‹MAR BARIﬁI ve
UYGULAMADA D‹KKAT
ED‹LECEK HUSUSLAR

Merhaba,
3194 Say›l› ‹mar Kanunu'na eklenen Geçici 16. Madde'de “Afet risklerine haz›rl›k kapsam›nda
ruhsats›z veya ruhsat ve eklerine ayk›r› yap›lar›n kay›t alt›na al›nmas› ve imar bar›ﬂ›n›n
sa¤lanmas› amac›yla 31/12/2017 tarihinden önce yap›lm›ﬂ yap›lar için Çevre ve ﬁehircilik
Bakanl›¤› ve yetkilendirece¤i kurum ve kuruluﬂlara 31/10/2018 tarihine kadar baﬂvurulmas›,
bu maddedeki ﬂartlar›n yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kay›t bedelinin
ödenmesi halinde yap› kay›t belgesi verilebilir.” denilmektedir.
Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan “Yap› Kay›t Belgesi Verilmesine ‹liﬂkin Usul
ve Esaslar” Hakk›ndaki Tebli¤ 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yay›nlanm›ﬂt›r. Bu
tebli¤; yap› kay›t belgesi müracaat›na, yap› kay›t belgesi bedelinin hesaplanmas› ve
ödenmesine, yap› kay›t belgesi verilen hazineye ait taﬂ›nmazlar›n sat›ﬂ›na, yap› kay›t belgesi
düzenlenmeyecek yap›lara, belgenin düzenlenmesi safhas›nda yalan beyan bulunanlar
hakk›nda yap›lacak iﬂlemlere iliﬂkin hususlar› kapsamaktad›r.
JPAkademi taraf›ndan düzenlenecek seminerde, imar bar›ﬂ› ve kapsam›, baﬂvuru süreci,
baﬂvuru bedelinin hesaplanmas›, imar bar›ﬂ› ve sonras›nda kazan›lacak haklar ile uygulamada
dikkat edilecek hususlar›n aktar›larak kat›l›mc›lar›n ‹mar Bar›ﬂ› hakk›nda bilinçlendirilmesi
amaçlanmaktad›r.
E¤itim Dan›ﬂman›m›z Banu Sarban taraf›ndan 26 Temmuz, Perﬂembe günü 13:30-17:00
saatleri aras›nda ‹stanbul'da verilecek seminere kat›l›m›n›z› bekliyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
Kimler Kat›labilir: Bireysel veya ﬂirkete ait ruhsatl› veya ruhsats›z yap›s› (daire, müstakil ev,
dükkan, fabrika, marina, otel, ofis vb) olup, ‹mar Bar›ﬂ› ve kapsam›na iliﬂkin bilgi sahibi olmak
isteyen tüm bireyler, ﬂirket yönetici ve sahipleri kat›labilir. Ayn› zamanda, emlak sektöründe
çal›ﬂ›p ‹mar Bar›ﬂ› hakk›nda bilgi sahibi olmayan profesyoneller için de faydal› bir program
olacakt›r.
E¤itim Program›:
‹mar Bar›ﬂ› Nedir, Ne de¤ildir?
‹mar Bar›ﬂ›'n›n Kapsam›
‹mar Bar›ﬂ›'na Müracaat Süreci ve Sürece ‹liﬂkin Önemli Hususlar
Baﬂvuru Bedeli Hesaplanmas›nda Kritik Unsurlar
‹mar Bar›ﬂ› ve Sonras›nda Kazan›lacak Haklar
Soru-Cevap
E¤itim Dan›ﬂman›: Banu Sarban
1990 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi, ﬁehir ve
Bölge Planlanma bölümünden mezun oldu.
Eyüp Belediye Baﬂkanl›¤›'nda 1991-1999 y›llar› aras›nda ﬁehir Planc›s›,
1999-2009 y›llar› aras›nda Planlama ve ‹mar Durum ﬁefi, 2009-2014 y›llar›
aras›nda ise Plan ve Proje Müdürü olarak görev yapm›ﬂ olup, 2014
y›l›nda ayn› kurumdan emekli olmuﬂtur.
Eyüp Belediye Baﬂkanl›¤›'nda çal›ﬂt›¤› bu süre zarf›nda, ‹stanbul
2. No.lu Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kurulunda Temsilci Üye olarak, Eyüp ‹lçesi'nden
gelen tüm eski eser ve eski eser komﬂulu¤u projeler ile sit alan› içindeki tüm imar plan› ve
imar plan› tadilatlar›n›n Kültür ve Tabiat varl›klar› Koruma Kurulu'na sunumu ve karara
ba¤lanmas› sürecinin yönetiminde bulunmuﬂtur. Ayn› zamanda UNESCO Dünya Miras
Listesinde yer alan ‹stanbul tarihi Tarihi Yar›mada Alan Yönetim Plan› Dan›ﬂma Kurulu Üyeli¤i
kapsam›nda Resmi Kurum ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n›n temsilcilerinden oluﬂan bu kurula
Eyüp Belediyesi temsilcisi olarak kat›l›m sa¤lanm›ﬂ ve alan yönetim plan›n›n yap›m sürecine
görüﬂ bildirerek katk›da bulunulmuﬂtur.
May›s 2014'ten itibaren Mart› Grup ﬁirketleri ‹mar ve Yat›r›m Direktörü olarak görev yapan
Banu Sarban, A Grubu ﬁehir Planc›s› Karnesi'ne sahiptir.
Uzman oldu¤u alanlar; imar plan›, proje, ruhsat, iﬂletme ruhsat›, tapu, imar uygulamas›, idari
hukuk, turizm teﬂvik, turizmde tahsis, marina yap›m, eski eser uygulamalar›, imar/gayrimenkul
mevzuat›, de¤erleme raporu takibi, iﬂ geliﬂtirme, proje yönetimi, kamu kurumlar› ile tüm plan
ve proje süreçlerinin yönetimi, ekip yönetimi, gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› mevzuat›,
gayrimenkul portföy yönetimi ve gayrimenkul fizibilitesidir.
Kay›t Bilgileri:
Tarih: 26 Temmuz 2018, Perﬂembe,
Yer: Eczac› Adil Karaa¤aç Toplant› Salonu, Maslak Office Building, Sümer Sok. No: 4, Kat 2
Maslak / ‹stanbul
Saat: 13:30 - 17:00
Kat›l›m Bedeli: Kiﬂi baﬂ› 400 TL + % 18 KDV
Hesap Bilgileri: ARKAN ERG‹N KURUMSAL DANIﬁMANLIK ANON‹M ﬁ‹RKET‹
AKBANK ESENTEPE (420) IBAN TR36 0004 6004 2088 8000 1222 46
LCV: info@jpakademi.com
Tel: 0 533 648 07 95
NOT: Kat›l›mc›lar›m›z otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabilirler.

