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İlgi: … tarihli ve … sayılı yazınız. 

İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden özetle …’ın … Kaymakamlığına sunduğu 

dilekçesinde; … İlçesine bağlı … Mahallesinin yaylası olan ve …İlçesi mülki sınırları içinde 

yer alan … mevkiinde bulunan meskeninin imar barışından yararlandığı, … Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından su aboneliği yapıldığı, ancak … Belediye Başkanlığınca 

söz konusu yerin mahalle statüsünde bulunmaması ve ulusal adres veri tabanında kayıtlı 

olmaması nedenleriyle, …Belediye Başkanlığı tarafından ise … ilçesi mülki sınırları içinde yer 

almaması nedeniyle numara verme işlemi yapılmadığı belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız 

görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir 

belediyelerinin sınırları” başlıklı 5 inci maddesinde; 

“Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.  

 İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” hükmü, 

Aynı Kanunun büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarının düzenleyen 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki 

mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, 

yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını 

yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin 

yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; 

meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara 

verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” hükmü, 

Aynı fıkranın (z) bendinde “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) 

bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini 

belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” hükmü, 

bulunmaktadır. 

Öte yandan yapı kayıt belgesi almış binalara numara verilmesi ile ilgili benzer bir 

konuda Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

verilen görüşte; 

 “3194 sayılı  İmar  Kanunu'nun  Geçici  16  ncı  maddesi  kapsamında, 31/12/2017 

tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılar için yapı 

maliklerince e-Devlet sistemi üzerinden yapıya ilişkin bilgilerin beyan edilmesi ve yapı kayıt  

belgesi  bedelinin  ödenmesi  şartıyla  Yapı  Kayıt  Belgesi  alınabilmektedir.   

Bu çerçevede, 31/12/2017 tarihinden önce  ruhsatsız  veya  ruhsat  ve  eklerine  ve  

güvenlik  tedbirlerine  ilişkin mevzuat hariç ilgili mevzuatına aykırı yapılan her yapı için Yapı 



 

 

Kayıt Belgesi alınarak söz konusu Geçici 16 ncı madde hükümlerinden faydalanılması 

mümkündür. 

Diğer taraftan, söz konusu Geçici 16 ncı madde ile ruhsat veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapıları için Yapı Kayıt Belgesi alan yapı maliklerine, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel 

dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmak üzere bazı haklar tanınmıştır. Yapı Kayıt Belgesi 

alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate 

alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir. 

Bu çerçevede,  ilgide kayıtlı yazıya konu  edilen  Yapı  Kayıt  Belgesi  alınan  bağımsız 

bölümlerin  elektrik,  su  ve  doğalgaz  hizmetlerinden  faydalanabilmesi  için  numarataj  

verilmesi gerekiyor ise Kanun ile tanınan bir haktan faydalanmalarını sağlamak üzere Yapı 

kayıt Belgeleri esas alınarak numarataj verilmesinin sağlanması gerekmektedir.” 

 İfadelerine yer verilmiştir. 

Açıklanan mevzuat hükümleri ve görüş birlikte değerlendirildiğinde; 

Yapı Kayıt Belgesi alınan bağımsız bölümlerin elektrik, su ve  doğalgaz  hizmetlerinden  

faydalanabilmesi  için  numara verilmesi gerekiyor ise Kanun ile tanınan bir haktan 

faydalanmalarını sağlamak üzere Yapı kayıt Belgeleri esas alınarak numara verilmesi gerektiği,  

Numara verme işlemlerinin büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından yerine 

getirilmesi; ancak büyükşehir belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine yetki devri 

yapılmışsa veya numara verme işleminin ilçe belediyesi ile birlikte yapılabileceği karar altına 

alınmışsa alınan karar doğrultusunda; … mülki sınırları içinde kalan numaralandırma 

işlemlerinin … Belediye Başkanlığı tarafından veya büyükşehir belediyesi ile birlikte yapılması 

gerektiği, 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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                                                                                                Genel Müdür  
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