
 

 

Tapu Kanunu ve İlgili Bazı Kanunlarda Önemli Değişiklikler
Yapıldı

 

 

 
Fundamental Changes To The Land Registry Law and

Certain Related Laws

 

10 Temmuz 2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete'de Tapu
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (“Kanun”) yayımlandı. Kanun ile gayrimenkul sektörünü
ileriki günlerde meşgul edecek farklı alanlarda pek çok
değişiklik getirildi. Buna göre;

Tapu Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

i. Taşınmaz devir işlemleri kolaylaştırıldı. Devir işlemleri
taraflar farklı tapu müdürlüklerinde bulunsalar dahi
yapılabilecek. Ayrıca yurtdışından da devir işlemi
yapmak mümkün oldu. Bu imkânlar 1 Ocak 2020
tarihinde yürürlüğe girecek ve detayları yönetmelik ile
düzenlenecek.

ii. İpotek süreli kurulmuş ve süre de geçmiş ise taşınmaz
malikinin talebiyle ipotek terkin edilebilecek. İlgili hüküm
1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. 1 Ocak 2020
tarihinden önce süresi dolan ipoteklerde en geç 31 Ocak
2020 tarihine kadar talepte bulunulabilecek.

iii. Tapu nezdindeki işlemlerde resmi senede fotoğraf
yapıştırılması zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

İmar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

i. Parsellerden düzenleme ortaklık payı (“DOP”) olarak
alınabilecek alanın yüzdesi %40’tan %45’e yükseltildi.

ii. Herhangi bir parselden sadece bir defa DOP kesilmesi
esas olmakla beraber, buna istisna getirildi. Buna göre,
herhangi bir parselde, imar plan tadilatı ile, yapılaşma
koşullarında artış olması halinde, söz konusu parselden,
uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki
değerinden az olmaması kaydıyla, imar plan tadilatı ile,
DOP oranı toplamda %45’e tamamlanabilir hale geldi.

iii. Üzerinde yapı olduğu için DOP alanı alınamayan
parseller açısından DOP alanı bedele
dönüştürülebilecek. Söz konusu bedel, SPK lisanslı
gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare
tarafından tespit edilecek. Tespit edilen bedel tapu
kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecek ve her sene
yeniden değerleme oranında artırılacak. Söz konusu
bedel ödenmedikçe taşınmaz üçüncü kişiye
devredilemeyecek veya parselde yapılaşma için yapı
ruhsatı verilmeyecek.

iv. DOP olarak ayrılan yol, meydan, ibadet yerleri, park ve
çocuk bahçeleri hariç olmak üzere okul, resmi yapı,
otopark, yeşil saha, pazar yeri, hal, mezbaha gibi yapı
yapılabilecek alanlar kamunun eline geçene kadar
maliklerinin talebi üzerine ilgili kamu kuruluşunun uygun
görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel

 The Law Amending Land Registry Law and Certain Laws
(“Law”) was published in the Official Gazette dated 10 July
2019 and numbered 30827. The Law introduced many
changes in different areas that concern the real estate
industry. Some major changes introduced by the Law are as
follows:

Amendments to the Land Registry Law

i. The process of conveyancing of real property has been
made more efficient. The process can now be
completed even if the parties handle their transactions
through different land registry offices. In addition, it is
now possible to convey real property from overseas.
These amendments will enter into force on 1 January
2020, and the relevant details of the new process will be
determined by a new regulation to be issued.

ii. Expired definite-term mortgages can now be  released
simply upon the request of the real property owner. This
provision will enter into force on 1 January 2020.
Release requests for mortgages that will have expired
prior to 1 January 2020 can be made through
31 January 2020.

iii. The requirement to attach photos to official deeds
before the land registry has been abolished.

Amendments to the Zoning Law

i. The maximum permitted development readjustment
share (“DRS”) that can be taken from parcels has been
increased from 40% to 45%.

ii. Although the rule is that a DRS can be taken from a
parcel only once, an exception to this rule was recently
introduced. Any time that a modification of the zoning
plan results in an increase in the permitted construction
on a parcel, the DRS rate can be topped up to 45% by a
modification of the zoning plan, so long as the value of
the parcel under the revised plan is not less than its
previous value.

iii. Where a DRS cannot be taken because there is already
construction on the relevant area, the DRS can be
monetized. The monetized amount will be determined
by Capital Markets Board-licensed real estate appraisal
experts or by the relevant administration. The assessed
value will be stated in the declarations section of the
land registry and will be increased each year pursuant
to the revaluation rate. Unless this price is paid,
transfers of the real estate to third parties will not be
permitted and construction permits will not be issued.



tesis yapılabilecek. Örneğin, planda okul olarak
düzenlenen bir alanda, maliki tarafından özel okul inşa
edilebilecek.

v. Yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri gibi
yapı yapılamayacak alanlarda, geçici yapı yapılmasına
izin verilmeyecek ancak mevcut yapılar korunacak. Bu
alanların beş yıllık imar programı süresi içinde satış
veya trampa yolu ile kamulaştırma ya da İmar Kanunu
18 uygulaması ile kamu eline geçmesi gerekecek. Bu
süre en fazla bir yıl uzatılabilecek.

vi. Parsel maliklerinin uygulama imar planlarında umumi
veya kamu hizmetine ayrılmış taşınmazlarını idareye
bedelsiz olarak devretmeleri sonucunda, idare
tarafından parsel maliklerinden devre ilişkin vergi, resim,
ifraz ve tevhit harçları, döner sermaye gibi herhangi bir
bedel alınamayacak. Dolayısıyla, terk, yoldan ihdas vb.
işlemler harçtan muaf olacak.

vii. İmar planı bulunan alanlarda, öncelikle uygulama imar
planına uygun olarak parselasyon planı yapılacak. Bu
değişiklik ile amaç,  parselasyon planı yapmak yerine
ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılmasının önüne geçmek.
Bu minvalde, ifraz ve tevhit işlemleri ancak parselasyon
planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.

viii. İlgili belediye, mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli
olmayan parsellerin yapılaşmaya elverişli hale
getirilmesi amacıyla parsel maliklerinin talebi ya da
kendi takdiri ile, parsel maliklerine kendi aralarında
anlaşmaları için üç ay süre verebilecek. Parsel
maliklerinin bu süre içerisinde anlaşamamaları halinde,
ilgili belediye re’sen ifraz ve tevhit yapmaya yetkili
olacak. Bu düzenleme ile, Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği’nde yer alan benzer düzenleme kanuni
altyapıya kavuştu.

ix. Belediye veya valilik parselasyon planlarını, imar
planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde
yapacak ve onaylayacak. Bu süre bir yıl daha
uzatılabilecek.

x. Yapılaşmamış parsellerde belirli şartlar sağlanarak yapı
niteliğinde olmayan şekilde açık otopark yapılıp
işletilebilecek.

xi. Hazineye ait taşınmaz üzerinde yer alan yapı için yapı
kayıt belgesi alınmış ise, belge sahibi 31 Aralık 2019
tarihine kadar taşınmazın kendisine satılmasını
isteyebilecek.

xii. Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için, 2981 sayılı
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca tapu tahsis belgesi alınmış ve bedellerinin
ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli
alınmayacak. Değişiklik öncesi ilgili idare veya yetkili
kurumca onaylanmış olan ancak tescil işlemi
tamamlanmamış parselasyon planları kapsamında,
hesaplanmış düzenleme ortaklık payı ve kamu ortaklık
paylarına ilişkin iş veya işlemlerde iki yıl boyunca bir
artırım (DOP’u %45’e tamamlanma anlamında)
yapılmayacak.

6292 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım
arazilerinin, araziyi kullanan ve/veya oturan kişilere satışı
kapsamında, (i) satış için süresinde başvurmayanlar için
başvuru süresi, (ii) süresinde başvurup satış bedelini
süresinde ödemeyenler için ödeme süresi ve (iii) satış
bedelinin ilk başta %20’sini ödeyip diğer taksitlerden ikiden
fazlasını ödemeyenler için ödeme süresi 16 Aralık 2019
tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu satış bedelleri belirli
oranlarda artırılacaktır.

6306 sayılı Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

i. Kentsel dönüşüme konu taşınmazdaki bir kısım pay
müteahhide devredildi ise, malikler adına kat irtifakı
kuruluncaya kadar devredilen payların üzerinde, söz
konusu inşaat işine ait malzeme ve işçilik alacakları
hariç müteahhittin üçüncü kişilere karşı borçlarından

iv. Private facilities can be built on areas that are amenable
to construction that have been earmarked as DRS, such
as areas on which schools, official constructions,
parking lots, green fields, market places or
slaughterhouses can be built, but excluding roads,
common areas, places of worship, parks and
playgrounds, with the approval of the relevant public
institution, so long as the construction is in accordance
with the purpose of use, and until the relevant area is
expropriated by the government. For example, for a
designated school area in a plan, the owner can build a
private school.

v. In areas on which construction is not permitted, such as
roads, common areas, places of worship, parks and
playgrounds, temporary construction will not be
permitted, but existing structures will be protected.
These areas will need to be acquired by the government
over the course of the five-year zoning plan, either by
way of expropriation by sale or exchange, or by the
 operation of Article 18 of the Zoning Law. This period
can be extended for a maximum of one year.

vi. Parcel owners will not be required to pay any fees such
as taxes, duties, subdivision and incorporation fees or
revolving capital contribution to the administration as a
result of the free-of-charge transfer to the government of
real property reserved for common use or public
service. Thus, transactions such as surrender, road
formation, etc. will be exempt from fees.

vii. For areas that have zoning plans, a land subdivision
plan will first need to be prepared in accordance with the
implementation zoning plan. The purpose of this
amendment is to prevent subdivision and incorporation
transactions without a land subdivision plan. Subdivision
and incorporation transactions will only be carried out in
areas where a plot plan has been registered.

viii. The relevant municipality can, upon request of the land
owners or in its own discretion, provide a three-month
period to land owners to negotiate among themselves to
convert parcels which are not suitable for construction in
their current form to become suitable. If the land owners
cannot reach an agreement within this period, the
relevant municipality will be authorized to subdivide and
incorporate ex officio. This change in the legislation will
give formal legal grounds to a similar arrangement
under the Zoning Regulation for Planned Areas.

ix. The municipality or the governorship will prepare and
approve the land subdivision plans within five years of
the finalization of the zoning plans. This period can be
extended for one more year.

x. On parcels without any construction, an open parking lot
which is not considered as a construction can be built
and operated under certain conditions.

xi. If a construction registration certificate has been
obtained for construction on immovable property owned
by the Treasury, the holder of the certificate may request
that the immovable property be sold to them until 31
December 2019.

xii. For the immovable subject to the construction
registration certificate, in accordance with the provisions
of Law No. 2981 regarding Some Procedures to be
Applied to Constructions Contrary to Zoning and
Squatter Legislation, if a deed allocation certificate has
been received and payment has been made for such a
certificate then a sales price will not be charged. Within
the scope of the plot plans which were approved by the
relevant administration or authorized body prior to the
amendment but for which the registration process have
not yet been completed, there will not be any increase
for two years (in relation to DRS to reach 45%) in the
business or transactions related to the calculated
development readjustment shares and public ownership
shares.

Amendments to Law No. 6292



 

For further information please contact:

dolayı haciz ve tedbir konulamayacak. Ancak, inşaata
başlandıktan itibaren altı ay içinde kat irtifakı
kurulmadığı takdirde haciz ve tedbir konulabilecek. 

ii. Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerin satışlarına
sınır getirildi. Buna göre, müteahhidin tapuda üçüncü
kişilere satışları inşaatın ilerleme seviyesine bağlandı ve
ilgili idarenin iznine tabi kılındı. İdare, müteahhidin kaç
adet bağımsız bölüm satabileceğini tapu müdürlüğüne
bildirecektir.

iii. Maliklerin kentsel dönüşüm konusunda oy birliği ile
anlaşması veya buna katılmayan 1/3 hissedarın
hisseleri satıldıktan sonra müteahhitten kaynaklanan
sebeplerle;

1. Bir yıl içinde inşaata başlanmamış, veya
2. İnşaata başlamasına rağmen, en az altı aydır

inşaata devam edilmemiş ise,

maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile müteahhit ile yapılan
sözleşmenin feshi için karar alınabilecek. Fesih kararı ile
birlikte tespit için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
başvurulacak. Bakanlık yukarıdaki durumlardan birini tespit
ederse, müteahhide otuz gün süre verecek. Otuz günlük süre
bitiminde müteahhit halen inşaata başlamaz ise, sözleşmeler
Bakanlık tarafından feshedilecek.

Bir yıllık ve altı aylık sürelerin hesabına Kanun yürürlüğe
girmeden önce geçen süreler de eklenecek.

iv. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak derecede
riskli yapıların bulunduğu alanlar ve kendiliğinden
çöken, doğal afetlere dayanıksız, ağır hasar gören ve
görme riski olan yapılarda ilgililerin izni aranmaksızın
Bakanlık re’sen kentsel dönüşüm uygulaması
yapabilecek ve yaptırabilecek.

v. Bu alanlara ilişkin daha önce imzalanmış gayrimenkul
satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmeleri ilgililerin muvafakati aranmaksızın
Bakanlıkça feshedilecek.

 
  

Within the scope of the sale of immovable properties located in
2/B areas and the sale of agricultural lands owned by the
Treasury to the users and/or inhabitants of the particular land,
(i) the deadlines for those who have failed to apply for to make
a purchase on time, (ii) the payment period for those who have
applied to make a purchase on time but failed to pay the sale
price on time, and (iii) the payment period for those who have
initially paid 20% of the sale price but have failed to pay at
least two installments, have been extended until 16 December
2019. The relevant sales prices will be increased by certain
rate.

Amendments to Law No. 6306

i. If some shares of an immovable property subject to
urban transformation have been transferred to the
contractor, any lien or temporary protection measures
such as injunction shall not be imposed on the
transferred shares due to the debt of the contractor to
third parties, except for receivables for construction
materials and employment related claims. However,
liens or temporary protection measures may be imposed
if construction servitude is not established within six
months of construction.

ii. Within the scope of urban transformation, restrictions
have been placed on sales by the contractors. Sales by
contractors to third parties in the land registry have now
been tied to the progress of the construction and are
subject to the permission of the relevant administration.
The relevant administration will inform the land registry
office of the number of independent sections that the
contractor may sell.

iii. Pursuant to the unanimous agreement on urban
transformation by of the owners or after the  sale of the
shares of 1/3 of the shareholders who do not agree with
it are sold, if, due to causes arising from the contractor;

1. Construction fails to start within a year,
2. Construction starts but remains discontinued for

at least six months,

the decision to terminate the contract executed with the
contractor can be taken by at least two thirds majority of the
owners. The relevant parties will apply to the Ministry of
Environment and Urbanization for its determination with the
termination decision. If the Ministry determines that one of the
causes mentioned above exists, it will provide thirty days to the
contractor. If the contractor still fails to begin the construction
at the end of this thirty-day period, the Ministry will terminate
the contracts.

The periods before the date of entry into force of the Law will
be taken into account in calculating the one year and six
month periods.

iv. Within the scope of urban transformation, the Ministry
can implement or procure the urban transformation ex
officio without obtaining the permission of the relevant
parties in areas where risky constructions that are
subject to demolition  are located and for constructions
which unexpectedly may collapse, that are not resistant
to natural disasters, heavily damaged and are at risk of
being damaged. 

v. With regards to the abovementioned areas, previously
signed preliminary contracts for real estate sale and
construction agreements in return for land shares will be
terminated by the Ministry without the consent of the
relevant parties.
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