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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 06/07/2018 tarihli ve 1956942 sayılı 2018/8 nolu Genelge.
 

İlgi genelgede 12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020)-E.2857391 sayılı Makam Olur'u
ile değişiklik yapılmış ve taşra birimlerimize duyurulmuştur.

Bu kere; ilgi Genelgenin 1-Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolar (LİHKAB) ve
Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları (SHKMMB) Tarafından Yapılacak
İşlemler; başlıklı kısmının 1. paragrafına eklenen bölümünde uygulamada karşılaşılan  tereddütler
nedeni ile açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu taşınmazın imar planında umumi
hizmet alanlarına denk gelen kısımlarının bulunması durumunda  bu kısımların 3194 sayılı İmar
Kanunu gereğince 2010/22 Sayılı Genelgede açıklandığı şekilde terk edilmiş olması gerekmektedir.
Bu sebeple; öncelikle LİHKAB/SHKMMB'larca taşınmazın imar planında umumi hizmet
alanlarına denk gelen kısmının bulunup bulunmadığı araştırılacak, denk gelen alan yoksa Zemin
Tespit Tutanağının uygun bir yerinde bu yönde belirtme yapılarak imzalanacak ve denk gelen alan
varsa gerekli terk işlemleri için müracaat sahibi ilgili belediye/kurumuna yönlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen süreçler tamamlandıktan ve umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımların terk
edildiğine ilişkin belge temin edildikten sonra, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler
üzerinde bulunan yapılar hariç olmak üzere, gerek fiilen ve gerekse plan gereği yolda veya yeşil
alanda kalan veya yola veya yeşil alana tecavüzlü olan yapılar için cins değişikliği ve kat mülkiyeti
tesisi talebinde bulunulabilecektir. Bu tür işlemlerde Zemin Tespit Tutanağının düşünceler
sütununa ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine "3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi uyarınca
düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapıldığı, yapının yola veya yeşil alana tecavüzlü olduğu
ve yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtmenin kaldırılacağı" şeklinde
belirtme yapılarak tescil işlemi yapılabilecektir.

Bilgi ve gereğini  rica ederim.
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