cklçriıc aykırı yaprlar içinyapr kayıt Belgesi aimak iizere bıışyuruda bulıınıııuş ojaılıırırı yapı tayıt t"jrıi-oo"-"süüesinin uzatılması hakl<ındaki. ek]i Kararın yürür'iüğe konuımisina, i194 sayılı imarKanımrınıın gcçici t6 ncı maddesi gereğincc karar vcrilırıIştir.

30 tIaziı,an 201 9

CUMI{URBAŞKANI KARARI

Fuat OKThY
CUMHURBAŞKANI V.

30/6/2a19.[]4,Ri}rLi v g l 267 sAYlt,r
Ct]}ttl t]RBA§I{A N l KARARINıN EKi

KARAR
süre uzatımı

_ n{ADD§ 1- (1} 31117/20|7 iatilıinden öııee yıpılmış rulısalsız veya ruhsat ve ekleıiıe
aYkııı YaPılal iÇin Yapı Kayıt i3eigesi alııak ijzete 151612019 tarihine kadar başı,ru:ııcla

9:l:ryru oianlarrıı yap1 kayii be<lçli ödenıe süIesi; yapl kayıt becielinir 
",,., 

* Yozi'in o
31/7/2019 taıihine kadar peşiıı olaıak, kalan kısınnıın ise takip etten aylatda taksitİi nıur"t .,.
her aYn biriıde ka]an kısıııın 7o2 oranıııda aıüıılmzşı suretiyie iıesaplanacak ı]tıiktarın
yatıİllma§ı şaıtıyla 3 1/1212019 tarihine kadar rızatılı.ııştlr.

Yiirürlü!ı
LIADI E 2- (1) Brı Kataı yayııııı tarilriııde yiirüliiğe gİrer.

Yürütmc
I!İAüDD 3- ( i ) Bu Kaıar hiıkiinrlcı:iı-ıi Cunlbulbaşkanl ).tifülüf .


