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Idaremize ait imar mevzuatma aykm yapilar icin bedelli veya bedelsiz olarak imar

bansi muracaatnun yapilmasi hakkmdaki n Ozel ldaresi Imar ve Kentse1 Iyilestirme Mlidlir1iigiinlin
25.10.2018 tarih ve 13435 sayih yazisi ve ek'leri okunup incelendi.

3194 Sayih lmar Kanununun Gecici 16.maddesi uyannca Yapi Kayit Be1gesi
verilmesine iliskin Usu1 ve Esas1ann, yapl kay It be1gesi bedeli ve odenmesi baslikh 5.maddesinin c.fikrasi
"ibadethaneler ile merkezi yonetim kapsammdaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullamlmayan yapilan
icin belge bedeli almmaz" hukmunu kapsamaktadir.

5018 Sayih Kamu Mali Yonetirni ve Kontrol Kanununun Tammlar Bashkh 3.maddesi b
fikrasi merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri: Bu konuma ekli I,II,III sayili cetvellerde yer alan
kamu idarelerini, d fikrasi Sosyal Gtivenlik Kurumlan: Bu kanuna ekli Iv.sayih cetvelde yer alan kamu
kurumlanm, e fikrasi mahalli idare: Yetkileri belirli bir cografi alan ve hizmetlerde simrh olarak kamusal
faaliyet gosteren belediye, il ozel idaresi ile bunlara bagh veya bunlann kurduklan veya uye olduklan
birlik ve idareleri ifade eder hukmu yer aldigmdan, IV. sayih cetvelde yer alan kamu kurumlan ile il ozel
idareleri ve belediyeler yapl kayit belgesi verilmesine iliskin usul ve esaslann 5.maddesinin c.fikrasmda
be1irti1en "yapi kayit be1gesi bedeli almmaz'' hukmunun kapsarm dismda birakilnusnr.

[daremizin miilkiyetinde bulunan binalann imar ban~mdan faydalanma1arl i9in 5302 saYlh
it Oze1 idaresi Kanununun Valinin Gorev ve Yetkileri ba~hkh 30. maddesinin e flkrasl "il Ozel idaresinin
ta~mlf ve ta~lmnaz mallanm idare etmek", Enciimenin Gorev ve Yetkileri ba~hkh 26. maddesinin i flkrasl
"Vali tarafmdan havale edilen konularda gorii~ bildirmek" hiikiimlerini kapsamaktadlr.

Yukarlda a9lklanan madde hiikiimleri geregince idaremize ait imar mevzuatma aykm
yapl1ar i9in bedelsiz olarak imar ban~l mliracaatlllll1 yapllmasl ve ldaremize Yetki verilmesi il

Enciimenimizce uygun gOrlilmii~tiir.
Geregi i9in il Enciimeni Karar meginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine

gonderilmesine 30.10.2018 tarihinde Oy Birligi ile arar verildi.
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