
HOZAT KAYMAKAMLIGI
TuiIIi EMI-,AK SBnIiGINDEN

3i5l1985 raninr,i vE 3194 sAyrlr ivr.rn KANUNUNUN cpqici 16 NCr nralnnsi
KAPSAMINDA YApI KAyIT nnlcnsi ALINAN yApILARIN suluxuucu
unziNnyn ,q,ir TA$INMAZLARIN, yApI KAyIT enlcnsi snniplnniNa
sATr$rNDA BA$vunu sUnnsiNiN UZATTLMASTNA il,iSrtN DUYURU

31511985 tarihli ve 3194 sayrh imar Kanununun gegici 16 ncr maddesi kapsamrnda;

Yapr Kayrt Belgesi altnan yaprlarrn bulundu[u Hazineye ait taqrnmazlartn, Yapr Kayrt
Belgesi sahiplerine sattqtnda bagvuru siiresi 3lll2/2022 tarihine kadar uzatrlmrqtrr.

3194 Sayrh imar Kanununun Gegici 16'ncr Maddesine Giire Hak Sahiplifi
ve Satrn Almak igin Bagvuru $artlarr

Yapr I(ayrt Belgesi altnan yaplnln veya yaprdaki ba[rmsrz boltimlerin sahibi ya da
sahipleri ile bunlarrn kanuni veya akdi halefleri hak sahibidir.

Taqmmazlarr bedeli kargrh$rnda do[rudan satrn almak igin illerde Qevre, $ehircilik ve
iklirn Defiqiklipi it Mtidtirliiklerine (Milli Emlak Miidurliigi), ilgelerde Milli Emlak
$ efl iklerine b aqvuruda bulunanlara do [rudan satrl abilir.

Tagtnmazlarrn hak sahiplerine rayig bedel tizerinden do$rudan satrqrna Qevre, Sehircilik
ve Iklim DeEi$ikliEi il Uiia*ttikleri yetkilidir.

Baqvuruda istenecek Belgeler

a) T,C. kimlik numarasl beyanr,

b) Bagvuranrn vekil olmasr durumunda onayh vekdletname sureti,

c) Yapr Kayrt Belgesi baqvuru numatasl,

g) Yaprnrn veya bafrmsrz boltimiin adresi ile sahibi olundu$unu gosterir belgelerden en
az biti (noter onayh satrq sdzlegmesi, mahkeme kararlarr, veraset ilamr, yapr tatil veya kagak
inqaat zapfi, yapr sahipli[ine iliqkin resmi kurum yazrlar. taou ka]urtlarrnda bulunan yapl

elektrik-telefon-su na
muhtar ve en az iki bilirki$i tarafindan verilen imzah belran ve benzeri),

d) Yaprnrn 3111212017 tarihinden once yaprldrlrnr ispatlayacak nitelikte her ttirlii
belgeden en azbirt (hava foto[rafi, tespit tutana[r, yapr tatil veya kagak ingaat zapr,idari veya
adli yargr mercilerince verilmiq kararlar, segmen ktituk kayrtlan, yapryaait elektrik, su, telefon,
do1algaz faturalan veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gosteren ve ilgili birimlerden
alrnacak yazL ve benzeri),

e) Tiizel kiqiler igin aynca, bagvuru yapan gahsrn tuzel kiqi adma tagrnmazm tasamrfuna
yetkili oldugunu gosterir yetki belgesi,



f) Hazinenin paydag oldufiu taqmmazlarda, di[er paydaqlardan ahnacak noter onaylr
muvafakatname,

g) Birden fazlabap.tmsrz b61tim bulunan yapiardahak sahiplerinin arsa payr konusunda
uzlaSmalan halinde, her bir ba[rmsrz b<iliime isabet eden arsa payl oranl ile hak sahiplerini
gosteren noter onayh muvafakatname,

yaprlacak tebligatla istenir.

Satrg Bedeli ve Odeme Koqullan

Sattg bedeli rayig bedeldir. Satrqa konu tagmmaz izerindeki yapr ve tesisler hakkrnda
4706 sayitKanunun 5 inci maddesinin on birinci fikrasr uygulanmayacaSrndan,bu taqrnmazlar
iizerindeki yapr ve tesislerin bedeli satrq bedeline dahil edilmez.

Sattg bedeli peqin veya taksitle ddenebilir. Satrq bedelinin tamammrn peqin odenmesi
h6linde yizde yirmi, en az yanslrun odenmesi hAlinde yizde on indirim uygulanrr. Taksitli
satrqlarda satrg bedelinin en azyizde onu peqin odenir, kalanr ise beq yla kadar taksitlendirilir
ve taksitli satrg sozleqmesi diizenlenerek sdzleqmenin bir 6rne[i hak sahibine verilir. Taksit
tutarlanna <ideme tarihine kadar kanuni fuz orantmn yansr uygulamr.

Satrlamayacak Tagrnmazlar

a) 3 I / I 2 I 20 | 7 tanhinden s off a tiz eri nde y apr y ap:|r an taqrwtazlar,
b) 2512/1998 tarihli've 4342 saytlt Mera Kanunu kapsamrnda kalan taqrnmazlar,
c) 311811956 tarihli ve 6831 sayrh Otman Kanunu kapsamrnda kalan taqrtmazlar,
q) 4/4/L990 tarihli ve 362r sayh Kryr Kanununa g<ire kryda kalan yerler,
d) 91811983 tarihli ve 2873 sayrh Milli Parklar Kanunu uyarmca milli park, tabiatparkr,

tabiat arutr ve tabiafi koruma alanlan iginde kalan taqrnmazlar,
e) 21/711983 tarihli ve 2863 sayrh Kiiltiir ve Tabiat Varhklannr Koruma Kanunu

kapsamrnda sattqt miimki.in olmayan taSnnazlar ve ilgili idare tarafindan satrlmasl uygun
g6rtilmeyen taSttrnazlar,

D 18/1II1983 tarihli ve2960 sayh Bofazigi KanunundatarumlananBopaziqi sahil geridi
ve ongori.iniim bolgesi iginde 3194 sayfi Kanunun gegici 16 ncr maddesi uyarmca adr gegen
Kanuna eklenmiq olan kroki ile listede smr ve koordinatlarr gdsterilen alanda bulunan
tagrnmazlar,

g) istanbul tarihi yarrmada iginde 3194 sayrh Kanunun gegici 16 ncr maddesi uyannca
adr gegen Kanuna eklenmiq olan kroki ile listede smrr ve koordinatlan gcisterilen alanlarda
bulunan taqrtrnazlar,

E) 19/612014 tarihli ve 6546 sayrh Qanakkale Savaglarr Gelibolu Tarihi Alanr Hakkrnda
BazrDizenlemeler Yaprlmasrna Dair Kanunun 2ncimaddesinin birinci fikrasmm (c) bendinde
belirlenmiq Tarihi Alanda bulunan taqtnmazlar,

h) 6zel kanunlar kapsamrnda kalan ve ilgili idare tarafindan safiqr uygun g<iriilmeyen
tagrnmazlar, '

r) Sosyal donatr igin tahsisli alanlarda kalan taqrnmazlar,
i) imar planlannda kamu hizmeti igin ayrrlmrg tagrnmazlar (ilgili idare tarafrndan bu

hizmette kullanrlmayaca[r belirtilenler, fiili veya hukuki durumu itibarryla kamu hizmetlerinde
kullanrlmasr mrimkiin bulunmayanlar veya ilgili milli emlak idaresince fiilen kamu hizmetinde
kullanrlmadr[r tespit edilenler harig) veya fiilen kamu hizmetlerinde kullanrl antaqrnmazlar,

j) Tefeml[ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yrl gegmemiq taqrnmazlar,
k) Kamulaqtrma yoluyla edinilip 411111983 tarihli ve 2942 sayh Kamulaqtrrma

Kanununun 23 ijnc:d maddesind e y azilt siiresi dolmamrq taqrnmazlar,



l) Taqkm yapr durumunda olanlar harig; iizerinde havuz, spor sahasr, konteyner ve benzeri
bina nitelilinde olmayan yapl bulunan taStnmazlar,

m) Devletin hrikiim ve tasamrfu altrnda olup tescili miimktin olmayan taqrnmazla1
n) Ozel kanun hrikiimleri gerefii kamu kurum ve kuruluqlarrna tahsisi, devri, terki ve

kul 1 anrm hakkr veri lme si gereken taqntrnazlar,
o) Hatay ili smtrlan igerisinde bulunanlar ile Qanakkale ilinin Bozcaada ve Gdkgeada

il gel eri s rrurl an i geri sinde bulunan taqtnmazlar,
o) Yapr Kayrt Belgesi iptal edilen tasrwtazlar,
p) Bakanhkga satrqr uygun goriilmeyen taqrnmazlar,
satianaz.

KAMUOYUNA DUYURULUR


