
….. / …… / 20… 
 
Konu: Ölüme Bağlı Yapı Kayıt Belgesi Devir Talebi 
 

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak. No:9A PK: 34746 – Ataşehir / İSTANBUL 

 
3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi doğrultusunda başvuru sahibi 

………………….........’nın beyanı doğrultusunda ……………………………… düzenlenme tarihli, 
………………………... belge numaralı, …………………………. başvuru numaralı yapı kayıt belgesi (YKB) 
düzenlenmişti. 

Zikredilen yapı kayıt belgesinin ve tüm türevlerinin e-devlet sistemi üzerinden 
……………………………….  (TCKN: …………………………) adlı kişinin e-devlet hesabına aktarılması 
hususunda, 

Gereğini arz ederim. 
 
 
 Ekler:  

1- Yapı Kayıt Belgesinin e- devlet hesabına aktarılması talep edilen kişinin kimlik fotokopisi 
2- Yapı kayıt belgesi başvuru sahibi veya Yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmışsa 

başvuru sahibinin müvekkilinin yapı maliki olduğunu gösterir Noter onaylı satış 
sözleşmesi, mahkeme kararı, veraset ilamı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, yapı 
sahipliğine ilişkin resmi kurum yazıları ve benzeri yazılardan en az biri (Hazineye veya 
Belediyeye ait taşınmazlarda) 

3- Yapı kayıt belgesi başvuru sahibi veya Yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmışsa 
başvuru sahibinin müvekkilinin yapı maliki olduğunu gösterir onaylı taşınmaz kaydı 
(Özel Mülkiyetlerde) 

4- Müteveffanın Ölüm Belgesi 
5- Yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmış ve vekâleten başvuru yapan kişi vefat 

etmiş ise; Müteveffayı bahse konu yapı kayıt belgesi başvurusu için vekil tayin ettiğine 
dair yapı malikinin Noter Onaylı Beyannamesi 

6- Yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmış ve vekâleten başvuru yapan kişi vefat 
etmiş ise; yapı malikinden Yapı Kayıt Belgesi devri yapılmasına ilişkin alınmış olan Noter 
Onaylı Muvafakatname 

7- Yapı kayıt belgesi başvurusu yapı maliki tarafından yapılmış ve bu kişi vefat etmiş ise; 
Noter Onaylı Mirasçılık Belgesi 

8- Yapı kayıt belgesi başvurusu yapı maliki tarafından yapılmış ve bu kişi vefat etmiş ise; 
Müteveffanın tüm mirasçılarından alınan Yapı Kayıt Belgesi devri yapılmasına ilişkin 
Noter Onaylı Muvafakatname 

9- Yapı kayıt belgesi başvurusu yapı maliki tarafından yapılmış ve bu kişi vefat etmiş ise; 
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

 
Adı, Soyadı         : ………………………………….. 

TCKN                     : ………………………………….. 

İkamet Adresi  : ………………………………….. 

Cep No                  : ………………………………….. 

İmza 

 


