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Çankırı'da İmar Barışı Bilgilendirme
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Çankırı'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Yaşam / 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:39

Tweet

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan İl Müdürü Öcal Özdemir, devletin
vatandaşa kollarını açtığını söyledi.
Yasanın bir af değil barış olduğunu vurgulayan Özdemir, "Vatandaşımız artık evinde
huzurla oturacak. Yapılan bütün çalışmalar, projeler vatandaşımızın rahatı ve huzuru
içindir. Problemli olan arsalar, evler, iskan ruhsatı alamayan, yarım kalmış binaları
ilgilendiren bir konudur." dedi.
İmar barışı hakkında yapılması gerekenleri anlatan Öcal, daha sonra gazetecilerin
sorularını yanıtladı.

http://www.cankiri.gov.tr/
İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 26 Temmuz 2018 tarihinde Hacı
Ali Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda ilimiz basın mensupları ile buluşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Öcal Özdemir teknik personelleri ile birlikte “İMAR BARIŞI” hakkında genel
bilgi verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal ÖZDEMİR “İmar Barışı İmar mevzuatına
veya
ruhsata
aykırı
yapılara
verilecek
yapı
kayıt
belgesiyle
vatandaşlarımızın imar sorununun çözülmesidir. Vatandaşlarımızın devletle
ihtilaflı durumunu ortandan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat
eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık
kazanmaktır. Bu bir af değil İmar Barışı uygulamasıdır. Vatandaşlarımız
artık evlerinde huzurlu bir şekilde oturacaklardır. İşlemlerini tamamlayan
vatandaşlara yapı kayıt belgesi verilecektir.” Dedi.
Ardından 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsayan “İmar Barışı”
uygulamaları ve işlemlerini yürütmek üzere vatandaşlarımıza daha iyi
hizmet verilebilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde büro
oluşturulduğunu ve çalışmalarına devam etmekte olduğunu belirtti.
Genel değerlendirme sunumu yapılıp, basın mensuplarının sorularından
sonra toplantı sona erdi.
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Çankırı'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan İl Müdürü Öcal Özdemir, devletin
vatandaşa kollarını açtığını söyledi.
Yasanın bir af değil barış olduğunu vurgulayan Özdemir, "Vatandaşımız artık evinde huzurla
oturacak. Yapılan bütün çalışmalar, projeler vatandaşımızın rahatı ve huzuru içindir.
Problemli olan arsalar, evler, iskan ruhsatı alamayan, yarım kalmış binaları ilgilendiren bir
konudur." dedi.
İmar barışı hakkında yapılması gerekenleri anlatan Öcal, daha sonra gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
http://www.karatekin.com.tr

“Bu bir af değil, bu bir barıştır”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Hacı Ali Toplantı Salonunda “İmar Barışı” ile ilgili bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirildi.
Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, “Devletimiz vatandaşına kollarını açmıştır. Bu bir af değil, bu
bir barıştır. Vatandaşımız artık evinde huzurla oturacak. Yapılan bütün çalışmalar, projeler vatandaşımızın rahatı ve
huzuru içindir. Problemli olan arsalar, evler, iskan ruhsatı alamayan, yarım kalmış binaları ilgilendiren bir konudur”
dedi.
“Vatandaş artık malı ile rezil olmayacak” diyen Özdemir, “30 sene boyunca kullandığı evine benim diyemiyordu.
İmarla ilgili, mülkiyetle ilgili, elektrik, su altyapı ile ilgili sorunu vardı. Bina yapmış tarla, arsa görünüyordu. Bütün
bunları sona erdireceğiz. Peki ne yapacağız? Bu bir tapu değil, yapı kayıt belgesi vereceğiz. Bundan sonra imar
alacaksa imar alırken işine yarayacak veya kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak. Tapu verilirken de bu
belge istenecek” ifadelerine yer verdi.
Özdemir konuşmasına şu şekilde devam etti:
“İl Müdürlüğümüzce İmar Barışı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacı ile şehrimizin çeşitli
bölgelerindeki billboardlara afişler asılmıştır. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacı ile
Müdürlüğümüzce İmar Barışı ile ilgili olarak hizmet binamız giriş katında Beyaz Masa oluşturulmuştur. Vatandaşlar
tarafından gelen sorular görevli personellerce cevaplandırılmakta ve vatandaşlara imar barışı hakkında
bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşların e-devlet üzerinden imar barışına müracaat işlemlerini kendilerinin
yapabilmeleri için Beyaz Masa yanında İmar Barışı Başvuru Standı oluşturulmuştur. Bu stantlarda vatandaşların
sisteme girişlerine imkân sağlanmış olup, bilgisayar kullanamayan vatandaşlara sistem girişlerinde personellerimiz
tarafından yardımcı olunmaktadır.
İmar Barışı ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar
sorunlarının çözülmesinin amaçlandığını beyan eden Özdemir, “İmar Barışı ile hedefimiz; vatandaşların devletle
ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına
alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır” dedi.
Özdemir İmar Barışı’ndan kimlerin yararlanabileceğini ise şu şekilde belirtti: “İmar Barışından 31 Aralık 2017
tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar
faydalanabilecektir”.
Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verileceğini belirten Özdemir, “Yapı sahipleri yapı kayıt
belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat
edebilecek ve rayiç bedel üzerinden satın alabilecek” ifadelerine yer verdi.
Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacağını ifade
eden Özdemir, “Müracaatlar 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir. Yapı Kayıt Bedeli en son 31.12.2018
tarihine kadar yatırılabilecektir. Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destek verilmektedir”
dedi.
Özdemir konuşmalarına şu şekilde devam etti:
“Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/ 7/ 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa
göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç,
ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden
temin edilecektir. Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alanı yoksa beyan esas alınacaktır”.
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Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara
başvurularak yapılacağını ifade eden Özdemir, “Müracaatlar 31.10.2018 tarihine kadar
devam edecektir. Yapı Kayıt Bedeli en son 31.12.2018 tarihine kadar yatırılabilecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 26 Temmuz 2018 tarihinde Hacı Ali
Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilimiz basın mensupları ile buluşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal
Özdemir teknik personelleri ile birlikte “İmar Barışı” hakkında genel bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir “İmar Barışı İmar mevzuatına veya
ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar
sorununun çözülmesidir. Vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortandan
kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt
altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazanmaktır. Bu bir af değil İmar Barışı
uygulamasıdır.

Vatandaşlarımız artık evlerinde huzurlu bir şekilde oturacaklardır. İşlemlerini
tamamlayan vatandaşlara yapı kayıt belgesi verilecektir.” Dedi.

Ardından 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsayan “İmar Barışı”
uygulamaları ve işlemlerini yürütmek üzere vatandaşlarımıza daha iyi hizmet

verilebilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde büro oluşturulduğunu
ve çalışmalarına devam etmekte olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir “Bu Bir Af Değil, Bu Bir Barıştır” Dedi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Hacı Ali Toplantı Salonunda “İmar Barışı”
ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, “Devletimiz vatandaşına kollarını
açmıştır. Bu bir af değil, bu bir barıştır. Vatandaşımız artık evinde huzurla oturacak.
Yapılan bütün çalışmalar, projeler vatandaşımızın rahatı ve huzuru içindir. Problemli
olan arsalar, evler, iskan ruhsatı alamayan, yarım kalmış binaları ilgilendiren bir
konudur” dedi.
“Vatandaş artık malı ile rezil olmayacak” diyen Özdemir, “30 sene boyunca kullandığı
evine benim diyemiyordu. İmarla ilgili, mülkiyetle ilgili, elektrik, su altyapı ile ilgili
sorunu vardı. Bina yapmış tarla, arsa görünüyordu. Bütün bunları sona erdireceğiz.
Peki ne yapacağız? Bu bir tapu değil, yapı kayıt belgesi vereceğiz. Bundan sonra
imar alacaksa imar alırken işine yarayacak veya kentsel dönüşüme gidecekse öncelik
tanınacak. Tapu verilirken de bu belge istenecek” ifadelerine yer verdi.
Özdemir konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İl Müdürlüğümüzce İmar Barışı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacı ile
şehrimizin çeşitli bölgelerindeki billboardlara afişler asılmıştır. Vatandaşlarımıza daha
iyi hizmet verebilmek amacı ile Müdürlüğümüzce İmar Barışı ile ilgili olarak hizmet
binamız giriş katında Beyaz Masa oluşturulmuştur. Vatandaşlar tarafından gelen
sorular görevli personellerce cevaplandırılmakta ve vatandaşlara imar barışı
hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşların e-devlet üzerinden imar
barışına müracaat işlemlerini kendilerinin yapabilmeleri için Beyaz Masa yanında
İmar Barışı Başvuru Standı oluşturulmuştur. Bu stantlarda vatandaşların sisteme
girişlerine imkân sağlanmış olup, bilgisayar kullanamayan vatandaşlara sistem
girişlerinde personellerimiz tarafından yardımcı olunmaktadır.

İmar Barışı ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt
belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesinin amaçlandığını beyan eden
Özdemir, “İmar Barışı ile hedefimiz; vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan
kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt
altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır” dedi.

Özdemir İmar Barışı’ndan kimlerin yararlanabileceğini ise şu şekilde belirtti: “İmar
Barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı
yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar faydalanabilecektir”.

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verileceğini belirten
Özdemir, “Yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı
satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve rayiç
bedel üzerinden satın alabilecek” ifadelerine yer verdi.

Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara
başvurularak yapılacağını ifade eden Özdemir, “Müracaatlar 31.10.2018 tarihine
kadar devam edecektir. Yapı Kayıt Bedeli en son 31.12.2018 tarihine kadar
yatırılabilecektir. Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destek
verilmektedir” dedi.

Özdemir konuşmalarına şu şekilde devam etti:

“Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/ 7/ 1970 tarihli ve 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık
maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde
beş oranındadır. Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden
temin edilecektir. Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alanı yoksa beyan
esas alınacaktır”.

Genel değerlendirme sunumu yapılıp, basın mensuplarının sorularından sonra
toplantı sona erdi.

İMAR BARIŞI KAMPANYASINI TANITIM AMAÇLI ŞEHRİMİZİN MERKEZİ YERLERİNDEKİ
BİLLBOARD VE İLAN PANOLARI AİT RESİMLER AŞAĞIDADIR.

