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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler

MADDE l0 - 3l94 sayıh Kanunun 32 nci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki ciimleler eklenmiş, ikinci fikasının
ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fil«asına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek iizere ilgili idaresince
tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine
bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz."
"Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çewe ve Şehircilik İl N,1tidtirlllgllne gönderilir."
"Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafindan yapınrn ruhsata uygun hale
getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağnen iki ay içinde hakkında yıkım karan
alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım
maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktınlabilir. Yıkım
maliyetleri %l00 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı
Kanun gereğince aktmılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi
hesabına gelir olarak kaydedilir."
MADDE ll -3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fikasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, fıkranın (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasına "müelliflerine" ibmesinden sonra gelmek iizere
"ve gözetmenlerine" ibaresi eklenmiş, beşinci fikrasının birinci cümlesinde yer alan "il özel idaresince" ibareleri ve
"incelenerek" ibaresi madde metninden çıkarılmış, "yerleşme alanı" ibaresi "yerleşik alanı ve civan" şeklinde, "muhtarlık
izni olmaksızın" ibaresi "valilik onayı alınmadan ve muhtarlıga bildirim yapılmadan" şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan
"ceza miktarının beşte biri olarak" ibaresi "ceza miktan" şeklinde ve fikrada yer alan "üçyuz" ibareleri "bin" şeklinde
değiştirilmiştir.

"Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykrn olarak yapılan ya da 2'7 nci
madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların
sahibine, yapı müteahhidine ve aykınlığı altı iş giinü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere, yapının mülkiyet
durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çeweye etkisine, can ve mal
emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykınlığın büyüklüğüne göre, bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde
hesaplanan idari para cezaları uygulanır:"

"Aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas .ırsa ve arazi asgari metrekare birim
değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası aynca ilave edilir."

MADDE |4 - 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
'GEÇiCi MADDE 2l - Bu Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında

maddenin ytıriirlüğe girdiği tarihten önce l5/5/l959 tarihli

yapı kayıt belgesi alınan yapılar ile bu

ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısİyle

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun l3 üncü maddesinin (b) fikrasına göre, hasar görmüş olmakla

birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilmiş olan yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, 2316l1965 trihli
ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanrrnuna göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilir. Bu yapılarda güçlendirme
izni, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabİ olmaksızın, güçlendirme projesine
istinaden ilgili idaresince verilir. Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya
Hazineye ait olması durumunda; taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamaz. Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere
ait taşınmazlara tecaviizlü olması durumunda güçlendirme için taşmmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranrr.
Bu madde kapsamında yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri 29161200l tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim kuruluşlarından bu madde
kapsamındaki denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hillerin durumuna göre, 4708
sayılı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddesinde yer alan idari ve cezai müeyyideler uygulanır.

Bu maddeye göre güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmalan h6linde, bu alanlarda yeniden
yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu madde hükiimleri 2l/'7llg83 tarihli ve 2863 sayılı Kültiirve Tabİat Varlıklannı Koruma Kanunu kapsamındaki
yapılar hakkında uygulanmaz."
MADDE 15 -3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
*GEçiCi MADDE 22 32 nci maddenin beşinci fikasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri, bu
maddenin yüriirlüğe girdigi tarihten önce ilgili idaresi tarafından yıkım kararı alınmış yapılar hakkında uygulanmaz."
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