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ÖZET 

Dönem Projesi 

KÖY YERLEŞİM YERİ OLARAK HAZİNE ARAZİLERİNİN TAHSİS VE İMAR 

İŞLEMLERİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ 

 

Ali ESEN 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Köy yerleşim yerlerinin planlanması ve buna göre inşaat ve altyapı çalışmalarının 

yapılması, kırsal kalkınma politikalarının temel hedeflerinden biridir. Yerleşim alanı 

seçimi, imarı ve parsellerin hak sahiplerinin dağıtımını kapsayan sürecin kısaltılması ve 

maliyetinin düşürülmesi için genellikle Hazine arazilerinin köy yerleşim yerleri kurmak 

üzere tahsisi ve imar işlemlerinin yapıldığı görülmektedir. Bingöl ili özelinde köy 

yerleşim yeri çalışmaların genellikle yeterli olmadığı, köylerin sınırları içinde yeterli ve 

uygun koşullarda Hazine arazisi bulunmasına karşın, söz konusu arazilerin köy yerleşim 

yerleri ve gelişim sahası olarak ayrılması ve planlama çalışmasının tamamlanması ile 

köy yerleşimlerinin düzenlenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının büyük 

ölçüde tamamlanamadığı dikkati çekmektedir. Özellikle yerel düzeylerde köy yerleşim 

ve gelişim sahası planlama ve uygulama işlemlerini yapacak kamu idarelerinde sık sık 

değişikliklerin olması (önce Toprak Su Genel Müdürlüğü ve Yol Su ve Elektrik İdaresi 

Genel Müdürlüğü ve ardında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, günümüzde 

büyükşehirlerde belediye, 51 ilde il özel idaresi ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

gibi) ve görevli/yetkili idarelerde nitelikli teknik eleman ve bütçe olanaklarının olması 

ve kırsal alana yönelik hizmetlerin geri planda kalması gibi etkenler köy yerleşim yeri 

planlaması ve uygulama çalışmalarını sınırlamaktadır.   

Türkiye’de köy yerleşim planlaması ve fiziksel altyapı geliştirilmesi çalışmalarına önem 

verilmiş olmasına karşın, bu çalışmaların yeterli olmadığı, örnek çalışma alanı olarak 

seçilen Bingöl ili ve ilçelerinde toplam 313 adet köyü bulunduğu, ancak 10 (on) köyde 

yerleşim yeri planlamasının yapıldığı, 442 sayılı Köy Kanunu ve 5543 sayılı İskan 
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Kanunu hükümlerine göre ilde 10 adet köy yerleşim yeri olarak 760.000 m² Hazine 

arazisinin tahsis edilmiş olduğu saptanmıştır. Bingöl ilinde arazi varlığının genellikle 

engebeli ve dağlık özellik göstermesi, yerleşim yerlerinin oldukça uzun bir geçmişinin 

olması ve yerleşim gelenekleri, insanların kırsal alanda dağınık yerleşimi tercih 

etmeleri, depremsellik ve diğer afetlerin oluş sıklığının yüksek olması ve diğer 

nedenlerle köy yerleşim yerleri planlaması ve uygulamalarının istenilen düzeyde 

olmadığı ortaya konulmuştur. Belirtilen nedenlere mevzuatın yeterli ve açık tanımlama 

yapmaması ve kaynak bulma güçlüğü de eklenince sadece incelenen il özelinde köylerin 

% 3,2’sinin yerleşim yeri planlamasının yapılmış olması, beklenen bir sonuç olarak 

görülebilir. Köy yerleşim alanlarının seçimi, yerleşilebilirlik analizi, kırsal alan 

kullanım planlaması, imar uygulaması, parsellerin birim değerlerinin tespiti, tahsis, 

dağıtım ve tescil işlemleri, iskan siyaseti ve özellikle uluslararası kuruluşların iskan 

politikaları, proje yönetimi ile izleme – değerlendirme çalışmalarının gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev alanına girdiği, merkezi ve yerel idarelerde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında kırsal yerleşim 

planlaması ve uygulamalarının yürütülmesinin zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.  

Haziran 2018, 206 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Köy yerleşimleri, yerleşim ve gelişim sahası planlaması, Hazine 

arazilerinin tahsisi, Bingöl ili ve kırsal yaşam kalitesi. 
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ABSTRACT 

Term Project 

ALLOCATION AND ZONING PROCEDURES OF TREASURY LANDS IN 

ACCORDANCE WITH AS VILLAGE SETTLEMENT AREAS: THE CASE OF 

BINGOL PROVINCE 

 

Ali ESEN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management  

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Planning of village settlements and making construction and infrastructure works 

accordingly is one of the main objectives of rural development policies. In order to 

shorten the process and reduce the cost of the settlement area selection, development 

and distribution of the rights holders of the parcels, it is generally seen that the 

allocation and development of the Treasury lands to establish village settlements are 

made. It has been revealed that the activities related to the allocation of Treasury lands 

to establish village settlement areas and related zoning procedures are not adequately 

performed in the Bingöl Province although there is a sufficient amount of Treasury 

lands with appropriate conditions within the boundaries of the villages, activities related 

to allocation of the lands in question as village settlement and development areas, 

completion of planning activities and arrangement of village settlements, and creation of 

safe living areas have not been accomplished largely. Such particular reasons as 

frequent changes in public authorities that are to carry out village settlement area 

planning and implementation activities (firstly the Soil and Water General Directorate 

and the General Directorate of Roads, Water and Electricity; and then the General 

Directorate of Village Services; and currently the municipality offices in metropolitan 

provinces and provincial special administrations and the General Directorate of 

Agricultural Reform in 51 provinces, etc.); lack of qualified technical staff and adequate 

budgetary resources in the administrations with related roles and responsibilities; and 

neglecting services towards rural areas limit rural settlement planning and 

implementation. 
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Although planning village settlements and development of the infrastructure of such 

settlements have given significant importance in the Republican Era but these activities 

are not adequate. In the Bingöl Province, selected cases of the study, there are 313 

village settlements in total, and settlement planning was conducted only 10 villages. The 

main reasons behind settlement planning of such villages due to scattered settlements 

and vulnerable to disaster. Until today, a total of 760.000 m² of Treasury lands were 

allocated as village settlement areas in the Province as per the stipulations of the 

Villages Law Number 442 and the Resettlement Law Number 5543. It has not been 

possible to deliver the desired level of infrastructural services to the village settlements 

in the Bingöl Province due to such reasons as various civilizations have ruled and lived 

in the area throughout history; the hilly and mountainous terrain structure; seismicity 

and the high occurrence frequency of other natural disasters; and the preference of local 

people to settle over the areas in a scattered way. It has been seen as a result of the fact 

that the legislation does not have sufficient and clear definitions and that 3.2% of 

villages have been planned for settlement only in the province, when the difficulty of 

finding a resource is added.  Selection of village settlements, settlement analysis, 

planning of rural areas, zoning implementation, determination of unit values of parcels, 

allocation, distribution and registration procedures, settlement policy and settlement 

policies of international organizations, project management and monitoring - evaluation 

of real estate development and management should be emphasized that rural settlement 

planning and implementation should be carried out under the responsibility of real estate 

development and management experts in central and local administrations. 

June 2018, 206 pages 

Keywords: Village settlements, settlement and development area planning, allocation 

of 

Treasury lands, urban and rural quality of life in Bingol Province. 
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TEŞEKKÜR 

Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde hızla gelişen gayrimenkul geliştirme ve 

gayrimenkul yönetimi konuları başlı başına birer meslek alanı olarak görülmektedir. Bu 

alanda Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanları dahil olmak üzere bütün kamu 

kurumlarının çalışanlarına lisansüstü eğitim olanağının verilmesinin, ülke ekonomisine 

çok önemli katkı yapacağı görülmektedir. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında 

lisansüstü eğitim olanağını bana veren, dersleri ve proje çalışmalarım boyunca her 

zaman bilgi ve deneyimleri ile yolumu açan değerli hocam Prof. Dr. Harun 

TANRIVERMİŞ’e içten teşekkürlerimi sunarım. Hem bu zorlu ve uzun süreçte hem de 

hayatım boyunca yanımda olan ve ideallerimi gerçekleştirmemi sağlayan değerli aileme 

yürekten teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, istatistiksel analizlerin yapılması ve 

yorumlanması aşamasında değerli bilgilerinden faydalandığım Bingöl Çevre Şehircilik 

İl Müdürlüğü İskan Şube Müdürü Kemal AKKAYA, Bingöl İl Özel İdaresi Genel 

Sekreter Yrd. Edip FIRAT, Bingöl Kadastro Müdürü Süleyman YURTSEVER, Bingöl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sedat ILDIZ, Bingöl İl İdare Kurulu Müdürü 

Nebiye YURTSEVER ve Bingöl Milli Emlak Teknisyeni Samet AY’a teşekkür ederim. 

 

Ali ESEN 

Ankara, Haziran 2018 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimler yerel yönetim anlayışını ve planlama 

yaklaşımlarını da değiştirmiştir. Günümüz yerel yönetim anlayışında; kararların 

mümkün oldukça yerinden alınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile aynı 

zamanda şeffaf ve hesap verebilir olması ilkeleri önemli görülmektedir. Planlama 

anlayışında da önemli değişimler olmuş, mekansal planlamanın ötesinde sosyal ve 

ekonomik yaşama dair karar alma süreçleri gelişmiştir. Planlama toplumsal bir katılım 

süreci olarak yeniden tanımlanmaktadır. Diğer yandan değişen ekonomik ve sosyal 

koşullar, kırsal alandan kentlere göçü teşvik etmekte ve sonuç olarak hem nüfusun 

sektörel dağılımı ve kentsel yaşam kalitesi olumsuz etkilenmekte, hem de genç nüfus 

kitlesi hızla tarımsal üretimden kopmakta ve kırsal kesimde üretim gücünü yitirmiş yaşlı 

nüfusun payı artış göstermektedir.   

Yaşamsal altyapı eksikliğiden dolayı ortaya çıkan sorunlar, köylerde ikamet ve 

istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de toplumsal yapı ve planlı 

kalkınmanın sağlanması; ülke ekonomisinin sağlıklı biçimde gelişmesi için köy ve 

köylü sorunlarının mahallinde çözümlenmesi, insanların doğdukları yerde mutlu 

olmalarının sağlanması ve kırsal alanda yaşamaya razı olmalarının sağlanması 

gerekmektedir. Bütün köylerin yerleşim planlarının oluşturulması ve buna göre 

uygulama yapılmasının köylünün sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılmasına katkı 

yapacağı dikkate alınarak kırsal kalkınmanın temel hedefleri arasında mutlaka yerleşim 

yeri planlaması ve uygulamasına yer verilmesi gerektiği düşünülmelidir.   

Kırsal alanlar; nüfus yoğunluğunun düşük, ekonominin genel olarak tarıma dayalı ve 

sosyal imkânların yeterince gelişmemiş olduğu homojen alanlar olarak tanımlanabilir. 

Kırsal alanların geliştirilmesine yönelik günümüze kadar olan dönemde ülkemizde 

birçok politika ve uygulama süreci izlenmesine rağmen, kırsal alanlar için üretilen 

çalışmalar; parçacı yöntemler ile hizmet sağlamayı hedef alan tepeden inme çalışmalar 

olarak yürütülmüştür. Katılımdan uzak veri toplama yöntemlerinin kullanılması, köyde 

yaşayanların görüşlerinin dikkate alınmaması, yöreye özgü değerlerin önemsenmemesi, 
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yapılan planlama çalışmalarının uygulanamaması veya çalışmaların gerçekliğinin 

göstergesi olan “eyleme dökülememesi” gibi sorunlar ile sık karşılaşılmaktadır (Özlü ve 

Beyazlı 2016). Belirtilen sorunların kırsal alanda arazi mülkiyeti ve tasarruf 

sistemlerinin düzenlenmesi, kırsal altyapı hizmetlerinin planlanması ve uygulanması, 

kırsal kalkınma çalışmaları, afet, güvenlik ve sağlık gibi gerekçelerle köy 

yerleşimlerinin yeniden iskanı ve yeni yerleşim alanlarının seçilmesi gibi konularda 

yaygın olarak gözlendiği vurgulanmalıdır.   

Köy ve köy toplumu doğa ile içiçe olduğundan, iklim koşulları ve afetler başta olmak 

üzere çeşitli ve çok karmaşık etkileşimler yumağı olarak tanımlanabilir. Nüfus olayları, 

dinsel olaylar ve gelenekler gibi faktörler ile sel, su baskını (taşkın), dolu, don, kuraklık, 

çığ düşmesi, deprem, erozyon, heyelan, rüzgar hızı ve yönü gibi doğal olaylar; köy ve 

köy yerleşim yerini etkileyen unsurlardandır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, bütün 

toplumu ilgilendiren çeşitli olayların, olguların ve sorunların temelinde, gizli veya açık 

biçimde köy gerçeğinin bulunduğu söylenebilir. Köy yerleşim yerlerinin bir başka 

özelliği de, çeşitli ülke ve bölgelerin köy yerleşim yeri kapsamı açısından birbirlerinden 

farklılık gösterdiği ve hatta aynı ülke içinde bölgelere göre bu farklılıkların belirgin 

olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte günümüzde köylü ifadesi şaşkınlık, davranış 

bozukluğu ve perişan yaşamın görüntüsü olarak kullanılmakta olup, bu kavramın 

köylünün içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik sorunları özetlediği değerlendirilebilir.  

Türkiye’de köylerin planlanması 1987 yılında 3367 Sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy 

Kanununa eklenen 7. madde ile ilk kez gündeme gelmiştir. Belirtilen maddede; köy 

yerleşme planının hazırlanması ve uygulama süreçleri tarif edilmiştir. Birçok defa 

planlamanın temel ilkeleri ve üst ölçekli planların ilke ve kararları yeterince dikkate 

alınmadan hazırlanan köy gelişme ve yerleşim planlarının mevzuatının karmaşık olduğu 

görülmektedir. Bir yandan 442 sayılı Köy Kanunu ve Yönetmeliği ve diğer yandan 

3194 sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar Yapım Yönetmeliği, 5543 sayılı İskan 

Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu hükümlerine göre farklı köylerde yerleşim 

yeri seçimi ve uygulamanın yapıldığı ve anılan kanunlara göre yer seçimi, imar 

uygulaması ve tahsis işlemlerinin farklı kurumlar tarafından yürütüldüğü ve ilgili kamu 
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kurumları arasında işbilirğinin yeterli olmamasının, etkin uygulama yapma olanaklarını 

kısıtladığı görülmektedir.  

Köy yerleşim planı; köyün gelişme alanlarını belirleme ve donatılarını artırmaya 

yönelik mekansal plan olarak ele alınmalıdır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde; 

“Köy ve mezraların ibadet yeri, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna 

kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapım tarihinde yürürlükte bulunan 

mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu 

yerlerde, mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin 

içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanı; bu çizgi ile 100 m dışından geçirilecek 

olan, valiliklerce tespit edilerek il genel meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan 

alan ise köy yerleşik alanı civarı” olarak tanımlamıştır. Esasen kırsal yerleşim 

düzenlemesinin amacı, yaşamını kırsal alanda sürdüren ve ekonomik çabası çoğunlukla 

tarıma dayalı olan toplumun, daha elverişli yaşama olanağına kavuşturulması olarak 

ifade edilebilir.  

442 sayılı Köy Kanununun 7’inci maddesine göre köy; “bir yerden bir yere 

götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve iş bu kanun ile kendisine 

verilen işleri yapan başlı başına bir varlık” olarak tanımlanmıştır. Buna şahsı manevi adı 

da verilmektedir. 442 Sayılı Kanuna göre nüfusu 2000’i aşmayan yerleşim yerleri köy 

olarak tanımlanmaktadır. Yerleşme yerinin seçilmesinde ve yerleşim biriminin 

gelişiminde, doğal ve beşeri faktörler birlikte rol oynamaktadır. Ancak şartlara göre 

bunlardan biri diğerlerine oranla biraz daha fazla etkili olabilmektedir. Fiziki faktörler 

genellikle yerleşme ünitelerinin yer seçiminde ve devamlılığında en önemli etkiye 

sahiptir. Beşeri faktörler ise yerleşim biriminin özellikleri ve gelişimi üzerinde etkili 

olmaktadır.  

Bingöl ili kırsal yerleşimleri; nüfus artışı yüksek, arazi dağılımı dengesiz, uygulanan 

teknoloji ve girdi kullanım düzeyi dengesiz, kırsal altyapı yetersiz ve kırsal alanda 

düşük gelir ve düşük yaşam standardı ve kalitesi yaygın bir sorun halini almıştır. İlin 

köyleri genelde birden fazla mezradan oluşmakta ve köylerin yerleşim yeri 

düzenlemesinin yapılması çeşitli nedenlerle zorunlu görülmektedir. Türkiye’de yapılan 

üst düzey palanlama kapsamında Bingöl ilinin genel yerleşme deseni belirlendikten 
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sonra köylerin ve hizmet merkezlerinin fiziki (imar) planının oluşturulması gerekir. Köy 

fiziki planlamasında; mevcut köylerin iyileştirilmesi veya yeni köylerin kurulması 

çalışmaları ile yeni köy iskan alanının tespiti ve planlanmasında yaşanabilecek yasal ve 

teknik zorunlulukların göz önünde tutulması gerekir. Teknik zorunluklar; topoğrafik 

etmenler, morfolojik, jeolojik ve klimatolojik etmenler ile sosyal ve ekonomik 

etmenlerdir. İlke olarak köy yerleşim alanı teknik zorunluluklar açısından optimum 

koşulları sağlayacak biçimde seçilmesi gerekir. 

Bingöl ilinde istenilen düzeyde köy yerleşim planları bulunmadığından, köylülerin 

sağlıklı barınma ve yaşama şartlarına sahip olmadıkları tespit edilmiştir. İlde; köy 

yerleşim planlarının hazırlanması ile birlikte köylerde yaşayan insanların eğitim, sağlık, 

ulaşım gibi sorunlarının da çözülebilmesine katkı yapılması mümkün olacaktır. İlde 

yıllar boyunca köylerin sorunları çeşitlenmiş ve bazı köyler ciddi büyüme baskıları 

altında kalmış ve bazıları ise nüfus kaybı ile tamamen varlıklarını kaybetme noktasına 

gelmiştir. Köy yerleşim yerlerinin istenen düzeyde planlanamaması; köyleri olumsuz 

şekilde etkilemekte ve bugün birçok köy önemli ölçüde nüfus ve gelir kayıpları ile karşı 

karşıya kalmaktadır. 

 İlin arazi varlığının engebeli olması nedeni ile köy yerleşim yerleri için istenilen 

koşulları sağlanamamış, yerleşim yeri büyüklükleri yetersiz kalmış ve insanlar genelde 

eski yerleşim yerlerinde dağınık bir yerleşme sergilemek zorunda kalmıştır. Bingöl ili 

birinci derece deprem bölgesi olması ve deprem afetine maruz kalması ile diğer afet (çığ 

ve heyelan gibi) risklerinden dolayı ilgili mevzuat gereğince afete maruz kalan bazı 

köylerde düzenli yapılaşma çalışmalarının yapıldığı, ancak bu çalışmaların köy yerleşim 

ve gelişim alanları dikkate alınarak yapılmaması nedeni ile yerleşim planlamasının 

büyük ölçüde başarılı olamadığı dikkati çekmektedir.  

Bingöl ilinde köy hayatını benimseyen toplulukların farklı sosyo-ekonomik yapıda 

olmaları nedeni ile üretim araç ve gereçleri ile üretimin içeriğindeki değişmeler ve 

bunların yerleşme yerleri (köy ve kent gibi), aile, hukuk, siyasi, inanç ve değerler, 

eğitim, iletişim alanlarında ortaya çıkardığı değişmeler ile toplumu oluşturan değişik 

topluluk ve kümelerin değişik yaşama biçimleri sürdürmesi nedeni ile bu toplumsal 
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kümeler arasında yerleşim açısında ayrılıkların olması doğaldır. Konuyla ilgili 

Türkdoğan (1970) tarafından yapılan çalışmaya göre köy ve kent yaşama biçimleri 

arasındaki ayrılıklar; “köydeki nesnel yaşama koşulları, değerler, inançlar, davranış 

kurallarının kenttekilerden çok farklı olması, yüksek toplumsal ekonomik düzeyde 

olanlar ile aşağı toplumsal ekonomik düzeyde olanların hazırlandıkları toplumsal 

değerler ve inançlar birbirinden farklı düzeyde olması gibi nedenlerle bir toplumda 

herkes eş ölçüde ve biçimde, özdeş toplumsal çevreye hazırlanamayacakları” açıkça 

ifade edilmiştir. Köy yerleşim yeri ve gelişim alanları hazırlanmasında bu toplumsal 

düzeylerin dikkate alınması gerektiği dikkati çekmektedir.  

Köy yerleşim alanlarının oluşturulması için Hazine arazilerinin tahsisi konusunda 

bilimsel çalışmaların çok yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Türkdoğan (1970), Çetiner 

(1980), Çakı (1983), Erdi vd. (2003), İnam ve Çay (2003), Eminağaoğlu ve Çevik 

(2005) ile Özlü ve Beyazlı (2016) tarafından yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda; 

Türkiye’nin kırsal mekanının planlanması gerektiği ve planlama çalışmasının tabandan 

tavana doğru olması gerektiği sıklıkla ileri sürülmektedir. Köy yerleşim ve gelişim 

alanlarının oluşturulması yoluyla dağınık ve düzensiz olan köylerin düzenli hale 

getirilmesi ve daha düşük maliyetle daha çok bireye hizmet götürülmesinin mümkün 

olabileceği vurgulanmıştır. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı, Materyali ve Yöntemi 

Bingöl ilinde köy yerleşim yerlerine Hazine taşınmazlarınının tahsisi ve imar işlemleri 

konusunda yapılacak çalışmaların köy toplumu ve yaşantıları üzerideki etkileri ile köy 

yerleşim ve gelişim alanlarının planlanmasına yönelik olarak bu çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmada öncelikle köy ve köy yerleşim alanlarının yapısal özelikleri, dünyada ve 

Türkiye’de yerel yönetimlerde değişiklikler, köy toplumu ile ilgili bilimsel veriler ve 

Bingöl ilinin arazi yapısının köy yerleşimleri üzerindeki etkisi genel olarak 

değerlendirilmiş ve daha sonra köy yerleşim yerini etkileyen faktörler ve ilkelerin 

değerlendirilmesi, Türkiye’de köy yerleşim yerinin oluşturulmasına yönelik yasal 

düzenlemelerin analiz ile köy yerleşim yeri haritaları ve planlama çalışmalarının ana 

hatları ile Bingöl ili uygulama sonuçları ve yaşanan temel sorunların analizi yapılmıştır. 
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Bingöl ili uygulamalarının analizinde; ilin genel yapısı, jeopolitik konumu, altyapı 

hizmetleri ile köy yerleşim ve gelişim alanlarının oluşumunda; 442 Sayılı Kanun, 3083 

Sayılı Kanun ve 5543 Sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen Hazine arazilerinin durum 

analizi, köy yerleşim yeri planlama çalışmalarının sonuçlarının ilçe ve köy düzeylerinde 

değerlendirilmesi yapılmış ve sonuç olarak kırsal yerleşim yerlerinin sorunlarının 

azaltılması açısından Hazine arazilerinden yararlanma olanakları tartışılmıştır.    

Kamu kurumlarının verileri (idari kayıtlar), mülkiyet verileri ve imar planlama 

sonuçlarının analizi ve saha çalışmasının sonuçları birlikte değerlendirilerek yapılan bu 

çalışmanın sonuçları beş bölüm olarak sunulmuştur. Araştırmanın önemi, amaçları ve 

kapsamının tanımlandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde köy yerleşim yerlerinin 

seçimi, mevzuat ve uygulama yönlerinden detaylı olarak incelenmiş ve üçüncü bölümde 

ise Bingöl ilinde köy yerleşim planlamasına olan gereksinim ana hatları ile ortaya 

konulmuştur. Araştırmanın dördüncü bölümünde Bingöl ilinde yapılmış olan köy 

yerleşim yerlerinin seçimi, imar, Hazine arazilerinin tahsisi ve tescil gibi uygulama 

aşamaları ile köy yerleşim yeri olarak Hazine arazilerinin kullanımı, imar ve gelişme 

çalışmalarının etkileri; ilde farklı kanunlara göre farklı kurumlar tarafından yapılan 

örneklerin analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın önemli çıktıları, başlıca 

uygulama sorunları ve bunların azaltılması için alınması gereken temel önlemler ise 

genel değerlendirme bölümünde sunulmuştur.  
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2. KÖY YERLEŞİM YERİNİ ETKİLEYEN TEMEL İLKELER, MEVZUAT VE 

UYGULAMALAR 

2.1. Köy Yerleşim Yerini Etkileyen Faktörler ve İlkeler 

 Fiziki açısından topografik etmen; yön etmeni ve su etmeni, köy yerleşimini etkileyen 

coğrafik öğelerdir. Yerleşimde jeolojik öğe olarak jeoloji ile ilgili yeraltı zenginlikleri 

olarak düşünülebilir. Yerleşimde meteorolojik öğe; ısı, ışık, yağış, don ve rüzgar gibi 

hava durumları ile ilgili olup, bunlar yerleşim yerlerinin seçiminde dikkate alınması 

gereken etmenlerdir. Biyolojik doğa, bir yandan jeolojik yapıyı, diğer yandan da botanik 

olayları içerir.  

Biçim açısından köy yerleşim yerleri; toplu, dağınık, dairesel yerleşim ile süre açısından 

yerleşim olarak gruplanabilmektedir. Dönmezer (1994) tarafından toplu yerleşim; “En 

yaygın köy yerleşim biçimidir. Genelde Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika’da 

görülen yerleşim biçimi toplu köylerdir. Görünüş olarak, ortada evlerin kümelendiği bir 

çekirdek, sonra bu evleri çevreleyen küçük bahçeler, daha ilerilerde tarlalar ve ekili 

alanlar, bunların ötesinde meralar, otlaklar ve en sonda da boş ve kıraç alanlarla ağaç ve 

ağaççıkların örttüğü bölgeler gelir. Dar ve eğri büğrü sokaklar, birbirine bitişik evler, 

yüksek duvarlarla çevrilmiş avlulara bakan odalar toplu köylerin ortak görünümleridir”. 

Köylerde konutlar veya tarım işletmeleri (çiftlikler) arasındaki uzaklığın 50-1000 m. 

olması durumundaki yerleşimlere dağınık yerleşimler adı verilir. Dünyada bu tip 

yerleşimler iki sınıfa ayrılırlar. Birincisi planlı dağınık yerleşimler olup, bunlar; 

ABD’nde ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkça görülür. Türkiye’de görülen dağınık 

yerleşimler ise plansız olarak ve daha çok doğal koşulların zorlanması ile ortaya 

çıkmışlardır. 

Dairesel yerleşim; toplu ve dağınık yerleşimlerin arasında bir geçit yerleşim biçimidir. 

Bu nedenle hem fayda, hem de sakıncalar açısından toplu ve dağınık yerleşim tiplerinin 

ortak özelliklerini taşırlar. 
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Süre açısından köy yerleşimleri ise; geçici, mevsimlik ve sürekli olmak üzere üç şekilde 

sınıflandırılabilmektedir. Türk Hukuk Sistemi’nde köy yerleşim alanları ile ilgili 

tanımlar ve kavramsal çerçeve aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde köy yerleşik alanı; “Belediye ve mücavir alan 

sınırları dışında kalan, köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut 

binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m dışından geçirilecek bir çizginin 

içinde kalan ve sınırları il idare kurulunca karara bağlanan alanlar” olarak 

tanımlanmıştır (Anonim 2013e). Köy yerleşme alanları valilikçe kurulan ve kadastro 

teknik elemanında katıldığı komisyon tarafından belirlenir. Harita veya ölçekli kroki 

üzerinde belirlenen alan içinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, 

yaylak, seyrangah, yol, harman ve panayır yerleri gibi alanlar ile Hazinenin 

mülkiyetinde olup bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş yerlerden başka, özel mülkiyete 

konu olmuş veya olabilecek taşınmaz varsa, bunlar ya köy tüzel kişiliği tarafından 

kamulaştırılacak
1
 veya uygulama alanı dışında bırakılacaktır.  

442 sayılı Köy Kanunu ve Köy Yerleşim Yeri Uygulama Yönetmeliğine göre köy 

yerleşme alanı tespit komisyonu; vali yardımcısı başkanlığında, Maliye, Çevre ve 

Şehircilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü mahalli kuruluşlarının birer teknik elemanı ile köy temsilcisinden oluşur. 

Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir. 

Hazırlanan köy yerleşme planı, il özel idaresi tarafından valinin onayına sunulur. Onay 

işlemine müteakip, söz konusu plan köy muhtarlığına tebliğ edilir. İtiraz edilmezse, 

valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen köy yerleşme planı, valilikçe ilgili kadastro 

müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürlüğünce büro ve arazi kontrolleri yapıldıktan 

sonra ilgili tapu müdürlüğü tarafından parsellerin köy tüzel kişiliği adını tescil işlemleri 

yapılır.  

                                                 
1 442 Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde; ihtiyar meclisinin göreceği işler arasında; “442 Sayılı Kanunun 13 ve 

14’üncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri yapmak için lüzumu halinde köy sınırı içindeki 

gayrimenkulleri değer pahasiyle satın alır. Mal sahibi razı olmazsa köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilayet idare 

heyeti işi gözden geçirir. İdare heyetinin kararına söz yoktur” hükmü ile bulunmasına karşın, açıkça kamulaştırma 

yapmak yetkisi tanımlanmamıştır. Ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. ve 6’ıncı maddelerinde köylerde 

yapılacak kamulaştırma işlemleri için kamu yararı kararının alınması ve onanmasında köy tüzelkişiliği ve bağlı 

olduğu idari birimin amiri açıkça tanımlandığı için köy tüzelkişilerinin kamulaştırma yapma yetkilerinin olduğuna 

kuşku bulunmamaktadır. 
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 Hazine adına olan bu yerlerin planla birlikte Maliye Bakanlığından alınan izin 

doğrultusunda, köy tüzel kişiliği adına devir işlemi yapılabilmektedir. Plan kapsamına 

alınan yerde özel mülkiyete ait taşınmazlar varsa, bunların köy tüzel kişiliği tarafından 

kamulaştırılması gereklidir. Köy yerleşme planı ile arsaların satış bedellerini gösteren 

cetveller, 15 gün müddetle köyde görülebilecek bir yere astırılır ve durum mutat 

vasıtalarla en az üç defa köy halkına duyurulur. Arsaların hak sahipleri adına tapuda 

tescili tarihinden itibaren beş yıl içinde bina yapılmadığı takdirde, köy muhtarlığınca 

alınacak yargı kararı ile tapu iptal edilerek, arsa köy tüzel kişiliği adına tescil 

ettirilmektedir. Bununla birlikte birçok köyde belirtilen süre içinde fiilen yapılaşmanın 

gerçekleşmediği parsellere ilişkin tapu iptallerinin yapılamadığı, bu amaçla kurulmuş 

izleme-değerlendirme sisteminin olmadığı ve özellikle köy yerleşim yerleri gibi 

akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin çok güçlü olduğu yerel toplumlarda bu biçimde 

işlemin yapılmasının da güç olduğu vurgulanmalıdır.  

Köy yerleşim yerinin tespiti için aşağıdaki belgeler sağlanması gerekir (Anonim 2013e): 

“1. Köy yerleşim yerinin tespit komisyonu kararı, parselasyon planı ve yerleşim yeri 

haritalarının kesinleşme karar tarihleri ve valilik onaylı örnekleri, 

2. Düzenleme sahası içerisindeki taşınmazların tapu kayıt örnekleri, 

3. Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği, 

4. Kadastro müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat 

makbuzu örneği, 

5. Yeni tesis edilen: 

a) Nirengi noktalarına ait; röper krokileri kenar ölçü çizelgeleri açı ölçü ve özet 

çizelgeleri, dengeleme hesapları, koordinat hesapları, kestirme hesapları, koordinat 

özet çizelgeleri, nokta abrisleri ve kanava koordinat dönüştürme hesapları, 

b) Poligon noktalarına ait; röper krokileri, kenar ölçü çizelgeleri, açı ölçü ve özet 

çizelgeleri, koordinat hesapları, koordinat özet çizelgeleri, kanava, bağlantı ölçüleri, 

c) Koordinat dönüştürme hesapları, 

6. Köy yerleşim alanı sınır krokisi (onaylı), 

7. Ada bölüm krokisi, 

8. Röleve ölçü krokileri, 
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9. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri, 

10. Yüzölçüm hesapları, 

11. Fen klasörü, 

12. Ayırma çapı (Ayırma çapında, parselin düzenleme dışı kalan kısmının köşe 

noktalarının koordinatları gösterilir. Ayrıca düzenlemeye giren ve düzenleme dışı kalan 

kısımlarının da yüzölçümleri yazılır), 

13. Pafta indeksi, 

14. Pafta (bir asıl bir de aslı niteliğinde olmak üzere iki takım kopyası hazırlanır, daha 

önce aynı yere ait pafta açılmış ise pafta istenmez, değişiklik bu pafta üzerine işlenir), 

15. Köy yerleşim haritasının üç takım ozalit kopyası,  

16. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik rapor, 

17. Fihrist. 

Köy yerleşim yeri ile ilgili belgeler bir takım asıl, iki takım aslı niteliğinde olmak üzere 

üç takım halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Daha sonraki işlemler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

1. Köy yerleşim yeri belgeleri kontrolü ve tescili için valilik ilgili kadastro müdürlüğüne 

yazılı talepte bulunur, 

a) Talep, önce genel evrak defterine sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir, 

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişi düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri 

kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca 

işlemin cinsi istem belgesinde işaretlenir, adı ve soyadı bölümüne yazıyı gönderen 

kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır, 

c) İstenen belgelerden eksik olanların ilgili idareye resmi yazı ile bildirilerek 

tamamlanması istenir. Köy yerleşim belgelerinin arazi kontrolü için gün verilmişse, 

verilen gün ve saat idareye bildirilir. 

2. Köy yerleşim yeri belgelerinin kontrolü için kadastro değişiklik ve kontrollük 

işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet 

bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.  Kamu kurum 

ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları 

köy yerleşim belgelerinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır. Ancak kamu 
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kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir 

protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır. 

Köy yerleşim yeri belgelerinin büro kontrolü; kesinleşen haritaların köy yerleşim yeri 

tespit komisyonu kararına ve valilik oluru ile onayına uyumlu olup olmadığı araştırılır. 

Uyumlu ise parselasyon planlarının kontrol işlemleri bölümünde belirtilen esaslar 

doğrultusunda yapılır. Köy yerleşim yeri belgelerinin arazi kontrolleri, parselasyon 

haritalarının kontrol işlemleri bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır. 

Kontrol mühendisi ve görevli elemanlar tarafından büro ve arazi kontrolleri yapılan 

planların belirlenen hata ve noksanlıkları madde madde not edilerek hata ve 

noksanlıklar listesi düzenlenir. Bu liste, kadastro müdürlüğünün yazısı ekinde ilgili 

kuruma gönderilerek belirtilen hata ve noksanlıkların giderilmesi istenir. Yüklenici 

tarafından hata ve noksanlıkların giderilmesinden sonra; arazi ve büro kontrollerinin 

yapıldığı, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir 

sakınca bulunmadığını belirten dört nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol 

mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol raporunun bir nüshası 

haritayı yapan veya yaptıran şahıs veya kuruluşa verilir ve diğer nüshaları dosyasına 

takılır. 

Kontrolden sonra köy yerleşim yeri belgeleri ile ilgili belgeler üç takım ve cilt halinde 

kontrol raporu ile birlikte tescil için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir. Tescil 

tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu müdürlüğünce tasdik edilen köy yerleşim 

işlemleri ile ilgili belgeleri içeren ciltlerin bir takımı tapu müdürlüğünde arşivlenir, 

diğer ciltler tescili takip eden en geç on gün içinde kadastro müdürlüğüne iade edilir. 

Değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir. Köy yerleşim işlemiyle 

ilgili belgeleri içeren ciltlerin bir takımı kadastro müdürlüğünde arşivlenir, diğer takım 

ise kadastro müdürlüğüne ulaştığı tarihi takip eden ayın onuna kadar Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğüne/Bölge Müdürlüğüne bir üst yazı ile gönderilir. Yeni açılan 

paftaların bir kopyası da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilecektir”. 
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2.2. Köy Yerleşim Yeri Haritaları 

Köy yerleşim yeri haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “442 sayılı Köy Kanununa ek 

3367 sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğine göre yapılan 

haritalar” olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2013e). 2010/22 sayılı Genelge gereğince 

köy yerleşim haritaları; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce 

kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir. Köy yerleşim haritaları; teknik yönü olması 

nedeniyle kadastro müdürlüklerini ve tescili gerektirmesi yönünden de tapu 

müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 

yılında yayımlanan Kadastro İşlemleri Rehberine göre köy yerleşim yeri dosyasında 

aşağıdaki belgelerin bulunması gerektiği belirtilmiştir:  

1) Valiliğin yazılı talebi ile köy yerleşim yeri tespit komisyonu kararı, parselasyon 

planı, köy yerleşim alanı sınırının onaylı krokisi, yerleşim yeri haritalarının kesinleşme 

karar tarihleri ve valilik onaylı örnekleri, 

2) Uygulama sahası içinde kalan kadastro parsellerinin tapu senedi veya tapu kayıt 

örneği (TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüklerindeki tapu kayıt bilgilerine 

ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu 

senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüklerince TAKBİS’de sorgulanarak 

kontrol edilir), 

3) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu büro tescil belgesi, 

4) Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi, 

5) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat 

makbuzu örneği, 

6) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, koordinat 

çizelgeleri ve köy yerleşim haritası, 

7) Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri, 

8) Pafta indeksi, pafta, 

9) Fen klasörü, ayırma çapları, 

10) Fihrist, 
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Hazırlanan işlem dosyası kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro müdürlüğünce; (i) köy 

yerleşim haritasının kontrolü ve tescili için valilikçe kadastro müdürlüğüne yazılı talepte 

bulunulur, (ii) kadastro müdürlüğünce; döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsisi 

sağlanır, (iii) talep için istem belgesi düzenlenip, Tapu Fen İşleri Kayıt Defterine kaydı 

yapılır ve (iv) teknik kontrol yapılır” (Anonim 2013e). 

Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü 

Genelgesi (2010/11) ile Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü Hakkında 

Genelgenin (2010/22) ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazi 

yapılır. Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek 

suretiyle ilgili kurum tarafından serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve 

noksanlıklar giderildikten sonra kontrol işlemleri tamamlanarak kontrol raporu 

düzenlenir ve rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır. 

Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, 

kadastro görmeyen yerlerde ise iki takım işlem dosyası, kontrol raporu ve tescil 

bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir. 

Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir. 

Tapu müdürlüğü tarafından da akitsiz işlemler için olan istem belgesi düzenlenerek 

tescil işlemi yapılır. Tescil sonrası, işlem dosyasının aslı tapu müdürlüğünde 

alıkonurken, diğer nüshalar kadastro müdürlüğüne geri gönderilir. Köy yerleşim 

haritalarının kontrolü için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet 

bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Belediyeler ile diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda 

yapılan harita ve planların kontrolünde, döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret 

alınır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol düzenlenmesi halinde, 

döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri dikkate alınır”. 
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2.3. Köy Yerleşim Yeri İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

Köy yerleşim yerlerinin seçimi, planlama ve uygulamalarına ilişkin mevzuatın kapsamlı 

ve dağınık olduğu görülmektedir. Bu işlemin dayanağını oluşturan başlıca yasal 

düzenlemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 09.11.2013 tarih ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TC 

Anayasası’nın (2709 Sayılı Kanun) 57’inci, 126’ıncı, 127’inci ve 166’ıncı maddelleri 

(EK-1, sayfa 45-46),  

 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9’uncu ve 47’inci maddeleri (EK-2, 

sayfa 46-47), 

 Türkiye’de 2007-2013 Dönemini Kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının Kırsal 

Kalkınma Sağlanması Bölümü; 679, 680, 681, 684 ve 685 maddeleri (EK-3, say 47), 

 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğinin 1, 3, 4, 

6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 ve 26’ıncı maddeleri (EK-4, sayfa 46-56), 

 28.2.1998 tarih ve 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4342 

sayılı Mera Kanunu’nun 14’üncü maddesi (EK-5, sayfa 56),  

 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yönetmeliğin 8’inci maddesinin a) bendinin 4’üncü fıkrası (EK-6, sayfa 57), 

 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 644 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’inci maddesi (EK-7, sayfa 58-60), 

 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Düzeni Planına 

Dair Yönetmeliğin 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 ve 14’üncü maddeleri (EK-8, say. 60-68), 

 09.05.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar 

Kanunu’nun 1, 2, 5, 6 ve 27’inci maddeleri (EK-9, sayfa 68-72), 

 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan 

Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmeliğin 1’inci maddesi (EK-10, sayfa 73), 

 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan 

Yapımına Dair Esaslar Yönetmeliğinin 1, 2, 3, 4, 43 ve 62’inci maddeleri (EK-11, say 

73-78), 
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 7.4.1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köy 

Kanunu’nun 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddeleri (EK-12, sayfa 78-80), 

 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İskan 

Kanun’unun 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddeleri (EK-13, sayfa 80-

84), 

 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İskan 

Kanunu’nun 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 46 ve 47’inci maddeleri (EK-14, 

sayfa 85-90), 

 5543 sayılı İskan Kanunu’nun 47’inci maddesi uyarınca çıkarılan İskan Kanunu 

Uygulama Yönetmeliğinin 1, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu maddeleri (EK-15, sayfa 

90-99), 

 1/12/1984 tarih ve 18592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 1 ve 

14’üncü maddeleri (EK-16, sayfa 100), 

 29.6.1985 tarih ve 18796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 1, 2, 4, 41, 42, 43, 44 ve 45’ini maddeleri (EK-17, sayfa 100-103) 

(Anonim 2013ı). 

2.4. Türkiye’de Çevre Düzeni Planı Uygulanması ve Kırsal Yerleşim Fiziki 

Planlama İle İlişkisi   

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sektörel planların çevre düzeni planlarına 

uyumlu hale getirilmesi dahil olmak üzere Çevre Düzeni Planlarının yapılması ve 

onaylanması görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olup, 2005-2011 

döneminde 17 planlama bölgesine (37 il) ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları 

onaylandığı, 5 ilden oluşan 2 planlama bölgesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı çalışmalarına 2011 yılında başlanıldığı ve 2013 yılı sonu itibarıyla bitirilmesinin 

hedeflendiği görülmektedir (Şekil 2.1). Onaylanan Çevre Düzeni Planları internet 

adresinden yayımlanarak ilgililerin kullanımına sunulmaktadır 

(https://mpgm.csb.gov.tr/1-100.000-olcekli-i-82132). Kalkınma Bakanlığı tarafından 

belirlenmiş NUTS Düzey-2 İstatistiki Bölgeler esasında (Kalkınma Ajans Bölgeleri) 
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2012-2014 yılları arasında 51 ili kapsayan 15 Planlama Bölgesinde Çevre Düzeni 

Planlarının yapılması hedeflenmektedir (Anonim 2013a). 

Konut, sanayi, tarım, turizm, ulasım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelisme ile 

doğal ve kültürel değerler arasında koruma kullanma dengesini sağlayan ve arazi 

kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekânsal ve islevsel bütünlük gösteren sınırlar 

içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon 

esaslarını belirleyen 1/25.000 ağırlıklı olmak üzere 1/50.000, 1/100.000 veya 1/200.000 

ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan planlardır (Yıldız 2006). 

Çevre Düzeni Planlarında detay olarak; sınırlar (il, ilçe, belediye, köy ve bölge planı 

sınırları gibi), alanlar (plan dahilinde bulunan şehir ve kırsal yerleşmeler, karakteri 

korunacak alanlar, yapı yasağı konacak alanlar gibi), altyapı (demiryolu, deniz yolu, 

hava yolu, kara yolu, haberleşme, enerji ağı ve tesisleri, enerji nakil hatları, sulama 

tesisleri gibi) ve toprak örtüsü (arazinin kullanım biçimlerine göre dağılımı, tarım alanı 

kullanma durumu, orman, mera ve milli parklar gibi arazilerin durumu, arazinin 

verimliliği ve sorunları gibi) ile ilgili bilgilerin yer alması gerekir.  

Türkiye’de özellikle fiziksel planlama çalışmalarının sadece mimarlar ve mühendislere 

bırakıldığı ve bu planlarda insan-mekan veya doğal ortam ilişkisinin sadece 

matematiksel veriler ile çözülmeye çalışıldığı, gözlem-analiz ve sentezlerde 

bulunulmadan kırsal ya da kentsel alanlar üzerine proje uygulamalarına karar verildiği 

(Üstündağ ve Şengün 2011), alan kullanım biçimlerine karar vermede taşınmazın etkin 

ve verimli kullanım analizlerinin ihmal edildiği ve sonuç olarak üst ölçekten alt ölçeğe 

doğru geliştirilen plan kararlarının uygulama sonuçlarının hemen her düzeyde tatmin 

edici bulunmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte köy yerleşim yerlerinin seçiminde 

üst ölçekli plan kararları ve özellikle arazi mülkiyeti, koruma statüsü ve altyapı gibi 

olanakların dikkate alındığı ve bu yönü ile Çevre Düzeni Planlarının imar planları ve 

mevzi plan mantığı ile yapılan köy yerleşim planları için altlık teşkil ettiği açıktır.   
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Şekil 2.1 Türkiye’nin 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı 

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri arasında; 

kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları 

belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları 

da dahil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını 

yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesinin 

sağlanması yer almaktadır. Ayrıca 3194 Sayılı Kanunda; yerleşme yerleri ile bu 

yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü 

sağlamak için gerekli çalışmaların yapılmasına gereksinim olduğu, 5543 Sayılı 

Kanunda; fiziksel yerleşimin iyileştirilmesi için yerleşim yerinin elverişsiz olması 

nedeniyle köylerin nakledilmesi veya dağınık yerleşim birimleri ve afet sonucu 

parçalanmış köylerin toplulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği, 442 

Sayılı Kanunda ise; köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, 

köy yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülki amirinden talep edebileceğine 

ilişkin düzenleme yapılmıştır.  
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3. BİNGÖL İLİNDE KÖY YERLEŞİM YERİ PLANLAMASI VE 

UYGULANMASI 

3.1. İlin Genel Yapısı  

Bingöl ilinde; merkez ilçe dahil 8 ilçe, 5 belde ve 321 köy yerleşimi bulunmaktadır. 

Bingöl ili, 1944 yılına kadar Çapakçur ismini resmi olarak kullanmıştır. Çapakçur 

Kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğu için kent merkezi belirsiz bir tarihte dere 

yatağındaki Çewlig veya Çolig mevkine taşınmış ve 16’ıncı yüzyıldan beri Türkçe 

biçimiyle kaydedilmiş olan Bingöl Dağının adı, 4 Ocak 1936 tarihinde kurulan Bingöl 

iline ve 13 Aralık 1944 tarihinde ise il merkezi olan Çolig (Çapakçur) kasabasına 

verilmiştir. Bu yerleşim 4 Ocak 1936 tarihinde Bingöl iline merkez olarak ilan 

edilmiştir (Anonim 2013g).   

 
Şekil 3.1 Bingöl ili idari bölüm haritası  

Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde bulunan Bingöl ili; Muş, Erzurum, 

Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır illeri ile çevrilidir. İl merkezinin deniz 
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seviyesinden yüksekliği 1.151 metre olup, arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Bingöl ili 

38 27 ve 40 27 doğu boylamları ile 41 20 ve 39 54 kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır. Bingöl; doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve 

Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ili ile komşudur. İlin yüzölçümünün % 22.82’si merkez 

ilçeye aittir. Merkez ilçeden sonra sırasıyla Genç, Karlıova ve Solhan ilçeleri 

gelmektedir. Rakımı en düşük ilçeler; il merkezi ve Genç ilçe merkezidir. Rakımı en 

yüksek ilçe ise Karlıova ilçesidir. İlin başlıca yaylaları; Bingöl Yaylası, Şerafettin 

Yaylaları, Genç ilçesinde Çötele (Çotla) Yaylası, Karlıova ilçesinde; Hırhal ve Çavreş 

Yaylası, Kiği ilçesinde; Kiğı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı ilçesinde; Karer 

Yaylası olarak sayılabilir (Anonim 2013g). Yayla arazisi hem hayvancılık faaliyetleri, 

hem de turizm faaliyetleri için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.  

3.2. Bingöl İlinin Tarihsel Gelişimi 

Bingöl ili; Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı 

Devleti egemenliklerinde kalmıştır. 1936 yılında “Çapakçur” adı ile il olmuş ve adı 

daha sonra “Bingöl” olarak değiştirilmiştir. İl Anadolu’nun düşman istilası görmeyen 

nadir yerleşimlerden biri olmuştur. Bingöl’ün tarihi daha çok komşu illerin tarihi 

incelenerek ortaya konulmuştur. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Bitlis, Ahlat, Van ve 

Tunceli şehirleri eski devirlerde bir beyliğe veya hükümdara başşehir olmuştur. Bingöl, 

Osmanlı Devleti zamanında komşu illere bağlı olarak idare edilmiş ve Cumhuriyet 

döneminde ise il statüsüne kavuşmuştur (Anonim 2013g).   

3.3. Bingöl İlinin İklimi 

Devlet Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kuzeyden sokulan nemli ve 

serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları 

sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Bingöl ilinde yıllık ortalama sıcaklık 12,1 °C, yıllık 

yağış miktarı 873,7 mm, kar yağışlı gün sayısı 24,5 gün ve donlu gün sayısı ise 94,1 gün 

olarak tespit edilmiştir (Anonim 2013k). 
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3.4. Bingöl İlinin Nüfusu  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilin toplam 

nüfusu 2013 yılında 262.507 kişi olup, il merkezinin nüfusu 98.424 kişi ve toplam nüfus 

içinde kent nüfusunun payı % 37,5 olarak tespit edilmiştir. İlde hala güçlü bir kırsal 

nüfusun varlığına bağlı olarak yerel ekonomide bitkisel üretim ve hayvancılığın ağırlıklı 

payı aldığı görülmektedir. Toplam nüfus içinde köy nüfusunun payının yüksek olması 

yanında köylerin afet ve diğer risklerden etkilenme derecesinin yüksek olması da köy 

yerleşim yerlerinin planlanması çalışmalarının önemini artıran etkenler olarak 

görülmektedir.  

Cumhuriyet döneminde ilde nüfus yapısı ve nüfus yoğunluğunda önemli ölçüde 

değişimin olduğu görülmektedir. 1940 yılında nüfusu 1.000 kişi olan Bingöl Merkez 

ilçesinin 1990 yılında nüfusu 41.590 kişi, 2000 yılında 68.876 kişi, 2007 yılında 86.511 

kişi ve 2008 yılında ise 89.153 kişi olmuştur. Merkez ilçesi, 88 köy ve 3 belediyeden 

oluşmaktadır. 2013 yılı verilerine göre Adaklı İlçe merkezinin nüfusu 4.604 kişi, 

köylerin nüfusu ise 6.825 kişi ve km
2
 başına düşen nüfus 13 kişi, Genç ilçe nüfusu 

36.692 kişi, ilçe merkezinin nüfusu 18.255 ve ve km
2
 başına düşen nüfus 22 kişi, 

Karlıova ilçe nüfusu 29.868 kişi, ilçe merkezinin nüfusun 9.627 kişi ve km
2
 başına 

nüfus 22 kişi, Kıği ilçe nüfusu 5.803 kişi, ilçe merkezinin nüfusu 4.021 kişi ve km
2
 

başına düşen nüfus ise 17 kişi olarak saptanmıştır. Aynı yılda Solhan ilçesinin nüfusu 

32.945 kişi, ilçe merkezinin nüfusu 17.895 ve km
2
 başına nüfus 29,5 kişi, Yaylader ilçe 

nüfusu 2.058 kişi, ilçe merkezinin nüfusu 1.295 kişi ve km
2
 başına düşen nüfus 16 kişi 

ve son olarak Yedisu ilçe nüfusu 3623 kişi, ilçe merkezinin nüfusu 1973 kişi ve km
2
 

başına düşen nüfus ise 14 kişi olarak tespit edilmiştir (Anonim 2013h). 

İlde arazi varlığının dağınık olması ve başta deprem olmak üzere afet riskinin yüksek 

olmasına karşın, fiziksel nüfus yoğunluğu düşük düzeyde bulunmaktadır. Fiziksel nüfus 

yoğunluğundaki artış, deprem ve sonrasında artan göçler nedeni ile hala düşük düzeyde 

bulunmakta, sosyal ve ekonomik gelişme trendi de oldukça yavaş olarak 

değerlendirilmektedir.    
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 3.5. Bingöl İlinde Köy Yerleşim Yeri Planlanması  

Bingöl ilinde bulunan arazilerin engebeli olması nedeni ile köy yerleşim yerlerinin 

tespitinin istenilen düzeyde yapılmadığı, insanların genelde eski yerleşim yerlerinde 

dağınık bir yerleşme sergiledikleri, ilin birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle 

afete maruz kalması sonucu veya diğer afet (çığ ve heyelan) olaylarından dolayı ilgili 

mevzuat gereğince afete maruz kalan bazı köylerde düzenli bir yapılaşma çalışmasının 

yapıldığı, ancak bu çalışmaların köy yerleşimi ve gelişim alanları dikkate alınarak 

yapılmadığı, sadece afet riskini azaltmaya yönelik yer seçimlerinin yapıldığı dikkati 

çekmektedir. İlde daha düzenli bir planlama yapılması için aşağıdaki hususların 

vurgulanması zorunlu görülmüştür. 

İlde genel olarak yapılacak köy yerleşim yerleri için bir iskan alanının büyüklüğünün 

belirlenmesinde üç ana etmen dikkate alınmalıdır. Bunlar; parsel büyüklüğü, altyapı 

hizmetleri için gerekli alan ve gelişme alanlarıdır.  

(i) Parsel Büyüklüğü: Yerleşim yeri için bir uzman tarafından belirlenecek alanın 

genişliğine göre ortalama m² olarak saptanır. Bu olmadığı takdirde; (a) her aile için 

ortalama 1,0-2,5 dekar büyüklüğünde bir parsel alanı ayrılabilmesi ve (b) yerleşim alanı 

küçük ise yukarıdaki değerlerin 0,4-0,6 dekar aralığına kadar düşürülebilmesi mümkün 

olmaktadır. 

(ii) Altyapı Hizmetleri Alanı: Yapılacak köy yerleşim yerlerinde köy içi yollar, yeşil 

alanlar, sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı hizmetler için ayrılacak alan büyüklüğünün 

belirlenmesi çalışması yapılır. Bu da en azından bir yerleşme biriminde bulunması 

gerekli olan hizmetlerin cinsi ve büyüklüğü kararı ile yakından ilgilidir. Projeleme 

çalışması olmadığı hallerde, pratik olarak altyapı hizmetleri için gerekli alan büyüklüğü 

hane sayısı temel alınarak saptanabilir. 

(iii) Gelişme Alanları: Köy yerleşimlerinde artan nüfusa bağlı olarak gelişme alanı veya 

reverz alanının olup olmaması da iskan alanının büyüklüğünü doğrudan etkilemektedir. 

Rezerv alanı olmayan köylerde zorunlu olarak dağınık yerleşim ve mezra veya bağlı 

yerleşim sorunu ortaya çıkmaktadır.  
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4. BİNGÖL İLİNDE KÖY YERLEŞİM YERLERİ SEÇİMİ İÇİN HAZİNE 

ARAZİLERİNİN TAHSİSİ VE KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ   

İl; merkez ilçe dışında 7 ilçeden oluşmaktadır. Adaklı ilçesinin 32 köyü ve bu köylere 

bağlı 75 mezrası bulunmaktadır. Genç ilçesinde 2 belde, bir ilçe belediyesi, 62 köy ve 

bu köylere bağlı 243 mezra yer almaktadır. Karlıova ilçesinin 1 belediyesi, 46 köyü ve 

26 adet köyaltı yerleşim birimi (mezra) vardır. Kığı ilçe merkezi dışında belediye 

bulunmamakta, 4 mahalle, 28 köy ve 71 mezra mevcuttur. Solhan ilçesinin 2 belediyesi 

ve 27 köyü bulunmaktadır. Köyaltı yerleşim birimi (mezra) sayısı 133 olmuştur. 

Yayladere ilçesinde ilçe merkezi dışında belediye bulunmamakta, ilçenin 20 köyü ve 80 

mezrası bulunmaktadır. Yedisu ilçesi 1 belediye ve 14 köyden oluşmaktadır.  

İlde merkez ilçe ve diğer ilçelerde toplam 315 köy bulunmakta olup, köy halkının temel 

gelir ve geçim kaynağının bitkisel üretim ve hayvancılık oluşturmaktadır. Köylerin arazi 

varlığının genellikle engebeli olduğu, başta deprem olmak üzere birçok afetin ilin 

kentsel ve kırsal alanlarında etkili olduğu ve kırsal alanda özellikle kış mevsiminde çığ 

düşmesinin önemli bir risk olduğu bilinmektedir. Afet risklerinin neden olabileceği can 

ve mal kayıplarını azaltabilmek için ilde ilçelere göre köy yerleşim yeri seçimi ve 

uygulama yapılması için Hazine arazilerinin tahsisi, imarı ve kullanım durumları 

irdelenmiştir.   

4.1. 442 Sayılı Köy Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Köy 

Yerleşim Yeri Tespit Çalışmaları 

442 sayılı Köy Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre köy yerleşme alanı tespiti için 

vali yardımcısının başkanlığında; Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (mülga Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü), Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı (Mülga Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü), İl Özel İdaresi 

ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden birer teknik eleman ile köy temsilcisinden oluşan 

komisyon kurulmakta, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanmakta ve salt 

çoğunlukla karar almaktadır. Vali, köy yerleşme alanını tespit ve planını hazırlamak 

üzere komisyonu görevlendirir. Köy yerleşme alanına ait harita veya ölçekli krokinin 
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yapılması harita veya ölçekli kroki üzerinde belirlenen alan içinde, devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan mer’a, yaylak, seyrangah, yol, harman ve panayır yerleri gibi 

alanlar ile Hazinenin mülkiyetinde olup, bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş yerlerden 

seçilerek köy yerleşme planının yapılması, köy yerleşme planının onaylanması ve 

tapuya tescilinden sonra arsa bedellerinin tespiti gibi çalışmalar da komisyon tarafından 

yapılmaktadır.   

Köy yerleşim yerleri olarak seçilen arazinin; hali hazır emsal alım satım değerleri, 

mevkii, inşaat teknikleri bakımından elverişlilik durumu, ulaşım ve benzeri hususlar 

dikkate alınarak birim (m
2
) satış değerleri tespit edilir. Üretilen imar parsellerinin 

niteliği ve satışına ilişkin ilan; köy yerleşme alanı planı ile arsaların satış bedellerini 

gösteren cetveller olarak il özel idaresinde 15 gün süre ile köyde görülebilecek bir yere 

astırılmakta ve ayrıca bu durum mutad vasıtalarla en az üç defa köy halkına duyurulur.  

Köylerde ihtiyaç sahiplerinin tespiti; ilan süresi sonunda, il özel idaresince hazırlanan, 

basılı formların doldurulması suretiyle yapılmış olan arsa satın alma istekleri, köy 

ihtiyar meclisi tarafından köy topluluğu huzurunda incelenir. İsteklilerin, ihtiyaç 

sahipliği şartlarına uygunlukları tespit ve tevsik olunur. Arsaların satışı; tespit edilen 

ihtiyaç sahiplerine hangi arsanın satılacağı, kendi aralarında anlaşamadıkları takdirde 

kura ile tespit edilir. Bu tespite müteakip arsalarını karşılıklı olarak değiştirmek 

isteyenlerin, 3 gün içinde müşterek dilekçe ile müracaat etmeleri şartıyla arsaların 

değiştirilmesi de mümkündür. Temlik, tescil ve takyit; taksitle satılan arsa bedelleri en 

çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilir. Peşin veya taksitle satılan arsalar 

10 yıl müddetle, konut veya tarımsal kredi veren kuruluşlar dışında rehin ve diğer ayni 

haklarla takyit edilemez, miras yoluyla intikal işlemi hariç, devir temlike, satış vaadi 

sözleşmesine, taksime ve şüyuun giderilmesi talebine konu olamaz. Ayrıca amme 

alacağı hariç haciz edilemez. Bu husus tescil işlemleri sırasında, tapu müdürlüğünce 

re’sen tapu kütüğünün şerhler hanesinde belirtilir. Arsaların geri alınması; arsaların hak 

sahipleri adına tapuda tescili tarihinden itibaren beş yıl içinde bina yapılmadığı takdirde 

arsalar geri alınır. 

Bingöl ilinde; 442 sayılı Köy Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan 

köy yerleşim yeri tespit çalışmalarının bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma 
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sonucunda; Merkez ilçe Ekinyolu köyü ile Kığı ilçesi Darköprü köyü olmak üzere iki 

köyde köy yerleşim yeri çalışmasının yapıldığı, Bingöl İl Özel İdaresinden alınan 

bilgilerden anlaşılmıştır (Anonim 2013b). İki köye yapılan saha ziyaretlerinin sonuçları 

ile resmi verilerin birlikte değerlendirilmesine dayalı olarak köy yerleşim yeri seçimi ve 

uygulama sonuçlarının genel değerlendirilmesi yapılmıştır:  

4.1.1 Merkez ilçe Ekinyolu köyünde yapılan köy yerleşim yeri çalışması 

Merkez ilçe, Ekinyolu köyü muhtarının 28.01.2010 tarihli dilekçesinin (EK-18) ekinde 

sunulan krokide (EK-19) belirtilen 208.839,42 m
2
 yüzölçümlü taşınmazın köy 

nüfusunun artması nedeniyle yeni köy yerleşim yeri olarak seçilmesine ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmesi üzerine 442 sayılı Köy Kanunu ve Köy Yerleşim Yeri 

Uygulama Yönetmeliği gereğince Bingöl Valilik Makamından alınan 21.05.2010 tarih 

ve 3105 sayılı oluru (EK-20) ile oluşturulan komisyonun, talep konusu taşınmaz ile 

ilgili yaptıkları araştırma sonucu taşınmazın yeni köy yerleşim yerine uygun olduğuna 

karar verilmiştir (EK-21). Seçilen sahada bulunan taşınmazın devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerden olması nedeni ile Bingöl İl Özel İdaresinin 16.06.2010 

tarih ve 3721 sayılı yazısı (EK-22) ile 442 sayılı Köy Kanunu ve Köy Yerleşim Yeri 

Uygulama Yönetmeliği gereğince köy tüzel kişiliğine devri talep edilmiştir. 

Taşınmazın Devlettin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olması nedeniyle 307 sıra 

sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gereğince ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu 

taşınmazın Hazine adına tescil edilerek köyün yeni yerleşim alanı olarak köy tüzel 

kişiliğine devrinde sakınca olup olmadığı sorulmuş olup, alınan cevabi yazılarda 

taşınmazın hazine adına tescilinde sakınca olmadığı bildirildiğinden, Bingöl 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce hazırlanarak Bingöl Kadastro Müdürlüğüne 

gönderilen tescil dosyası ile kadastro ve tapu mevzuatı açısından yapılan kontroller 

sonucu taşınmaz Bingöl Tapu Müdürlüğü tarafından 1539 parsel sayısı ile Hazine adına 

tescil edilmiştir (EK-23). 

Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce devri istenen taşınmazın imar palanın 

yapılması gerektiği Bingöl İl Özel İdaresine bildirilmiş olup, İl Özel İdaresinden alınan 
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08.12.2010 tarih ve 7871 sayılı yazısı (EK-24) ekinde gönderilen ve 5302 Sayılı Kanun 

gereğince alınan İl Genel Meclisi Kararı (Ek-25) gereğince 3194 sayılı İmar Kanunu ve 

ilgili imar mevzuatı kapsamında şehir plancısı tarafından hazırlanan uygulama imar 

planı (EK-26) ilana çıkarıldığı bildirilmiş olup, uygulama imar planın kesinleşmesinden 

sonra 2012/1 (2008/7 mülga) nolu Milli Emlak Genelgesi gereğince Defterdarlık 

uzmanı tarafından hazırlanan rapora göre Hazine adına tescilli olan 1539 parsel nolu 

taşınmaz 5302 Sayılı Kanun ve imar mevzuatına göre yapılan parselasyon planına (EK-

27) göre ifraz edilerek Hazine adına tescil işlemleri tamamlanmıştır.  

Seçilen alanın Ekinyolu Köy Tüzelkişiliğine devri esas olmak üzere Bingöl Valiliğinin 

(Defterdarlık) 14.09.2012 tarih ve 2348 sayılı yazısı (EK-28) ile 2012/1 (2008/7 mülga) 

nolu Milli Emlak Genelgesi gereğince Defterdarlık uzmanı tarafından hazırlanan rapor 

ile 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca hazırlanan bilgi ve belgelerin birer 

örneği Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmiş olup, 2012/15 

sıra nolu Başbakanlık Genelgesi gereğince Başbakanlıktan izin alınması istenildiği, 

Maliye Bakanlığından (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 30.01.2013 tarih ve 3482 

sayılı yazı (EK-29) ile ifraz sonucu oluşan 146 adet parselin 442 sayılı Köy Kanunu ve 

Köy Yerleşim Yeri Uygulama Yönetmeliği gereğince köy tüzel kişiliğine devri uygun 

görüldüğü bildirilmiştir. 08.02.2013 tarih ve 274 sayılı yazı 146 adet parsel (600 

m
2
*146=87.600 m

2
 konut alanı olarak belirlenen) tapu kütüğüne 10 yıl süre ile 

başkasına devir edilemez şerhi konularak hak sahiplerine dağıtılmak üzere köy tüzel 

kişiliğine devri yapılarak 442 sayılı Köy Kanunu ve Köy Yerleşim Yeri Uygulama 

Yönetmeliği gereğince kıymet takdiri ve ilan işlemleri yapılmak üzere İl Özel İdaresine 

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 20.02.2013 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

442 Sayılı Kanun ve Köy Yerleşim Yeri Uygulama Yönetmeliği gereğince oluşturulan 

komisyon tarafından köy tüzel kişiliğine devir edilen taşınmazların kıymet takdirini 

yaparak Defterdarlık uzmanı tarafından yapılan araştırma sonucu belirlenen 146 hak 

sahibine (EK-30) (köyde 5 yıl ve üzeri ikamet eden, ev yapacak arsası olmayanlara 

verilmek üzere) verilmek üzere (hak sahibi şahıslara devrine esas olmak üzere değeri 3 

TL/m
2
 ile 10 TL/m

2
 arasında değişmekte) gerekli işlemlerin 442 Sayılı Kanun ve 

Yönetmelik hükümlerine göre Bingöl Valiliği tarafından  (İl Özel İdaresi) Ekinyolu Köy 
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Muhtarlığına bildirilmiştir. Köy Muhtarlığı, mevzuata göre gerekli ilan ve satış işlemini 

tamamlayarak taşınmazları hak sahibi olan şahıslara adına tescil işlemini yapacaktır. 

Köy muhtarı ve hak sahipleri ile yapılan görüşmenin sonuçlarına göre hak sahiplerinin 

yaşadıkları evlerin yeni, ancak anne ve babalarının ikamet ettikleri evlerin eski olması 

ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği ile kamu imkanlarından yeterince 

yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır. Köy yerleşim alanlarının seçimi ve uygulama 

yapılmasında bütün hanelerin yeni yerleşim alanına taşınmasına özen gösterilmesi ve bu 

yolla yeni yerleşim yerlerinin düzenli bir yaşam alanı tesisine imkanı verebileceği 

dikkati çekmektedir.  

4.1.2 Bingöl ili Kığı ilçesi Darköprü köyünde yapılan köy yerleşim yeri  

Kığı ilçesi, Darköprü köyü muhtarı vekilinin dilekçesi (EK-31) ekinde bildirilen krokide 

(EK-32) 160 ada ve 1 parsel nolu 192.955.79 m
2
 yüzölçümlü orta malı vasfıyla Hazine 

adına kayıtlı olan taşınmazın bir kısmında köy yerleşim yeri yapılmak üzere Bingöl 

Valiliğine (İl Özel İdaresi) yapılan talep sonucu, 442 Sayılı Kanun ve Yönetmelik 

hükümlerine göre oluşturulan komisyon ile alınan karar (EK-33) ve araştırma sonucu 

taşınmazın Hazine adına kayıtlı olması nedeniyle Bingöl Valiliğinin (İl Özel İdaresi) 

07.10.2010 tarih ve 6537 sayılı yazısı (EK-34) ile Defterdarlık Milli Emlak 

Müdürlüğünden 442 Sayılı Kanun ve Yönetmelik gereğince köy tüzel kişiliğine devri 

talep edildiği, Kığı Malmüdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu taşınmazın 20.741.33 

m
2
‘lik kısmı ifraz edilerek 442 Sayılı Kanun ve Yönetmelik gereğince köy tüzel 

kişiliğine devrine esas olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu alınan 

olumlu görüşler ve imar mevzuatı gereğince gerekli imar ve ifraz işlemleri yapılarak 

(EK-35) 48 adet (konut alanı) parsel üretilmiş ve elde edilen bütün parsellerin Hazine 

adına tapuda tescil işlemleri yapılmıştır. 

Yerleşim alanında üretilen parsellerin devrine esas olmak üzere; Bingöl Valiliğinin 

(Defterdarlık) 15.02.2013 tarih ve 322 sayılı yazı (EK-36) ile Maliye Bakanlığının 

(Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2012/1 (mülga 2008/7 nolu Genelge) nolu Genelgesi 

gereğince üretilen hazine adına kayıtlı 48 adet parselin Defterdarlık uzmanlarına 

incelettirilerek tanzim edilen rapora istinaden 2012/15 sıra nolu Başbakanlık Genelgesi 
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gereğince Başbakanlıktan izin istenmiş olup, Maliye Bakanlığından alınan 29.04.2013 

tarih ve 16716 sayılı yazısı (EK-37) ile Başbakanlıktan izin alındığı bildirilerek 2012/01 

sıra nolu Milli Emlak Genelgesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için Kığı 

Kaymakamlığına (Malmüdürlüğü) 14.05.2013 tarih ve 1165 sayılı yazı (EK-38) ile 

bildirilmiştir. Kığı Kaymakamlığının (Malmüdürlüğü) yapmış olduğu çalışma sonucu 

44 hak sahibi tespit edilmiş olup, bunlara verilmek üzere 44 adet taşınmaz hak 

sahiplerine verilmek üzere köy tüzel kişiliğine devri istenildiği, 4 adet taşınmazın (cami 

yeri, köy odası yeri, sağlık ocağı ve okul olarak) ilgili kurumlara tahsis edilmek üzere 

tescilli olduğu, tespit edilerek taşınmazın köy tüzelkişiliğine devir işleminden sonra 

taşınmazın birim değeri ilgili komisyonca tespit edilerek köy tüzel kişiliğine bildirilmiş 

ve daha sonra köy tüzel kişiliği hak sahiplerine arsaların satışını yaparak tapu kütüğüne 

10 yıl devir edilemez şerhini verilmiş ve tahsil edilen arsa bedelleri de köy bütçesine 

gelir olarak kayıt edilmiştir.   

Köy muhtarı ve hak sahipleri ile yapılan görüşmede yeni yerleşim yerinin kendilerine 

düzenli bir yaşam imkanı vereceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Merkez ilçe ve 

diğer ilçelerde 442 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi 

köylerin müracaatı doğrultusunda işlemlerin yapıldığı, genelde nüfusu artan köylerde bu 

taleplerin olduğu, köylerde köy yerleşim yerleri belirlenmediği için köy idari sınırları 

içinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (orman, mera ve hali arazi 

gibi) ile Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan parsellerin (tarım arazisi ve diğer araziler 

gibi) rasgele işgal edilerek yerleşim olarak kullanıldığı, 442 Sayılı Kanun ve 

Yönetmelik hükümleri gereğince yapılan köy yerleşim yerlerinde sadece hak sahibine 

arsa verildiği, konut ve diğer yapıların inşaat giderlerinin hak sahibi tarafından 

karşılandığı ve bu yüzden de yoğun talebin olmadığı dikkati çekmektedir.   

4.2. 5543 Sayılı İskan Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Bingöl İlinde 

Yapılan Köy Yerleşim Yeri Tespiti Çalışmaları 

İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından ihtiyaç 

duyulması halinde, projelerin uygulanmasını, alınacak tedbirlerin belirlenmesini, ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak üzere; bakanın veya görevlendireceği 
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müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında iskan hizmetlerini yürüten genel 

müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı ile İçişleri Bakanlığı Temsilcisi ve iskan 

hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden bir Merkezi 

İskân Komisyonu teşkil edilir, komisyon başkanın uygun göreceği yerde toplanır ve oy 

çokluğu ile karar alınır. Kanun kapsamındakilerin iskan edilmesi ve köylerde fiziksel 

yerleşimin düzenlenmesi işlemlerinde hak sahibi olacakların tespiti için müdürlüğün 

teklifi ve valinin onayı ile 5543 sayılı İskan Kanunu’nun 18’inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen görevlilerin iştiraki ile teşkil edecek Mahalli İskan Komisyonu, 

mahallin en büyük mülki amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında uygun 

yerde toplanarak çalışmalara başlayabilir.   

Arazi, arsa ve konut edindirmede 5543 Sayılı Kanunun 10’uncu, 11’inci ve 12’inci 

maddelerine göre iskan edilecek hak sahipleri; verilen taşınmazlar sebebi ile 

kamulaştırılan veya satın alınan taşınmazların kamulaştırma veya satın alma bedelleri, 

yapılar için maliyet bedelleri ve Hazine arazileri için rayiç bedelleri üzerinden 

borçlandırılırlar. İskan için kamulaştırılmış, satın alınmış ve inşa edilmiş olup, bir yıl 

içinde devri yapılmamış veya herhangi bir sebeple geri alınmış taşınmazlar için, yeni 

hak sahiplerine veriliş tarihindeki rayiç bedeller üzerinden borçlandırma işlemi yapılır. 

Bu madde hükümlerine göre iskan edilenlere verilen taşınmazların borçlandırma 

bedelleri, borçlandırmayı takip eden 60’ıncı ayda ilk taksidi alınmak üzere 15 yılda ve 

on beş eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur. Kanunun 21’inci maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca, “iskan maksadı ile verilen taşınmazların temlik tarihinden itibaren on 

yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, tapu 

kütüğüne satış vaadi şerhi konulamayacağı ve haciz olunamayacağı hususlarında 

taşınmazların tapu kayıtlarına şerh düşülür” hükümleri dikkate alınarak çalışmaların 

yapılması gerekmektedir.  

5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan köy yerleşim yeri; 

Merkez ilçede, Kuruca köyü, Karlıova ilçesinde ise, Yeniköy köyü, Viranşehir köyü, 

Kümbet köyü, Taşlıçay köyü, Boncukgöze köyü, Aşağı Yağmurlu köyü ve Kalencik 

köyünde olmak üzere 8 (sekiz) köyde yapılmıştır. Belirtilen köylerde yerleşim yeri 

çalışmaları ve planlaması işlemlerinin devam ettiği, Boncukgöze köyünde 2012 yılında 
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konutların bitirilerek hak sahiplerine teslim edildiği ve diğer köylerde planlama 

çalışmalarının devam ettiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgilerden 

anlaşılmıştır (Anonim 2013d). İncelenen bütün köylerde yerleşim yeri seçimine ilişkin 

çalışmaların mevcut durumu irdelenmil olup, değerlendirme sonuçları aşağıda özet 

olarak sunulmuş ve temel sorun alanları da tanımlanmıştır:  

4.2.1. Bingöl ili Karlıova ilçesi Yeniköy köyünde yapılan köy yerleşim yeri tespiti 

çalışması 

Karlıova ilçesi, Yeniköy köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 

gereğince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Mülga Bayındırlık ve İskan İl 

Müdürlüğü) 23.05.2011 tarih ve 900 sayılı yazısı (EK-39) ile köyde fiziksel yerleşim 

düzenlenmesi yapmak üzere ilgili komisyon aracılığı ile gerekli araştırma yapıldığı, 

talep edilen 102 ada ve 1 parsel nolu 28.343,25 m
2
 yüzölçümü ile Hazine adına kayıtlı 

olan taşınmazın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06.09.2011 tarih ve 1519 sayılı 

yazısı (EK-40) ile Karlıova Kaymakamlığından (Malmüdürlüğü)  tahsisi talep 

edilmiştir. İlgili mevzuat gereğince kurumlarla yapılan yazışma sonucu tanzim edilen 

bilgi ve belgeler, 5543 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince köy yerleşim 

yeri yapılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsise esas olmak üzere 

09.09.2011 tarih ve 3107 sayılı yazı (EK-41) ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü) gönderilerek, 15.09.2011 tarih ve 26804 sayılı yazı (EK-42) ile 102 ada ve 

1 parsel nolu 28.343,25 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazının ilgili mevzuatı kapsamında 

2 (iki) yıl süreli ön tahsis işlemi uygun görülmüştür.  

5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile imar mevzuatı gereğince Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 28.343,25 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazının 

yollar ve sosyal tesis alanları hariç 400 m
2
‘lik 41 parsele ayrılarak imar planlarının 

yapıldığı (EK-43), Karlıova ilçesi Yeniköy’de ikamet eden 25 kişinin hak sahibi olarak 

belirlenerek (EK-44) Aralık 201l tarihinde Bingöl 1.Noter aracılığı ile yapılan kura 

sonucu belirlenen hak sahiplerine 0,40 TL/m
2
 bedeli karşılığında arsaların teslim 

edildiği saptanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen arsalar üzerinde 

hak sahiplerine konut yapmak üzere ödenek tahsis edilmesi ve ihalesine müteakip 
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konutların bitirilmesinden sonra iskan maksadı ile verilen taşınmazların temlik 

tarihinden itibaren 10 yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, bağışlanamayacağı, 

terkin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamayacağı ve haciz 

olunamayacağı gibi konularda taşınmazların tapu kütüklerine şerh konularak spekülatif 

amaçlı edinimlerin azaltılmasına çalışılmaktadır. Seçilen yerleşim yerinde rezerv olarak 

bırakılan 16 adet taşınmazın daha sonra oluşacak hak sahiplerine ilgili mevzuat 

kapsamında verilmesinin mümkün olduğu Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından değerlendirilmiştir.  

4.2.2. Bingöl ili Karlıova ilçesi Viranşehir köyünde yapılan köy yerleşim yeri tespiti 

çalışması 

Karlıova ilçesi, Viranşehir köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 

gereğince komisyon aracılığı ile yapılan araştırmalar sonucu köy yerleşim yeri için 

uygun olan arazi (Şekil 4.1); 111 ada ve 81 parsel, 115 ada ve 25, 26, 39 ile 89 nolu 

parseller olarak tespit edilmiş olup, söz konusu taşınmazların Hazine adına kayıtlı 

olması nedeni ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.11.2011 tarih ve 2106 sayılı 

yazısı (EK-45) ile Karlıova Kaymakamlığından (Malmüdürlüğü) köyde fiziksel 

yerleşim düzenlenmesi yapılmak üzere tahsisi talep edilmiştir. Mevzuata göre ilgili 

kurumlar ile yapılan yazışma sonucu tanzim edilen bilgi ve belgeler, 5543 Sayılı Kanun 

ve Uygulama Yönetmeliği gereğince köy yerleşim yeri yapılması için, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına tahsisi esas olmak üzere 30.11.2011 tarih ve 3860, 3861, 3862 ve 

3863 sayılı yazılar (EK-46) ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

gönderilerek, 12.12.2011 tarih ve 34400, 34403, 34404 ve 34407 sayılı yazılar (EK-47) 

farklı parsellerden oluşan yaklaşık 30.000 m
2 

Hazine taşınmazının ilgili mevzuat 

kapsamında 2 (iki) yıl süreli ön tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile imar mevzuatı gereğince Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 30.000 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazının yollar 

ve sosyal tesis alanları hariç 500 m
2
‘lik 47 adet imar parseline ayrılarak imar planları 

tamamlanmıştır (EK-48). Esasen köy yerleşim yeri planlamasında minimum ve 

maksimum parsel büyüklüklerine ilişkin standartların yeterli olmadığı, yerel alanın 
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gereksinimlerinden çok tahsis edilen arazi miktarı ile hak sahipleri (düzenleme ortaklık 

payı olarak ayrılması gereken arazi miktarı sınırlı düzeyde olduğu için) dikkate alınarak 

imar parsellerinin yüzölçümlerinin oluştuğu gözlenmektedir.  

 
Şekil 4.1 Viranşehir köyü yerleşim alanı 

Karlıova ilçesi Viranşehir köyünde ikamet eden 21 kişi hak sahibi olarak belirlenerek 

(EK-49) Eylül 2012 tarihinde Bingöl 3.Noter aracılığı ile yapılan  kura çekimleri ile 

belirlenen hak sahiplerine  0,70 TL/m
2  

bedel üzerinden arsaların teslim edildiği, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca verilen arsalar üzerinde hak sahiplerine konut yapmak üzere 

ödenek tahsis edilmesi ve ihalesine müteakip konutların bitirilmesinden sonra, 5543 

Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince iskan maksadı ile verilen 

taşınmazların temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, 

bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi 

konulamayacağı ve haciz olunamayacağı hususlarında taşınmazların tapu kayıtlarına 

şerh düşülerek hak sahiplerinin kullanımına verilmiştir. Köy yerleşim alanında rezerv 

olarak bırakılan 26 adet taşınmazın daha sonra oluşacak hak sahiplerine ilgili mevzuat 

kapsamında verileceği, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayıtlarından 

anlaşılmıştır.  
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4.2.3. Bingöl ili Karlıova ilçesi Kümbet köyünde yapılan köy yerleşim yeri tespiti 

çalışması 

Kümbet köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünce (Mülga Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü) 16.012.2010 

tarih ve 2226 sayılı yazısı (Ek-50) ile köyde fiziksel yerleşim düzenlenmesi yapmak 

üzere ilgili komisyon aracılığı ile gerekli araştırma yapıldığı, söz konusu taşınmazların 

735 parsel (34.553,33 m
2
) ve 736 parsel (39.916,00 m

2
) nolu taşınmazlar olduğu ve her 

iki parselin de Hazine adına kayıtlı olması nedeni ile Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 16.05.2011 tarih ve 837 sayılı yazısı (EK-51) ile Bingöl 

Defterdarlığından (Milli Emlak Müdürlüğü)  tahsisinin talep edildiği görülmüştür. 

Mevzuat göre ilgili kurumlarla yapılan yazışma sonucu tanzim edilen bütün bilgi ve 

belgeler, 5543 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince köy yerleşim yeri 

tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisi esas olmak üzere 30.05.2011 tarih ve 

1988 sayılı yazı (EK-52) ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

gönderilerek, 13.06.2011 tarih ve 17975 sayılı yazı (EK-53) ile 735 ve 736 parsellerde 

toplam 74.469 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazının ilgili mevzuatı kapsamında 2 (iki) 

yıl ön tahsisinin uygun görüldüğü tespit edilmiştir.  

Belirtilen taşınmazların; 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile imar 

mevzuatına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 74.469 m
2
 yüzölçümlü 

Hazine taşınmazının yollar ve sosyal tesis alanları hariç ortalama 1.000 m
2
’lik 46 adet 

parsele ayrılarak imar planlarının yapıldığı (EK-54), Karlıova ilçesi Kümbet köyünde 

ikamet eden 30 kişi hak sahibi olarak belirlenerek (EK-55) Şubat 2012 tarihinde Bingöl 

1. Noter aracılığı ile yapılan kura sonucu belirlenen hak sahiplerine arsanın 0,40 TL/m
2
 

bedel ile teslimi yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilen arsalar üzerinde 

hak sahiplerine konut yapmak üzere ödenek tahsis edilmesi ve ihalesine müteakip 

konutların bitirilmesinden sonra, 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 

gereğince iskan maksadı ile verilen taşınmazların temlik tarihinden itibaren on yıl süre 

ile hiçbir suretle satılamayacağı, bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, tapu 

kütüğüne satış vaadi şerhi konulamayacağı ve haciz olunamayacağı hususlarında 

taşınmazların tapu kayıtlarına şerh düşülür. Yerleşim alanında rezerv olarak bırakılan 16 
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adet taşınmazın daha sonra oluşacak hak sahiplerine ilgili mevzuat kapsamında yer 

verilebileceği, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile 

yapılan görüşmelerin sonuçlarından anlaşılmıştır.  

4.2.4. Bingöl ili Karlıova ilçesi Taşlıçay köyünde yapılan köy yerleşim yeri tespiti 

çalışması 

Karlıova ilçesi, Taşlıçay köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine 

uygun olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce (Mülga Bayındırlık ve İskan İl 

Müdürlüğü) ile köyde fiziksel yerleşim düzenlenmesi yapmak üzere ilgili komisyon 

aracılığı ile gerekli araştırmanın yapıldığı, yerleşim alanı olarak seçilen sahadaki 

taşınmazların; 2 pafta 915, 916, 772 ve 773 nolu parsellerin Hazine adına kayıtlı 

olduklarının tespit edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.03.2011 

tarih ve 460 sayılı yazısı (Ek-56) ile Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden 

tahsisi talep edilmiştir. Mevzuata göre ilgili kurumlarla yapılan yazışma sonucu tanzim 

edilen bilgi ve belgeler 5543 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince köy 

yerleşim yeri yapılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisine esas olmak üzere  

06.04.2011 tarih ve 1340, 1341, 1342 ve 1343 sayılı yazılar (EK-57, 4 sayfa) ile Maliye 

Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilerek, alınan cevabi 15.04.2011 

tarih ve 11996 sayılı yazı (EK-58) ile 2 pafta 915, 916, 772 ve 773 nolu parsellerde 

toplam 131.862 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilgili mevzuat kapsamında 2 (iki) yıl 

ön tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

Yerleşim alanı içinde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile imar mevzuatı 

gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 131.862 m
2
 yüzölçümlü Hazine 

taşınmazının, yollar ve sosyal tesis alanları hariç her biri ortalama 400 m
2
 olmak üzere 

228 adet parsel üretilerek imar planlarının yapıldığı (EK-59), Taşlıçay köyünde ikamet 

eden 200 kişi hak sahibi olarak belirlenerek (EK-60)  Haziran 2011 tarihinde Bingöl 

2.Noter aracılığı ile yapılan kura sonucu belirlenen hak sahiplerine arsanın 0.16 TL/m
2
 

bedel üzerinden teslim edildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen arsalar 

üzerinde hak sahiplerine konut yapmak üzere ödenek tahsis edilmesi ve ihalesine 

müteakip konutların bitirilmesinden sonra, 5543 sayılı Kanun ve Uygulama 
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Yönetmeliği gereğince iskan maksadı ile verilen taşınmazların temlik tarihinden itibaren 

on yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, 

tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamayacağı ve haciz olunamayacağı hususlarında 

taşınmazların tapu kayıtlarına şerh düşülerek teslim edilmiştir. Belirlenen köy yerleşim 

alanında rezerv olarak bırakılan 28 adet taşınmazın daha sonra oluşacak hak sahiplerine 

ilgili mevzuat kapsamında verilmesi mümkündür.   

4.2.5. Bingöl ili Karlıova ilçesi Boncukgöze köyünde yapılan köy yerleşim yeri 

tespiti çalışması 

Boncukgöze köyünde 5543 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü (Mülga Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü) tarafından köyde 

fiziksel yerleşim düzenlenmesi yapmak üzere ilgili komisyon aracılığı ile gerekli 

araştırmanın yapıldığı, araştırma sonuçlarına göre seçilen alandaki 4 pafta 108 ve 587 

nolu parsellerin Hazine adına kayıtlı olduğu tespit edildiğinden, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 17.03.2011 tarih ve 460 sayılı yazısı (Ek-61) ile Bingöl Defterdarlığı 

Milli Emlak Müdürlüğünden tahsisi talep edilmiştir. İlgili mevzuat gereğince 

kurumlarla yapılan yazışma sonucu tanzim edilen bilgi ve belgeler 5543 sayılı Kanun ve 

Uygulama Yönetmeliği gereğince köy yerleşim yeri yapılması için, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına tahsisine esas olmak üzere 06.04.2011 tarih ve 1338 ve 1339 sayılı yazılar 

(EK-62) ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilerek, alınan 

15.04.2011 tarih ve 11996 sayılı yazı (EK-63) ile 4 pafta 108 ve 587 nolu parsellerde 

toplam 66.106,00 m
2 

yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilgili mevzuat kapsamında 2 (iki) yıl 

ön tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

Yerleşim alanı olarak seçilen yerde; 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 

imar mevzuatına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 66.106,00 m
2
 

yüzölçümlü Hazine taşınmazının, yollar ve sosyal tesis alanları hariç her bir ortalama 

1.000 m
2
‘lik 66 adet parsel üretilerek imar planlarının yapıldığı (EK-64), Boncukgöze 

köyünde ikamet eden 53 kişinin hak sahibi olarak belirlendiği (EK-65) Haziran 2011 

tarihinde Bingöl 2. Noter aracılığı ile yapılan kura sonucu belirlenen hak sahiplerine 

arsaların 0.16 TL/m
2
 bedel ile teslim edildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 
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yılında yapım programına alınan konutların ihalesinin yapıldığı (Şekil 4.2), seçilen 

yerleşim alanında yapımı tamamlanan konutların; konut başına 30.000 TL bedel 

üzerinden borçlandırılması yapılarak 2012 yılında hak sahiplerine konutların teslimi 

gerçekleştirilmiştir. 5543 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre iskan amaçlı 

verilen taşınmazların temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle 

satılamayacağı, bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi 

şerhi konulamayacağı ve haciz olunamayacağına ilişkin taşınmazların tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine belirtme yapılmıştır. İncelenen köy yerleşim alanında kalan 13 adet 

taşınmazın rezerv olarak bırakıldığı görülmektedir.   

 
Şekil 4.2 Boncukgöze köyünde yeni köy yerleşim yeri çalışması 

4.2.6. Bingöl ili Karlıova ilçesi Aşağı Yağmurlu köyünde yapılan köy yerleşim yeri 

tespit çalışması 

Aşağı Yağmurlu Köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Mülga Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü) tarafından 

12.07.2011 tarih ve 1193 sayılı yazı (EK-66) ile köyde fiziksel yerleşim düzenlenmesi 

yapmak üzere ilgili komisyon aracılığı ile gerekli araştırma yapıldığı, seçilen yerde 

bulunan 107 ada ve 20 parsel nolu taşınmazın Hazine mülkiyetinde olması nedeni ile 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 09.02.2012 tarih ve 1666 sayılı yazısı (EK-67) ile 
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Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden tahsis talebinin yapıldığı 

görülmektedir. Kırsal iskan mevzuatına göre ilgili kurumlar ile yapılan yazışma sonucu 

tanzim edilen bilgi ve belgeler, 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince 

köy yerleşim yeri yapılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisine esas olmak 

üzere  22.02.2012 tarih ve 592 sayılı yazı (EK-68) ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü) gönderilerek, alınan  07.03.2012 tarih ve 6745 sayılı yazı (EK-69) ile 

107 ada, 41,42 ve 43 nolu parsellerde toplam 59.886 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazı 

ilgili mevzuat kapsamında 2 (iki) yıl süreli ön tahsisinin yapıldığı tespit edilmiş olup, 

söz konusu sürenin yerleşim yeri seçimi ve hak sahiplerine oluşacak imar parsellerinin 

teslimi için yeterli olduğu vurgulanmalıdır.  

Seçilen yerleşim alanında; 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile imar 

mevzuatı gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilen 59.886 m
2
 

yüzölçümlü Hazine taşınmazlarının imar ve hak sahibi çalışmaları devam ettiği, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca verilen arsalar üzerinde hak sahiplerine konut yapmak üzere 

ödenek tahsis edilmesi ve ihalesine müteakip konutların bitirilmesinden sonra, 5543 

Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre iskân amaçlı verilen taşınmazların 

temlik tarihinden itibaren 10 yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, 

bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi 

konulamayacağı ve haciz olunamayacağı hususlarında taşınmazların tapu kayıtlarına 

şerh düşülerek yer seçimi işlemleri sonuçlandırılmıştır.  

4.2.7. Bingöl ili Karlıova ilçesi Kalencik köyünde yapılan köy yerleşim yeri tespit 

çalışması 

Kalencik köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünce köyde fiziksel yerleşim düzenlenmesi yapmak üzere ilgili 

komisyon aracılığı ile gerekli araştırmanın tamamlandığı ve saha çalışmasının 

sonuçlarına göre belirlenen yerleşim sahasının içinde kalan 101 ada ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ve 9 nolu parseller, 103 ada ve 1 ile 2 nolu parseller, 108 ada ve 5 ile 6 nolu parseller, 

109 ada ve 3 ile 4 nolu parseller, 110 ada ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile 8 nolu  parseller, 111 

ada ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ile 9 nolu parseller, 113 ada ve 1 nolu parsel, 114 ada ve 1 ile 

2 nolu parseller, 115 ada ve 1, 4 ile 5 nolu parseller ve 117 ada ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile 8 
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parsel nolu taşınmazların Hazine adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.09.2011 tarih ve 1733 sayılı yazısı (EK-70) ile Bingöl 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden tahsisi talep edilerek ilgili mevzuat gereğince 

kurumlarla yapılan yazışma sonucu tanzim edilen bilgi ve belgeler, 5543 Sayılı Kanun 

ve Yönetmelik hükümlerine göre köy yerleşim yeri tesisi için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına tahsisine esas olmak üzere 13.12.2011 tarih ve 4028 sayılı yazı (EK-71) ile 

Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilerek, alınan cevabi 

23.12.2011 tarih ve 35670 sayılı yazı (EK-72) ile toplam 45 parselden oluşan 22.702 m
2
 

yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilgili mevzuat kapsamında 2 (iki) yıl ön tahsisi uygun 

görüldüğü bildirilmiştir. 

Yerleşim yeri; 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ve imar mevzuatı 

gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 22.702 m
2
 yüzölçümlü Hazine 

taşınmazlarının imar ve hak sahibi çalışmalarının devam ettiği, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca gerekli planlama çalışmalarının bitirilmesi, hak sahiplerine konut yapmak 

üzere ödenek tahsis edilmesi ve ihalesine müteakip konutların bitirilmesinden sonra, 

5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince iskân maksadı ile verilen 

taşınmazların temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, 

bağışlanamayacağı, terkin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi 

konulamayacağı ve haciz olunamayacağı hususlarında taşınmazların tapu kayıtlarına 

şerh düşürülerek gerekli işlemler tamamlanmış olacaktır.   

4.2.8. Bingöl ili Merkez ilçe Kuruca köyünde yapılan köy yerleşim yeri tespit 

çalışması 

Kuruca köyünde 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünün (mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)  ile köyde fiziksel 

yerleşim düzenlenmesi için ilgili komisyon aracılığı ile gerekli araştırma yapılmış ve 

yerleşim alanı olarak seçilen sahanın Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden 

olması nedeni ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14/04/2011 tarih ve 631 sayılı 

yazısı (EK-73) ile Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden tahsisi talep 

edilmiştir. Tescil harici yer olan 70.904 m
2
 yüzölçümlü sahanın öncelikle Hazine adına 

tescili sağlandıktan sonra ilgili mevzuat gereğince kurumlarla yapılan yazışma sonucu 
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tanzim edilen bilgi ve belgeler, 5543 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince 

köy yerleşim yeri yapılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisine esas olmak 

üzere  26.01.2012 tarih ve 260 sayılı yazı (EK-74) ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü) gönderilerek, 09.03.2012 tarih ve 6981 sayılı yazı (EK-75) ile 215 

parsel nolu 61.900,72 m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazının ilgili mevzuatı kapsamında 2 

(iki) yıl ön tahsisi uygun görülmüştür.  

Mevzuat gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilen 61.900,72 m
2
 

yüzölçümlü Hazine taşınmazının yollar ve sosyal tesis alanları hariç ortalama 500 

m
2
’lik 61 adet parsele ayrılarak imar planları yapıldığı (EK-76), Bingöl ili Merkez ilçesi 

Kuruca köyünde ikamet eden 48 kişi hak sahibi olarak belirlenerek (EK-77) Şubat 2012 

tarihinde Bingöl 1. Noter aracılığı ile yapılan kura sonucu belirlenen hak sahiplerine 

arsanın 1,00 TL/m
2
 bedel üzerinden teslim edildiği saptanmıştır. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca verilen arsalar üzerinde hak sahiplerine konut yapmak üzere ödenek tahsis 

edilmesi ve ihalesine müteakip konutların bitirilmesinden sonra, 5543 Sayılı Kanun ve 

Uygulama Yönetmeliği gereğince iskan amaçlı olarak verilen taşınmazların temlik 

tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, bağışlanamayacağı, 

terkin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamayacağı ve haciz 

yapılamayacağı hususlarında taşınmazların tapu kayıtlarına şerh düşülmüştür. Bir adet 

taşınmazın resmi kurum alanı ve rezerv olarak da toplam 12 adet taşınmazın ayrıldığı ve 

bunların daha sonra oluşacak hak sahiplerine ilgili mevzuata göre yer verileceği tespit 

edilmiştir.   

4.2.9. Bingöl ilinde köy yerleşim yerleri ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi  

İlin merkez ilçesi ve diğer ilçelerde yapılan gözlemler ile idari kayıtların analizinden 

elde edilen sonuçlara göre ilin arazi yapısının sarp ve dağlık olması, köylerin 

birçoğunun sık afete (deprem, heyelan, çığ ve sel gibi) maruz kalma ve afet tehlikesinin 

yüksek olması nedeni ile köy yerleşim yerlerinin seçimi ve uygulanmasına yüksek 

derecede gereksinim olduğu açıktır. Ancak günümüze kadar köy yerleşim yeri seçimi ve 

uygulaması yapılan köy sayısının, toplam köylerin % 5’inden bile daha düşük olduğu ve 

bu yöndeki çalışmaların artırılması ile afet risklerinin neden olabileceği can ve mal 

kayıplarının asgari düzeye çekilmesi için zorunlu olduğu vurgulanmalıdır. Köy yerleşim 
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yeri planlaması ve uygulamasının yapılması ile birçok köyde gözlenen rastgele kamu ve 

özel mülkiyete konu araziler üzerine yerleşim ve işgal sorunlarının azaltılması ve 

özellikle doğal kaynakların korunmasına da katkı yapılabileceği açıktır (Tanrıvermiş 

2011). Ancak incelenen köy yerleşim yeri seçimi çalışması için genellikle kamu 

arazilerinin seçildiği ve doğal olarak bu işlem için kamulaştırma çalışmasının 

yapılmadığı, seçilen sahanın büyüklüğü ve olası hak sahiplerine göre imar parselleri ile 

yollar, eğitim ve sağlık tesisi alanı, ibadet yeri gibi ortak kullanım alanlarının tespit 

edildiği, köy yerleşim yeri planlamasında hane başına verilmesi gereken optimum imar 

parseli (konut, hayvancılık yapıları ve yardımcı tesisler için gerekli olan arsa) 

büyüklüğü çalışmasının yapılmadığı gözlenmiştir.  

Özellikle kırsal fiziki planlama çalışmasının başarılı olabilmesi için mutlaka hak 

sahiplerinin istek ve eğilimleri de dikkate alınarak en uygun imar parseli büyüklüğünün 

tespit edilmesi, hanelerin bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürebilmeleri 

için optimum parsel büyüklüğünün tespit edilmesi ve buna göre imar planlama 

çalışmasının yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Tanrıvermiş 1999). Bu bakımdan 

kırsal kesimde yerleşim alanının seçimi, tahsis işlemleri, imar planının yapılması, imar 

parsellerinin hak sahiplerinin teslimi ve tapu işlemlerinin yapılması ile tahsis edilen 

parsellerin üzerinde fiziki yapılaşmanın tip projelere uygun olarak gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin izlenmesi, mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde tapu 

iptalleri ile hak sahiplerinin borçlandırılması ve bedellerin ödenmesinin izlenmesi gibi 

işlemler için mutlaka Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Defterdarlık Milli Emlak 

Müdürlüğü bünyesinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam 

edilmesi ve iskan alanındaki bütün işlemlerin yönetiminde görev almaları zorunlu 

görülmektedir.         

4.3. 3083 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Gereğince Köy Yerleşim Yerleri 

Tespiti Çalışması 

Merkez ilçeye bağlı köylerde; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan çalışmalar sonucu 05.10.2010 tarihli 27720 sayılı 

Resmi Gazete, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete, 11.03.2010 tarih ve 

27518 sayılı Resmi Gazete ile 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararları ile Merkez ilçeye bağlı 17 

köyde toplulaştırma çalışmalarının yapılmasına karar verildiği, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü ile yapılan görüşmede çalışmaların planlama aşamasında olduğu, ihtiyaç 

olan köylerde, köy yerleşim yerlerinin yapılacağı, köy yerleşim yerinde kalan Hazine 

taşınmazının, 3083 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre işlem 

yapılmak üzere Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden tahsisi talep edilmiş 

(Anonim 2013c) olup, köy yerleşim yeri planlama çalışması arazi toplulaştırma 

projesinin bir bileşeni olarak sürdürülmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kırsal kalkınma kapsamında arazi mülkiyeti ve tsarruf sistemlerinin iyileştirilmesi, 

kırsal fiziksel altyapı ve yerleşimlerin düzenlenmesi temel müdahale alanları arasında 

sayılmaktadır. Bu çerçevede Bingöl iline bağlı köylerde köy yerleşim yeri olarak tahsis 

edilen Hazine arazileri ve imar işlemlerinin değerlendirildiği bu çalışmada; köy 

yerleşim yerinin oluşumu, kırsal alan ve köy koşullarında gelişme eğilimleri ve 

biçimlenmiş ilişkileri ile bunlarla toplumun işleyişi arasındaki bağımlılık 

değerlendirilmiştir. Özellikle toplumların yerleşim düzenleri ile yerleşim yerleri 

arasında yakın bir ilgi olması nedeni ile doğa olayları da toplumun birer öğesidir. 

Toplum, doğanın bütün olaylarından etkilenmekte olup, insan yerleşimleri büyük 

oranda doğa koşullarının etkisiyle oluşmakta ve gelişim göstermektedir. Diğer bir ifade 

ile kırsal toplumların yerleşim yerlerinin; fizik, doğal, sosyal ve ekonomik birçok 

öğeden soyutlanamadığı ve ayrı düşünülemediği açıktır.   

Coğrafi ve tarihi yapı olarak Bingöl ilinin; Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat 

bölümünde yer aldığı, il merkezinin deniz seviyesinden yüksekliğinin 1.151 metre 

olduğu, arazi yapısının dağlık ve engebeli olduğu, il genelinde yaz mevsiminin sıcak ve 

kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiği karasal iklim şartlarının hüküm sürdüğü, ilin 

çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı, merkez ilçe dahil 8 (sekiz) ilçe ve 315 köyden 

oluştuğu, il toplam nüfusunun 2013 yılında 262.507 kişi olduğu ve nüfusun % 40’ının 

şehirde ve % 60’ının ise köylerde yaşadığı saptanmıştır.  

Bingöl ilinde Hazine taşınmazlarının köy yerleşim yerine tahsis edilmesi ve imar 

işlemleri ile ilgili yapılan mevzuat taramasında; TC Anayasası’nda (2709 sayılı Kanun) 

planlı kalkınmaya önem verilmesi gerektiği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanuna göre kamu idarelerinin; kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat 

ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmaları gerektiği, kamu idarelerinin, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini 

yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis 
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edebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Belirtilen biçimde tahsis edilen taşınmazın tahsis 

amacının dışında kullanılamayacağı açıkça mevzuatta tanımlanmıştır.  

Köy yerleşme planı çalışması köy yerleşik ve gelişme alanını kapsamakta olup, bu işlem 

442 Sayılı Kanun, 5543 Sayılı Kanun ve 3083 Sayılı Kanun ile bunların ikincil 

mevzuatlarına göre yürütülmekte ve uygulama birliğinin sağlanması oldukça güç 

görünmektedir. 3083 Sayılı Kanuna göre yeni yerleşim yerleri kurma ve mevcut 

yerleşim yerlerini geliştirme görevi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve diğer iki 

yasal düzenleme kapsamında uygulama görevi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

verilmiştir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre; köy ve mezraların yerleşik alanı 

ve civarının tespiti için köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti işlemi için 

valiliklerce biri harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 

1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine 

yapılabileceği ve il idare kurulunca onaylanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı köyün 

mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan 

mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise, yerleşik alan ve civarı tespiti 

yapılamamaktadır. Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve 

civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla 

yapılır. Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak 

üzere yapılacağı tespit edilmiştir. 

Bingöl İl Özel İdaresi, Kadastro Müdürlüğü, İl İdare Kurulu ve Tapu Müdürlüğünde 

yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; Bingöl ilinde 37 köyde kadastro çalışmalarının 

yapılmadığı, sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanmadığı, özellikle grafik paftaların 

sayısallaştırma işlemleri yapılamadığı için köylerin yerleşik alanında bulunan 

parsellerin genellikle tescil harici (veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki) 

yerlerden olduğu, bu yerlerin köylüler tarafından işgal edilmesi ve üzerine yapıların 

yapılmasının yaygın olduğu ve hatta birçok köyde mera arazi ve orman alanlarının bile 

işgal edildiği dikkati çekmektedir. Belirtilen sorunların Bingöl ili ve ilçelerinde köy ve 

mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti ile imar planı yapımı çalışmalarını olumsuz 

etkilediği değerlendirilmektedir.   
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Bingöl ilinin birinci derecede afet bölgesi olması ve afet nedeniyle bazı köylerde 

yapılan yerleşimlerin afet kadastrosu dahilinde planlarının yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Ancak ilin toplam taşınmaz varlığnıın % 60’ının Hazine mülkiyet ve yönetiminde 

bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat amaçlarında kullanmak üzere pek 

çok kuruma ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz tahsis ve devir işlemlerinin yapıldığı,  

442 sayılı Köy Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Merkez ilçe Ekinyolu 

köyünde 146 hak sahibine verilmek üzere 87.600 m
2
 Hazine taşınmazının köy 

tüzelkişiliğine, Kığı ilçesi Darköprü köyünde 44 hak sahibine verilmek üzere 20.741.33 

m
2
 yüzölçümlü Hazine taşınmazının köy tüzelkişiliğine devrinin yapıldığı tespit 

edilmiştir.  

5543 sayılı İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bingöl ili Merkez ilçe, 

Kuruca köyünde 48 hak sahibine konut yapılmak üzere 61.900 m
2
 yüzölçümlü Hazine 

taşınmazı, Karlıova ilçesi, Yeniköy köyünde 41 hak sahibine konut yapılmak üzere 

28.343,25 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz, Karlıova ilçesi, Viranşehir köyünde 47 hak sahibine 

konut yapılmak üzere 30.000 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz, Karlıova ilçesi, Kümbet 

köyünde 46 hak sahibine konut yapılmak üzere 74.469 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz, 

Karlıova ilçesi, Taşlıçay köyünde 228 hak sahibine konut yapılmak üzere 131.862 m
2
 

yüzölçümlü taşınmaz, Karlıova ilçesi, Boncukgöze köyünde 66 hak sahibine konut 

inşaatı için 66.106,00 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ve son olarak Karlıova ilçesi, Kalencik 

köyünde 50 hak sahibine konut yapılmak üzere 22.702 m
2
 yüzölçümlü taşınmazın Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığına tahsis işleminin yapıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan 

Boncukgöze köyünün konutlarının 2012 yılında hak sahiplerine teslim edildiği ve diğer 

7 köyde planlama ve programa alma işlemlerinin devam ettiği saptanmış olup, Merkez 

ilçe ve diğer ilçelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5543 Sayılı Kanun 

ve Uygulama Yönetmeliği gereğince ihtiyaç duyulan köylerde fiziki yerleşimlerin 

iyileştirilmesi için gerekli tespit ve planlama çalışmaları sürdürülmektedir.  

3083 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan çalışmalar sonucu 

05.10.2010 tarihli 27720 sayılı Resmi Gazete, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi 

Gazete, 11.03.2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete ile 26.04.2011 tarih ve 27916 

sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararları ile 
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Merkez ilçe sınırları içindeki 17 köyde toplulaştırma çalışmalarının yapılmasına karar 

verilmiş olup, ilde yapılan toplulaştırma çalışmaları kapsamında köy yerleşim yerine 

ihtiyaç olması halinde, söz konusu köylerde köy yerleşim yerlerinin planlanması da 

yapılmaktadır. Köy yerleşim yeri alanındaki taşınmazların Hazine mülkiyeti ve 

yönetiminde bulunması halinde, Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

tarafından tahsisinin yapılması talep edilmektedir.  

Bingöl iline bağlı köylerde köy yerleşim yerleri için tahsis edilen Hazine arazileri ve 

imar işlemleri konusunda yapılan araştırmada; ilin zengin bir tarihi ve doğal dokuya 

sahip bulunduğu, ancak coğrafi yapısının dağlık ve yerleşime uygun olmaması nedeni 

ile köylerin genelde dağınık ve köy altı yerleşim yeri (mezra) şeklinde olduğu ve bu 

yapının köylerde yaşayan insanların yaşam şartlarını zorlaştırdığı, kamu hizmetlerinin 

ekonomik ve verimli kullanılamadığı, dağınık köy ve mezralara ulaşmakta devlettin 

büyük harcamalar yaptığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede Bingöl ilinde sağlıklı bir köy 

yerleşim yerinin yapılması halinde, devletin önemli ölçüde tasarruf edeceği, düzenli köy 

yerleşim yerleri yapılmadığından, şehir hayatının köy yaşamına nazaran daha kolay 

olduğunu gören kırsal nüfusun, başta il merkezi olmak üzere diğer iller ve yurtdışına 

göç ettikleri, ancak ilin nüfusunun % 60’ının hala köylerde yaşamlarını sürdürdükleri 

tespit edilmiştir. 

Bingöl ilinin önemli tarihsel ve kültürel değerleri yanından doğal değerlere de sahip 

bulunmasına karşın, özellikle kırsal alanda yerleşimlerin önemli sorunlarının olduğu ve 

bunlara da hala etkin çözümlerin bulunamadığı gözlenmektedir. İlde arazi varlığının 

engebeli ve dağlık olması, depremsellik ve diğer afetlerin oluş sıklığının yüksek olması 

ve insanların kırsal alanda dağınık yerleşimi tercih etmeleri gibi nedenlerle köy 

yerleşimleri istenilen düzeyde oluşturulamadığı saptanmıştır. Belirtilen sorunlara 

mevzuatın yeterli ve açık tanımlama yapmaması ve kaynak bulma güçlüğü de eklenince, 

incelenen ilde köylerin % 5’inin bile yerleşim yeri planlamasının yapılamamış olması, 

kırsala alana yönelik kamu hzimetlerinin ve fiziksel altyapı gereksinimlerine daha fazla 

kaynak ayrılması ve önem verilmesi gerektiğinin bir göstergesini teşkil etmektedir.  
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Sağlıklı köy yerleşim yerlerinin yapılması için ülkede uygulanabilir yasal 

düzenlemelerin mevcut olduğu, ancak özellikle yerel düzeylerde köy yerleşim ve 

gelişim sahası planlama ve uygulama işlemlerini yapacak kamu otoritelerinde sık 

değişikliklerin olması (önce Toprak Su Genel Müdürlüğü ve Yol Su ve Elektrik İdaresi 

Genel Müdürlüğü ve ardında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, günümüzde 

büyükşehirlerde belediye ve 51 ilde il özel idaresi ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

gibi), görevli/yetkili idarelerde nitelikli teknik eleman ve bütçe olanaklarının kısıtlı 

olması ve kırsal alana yönelik hizmetlerin geri planda kalması gibi etkenlerin köy 

yerleşim planlaması çalışmalarını olumsuz etkilediği dikkati çekmektedir. Bu çerçevede 

İçişleri Bakanlığı (İl Özel İdareleri personeli için) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

çalışanlarına programlı ve sürekli hizmetiçi eğitimin verilmesi veya üniversiteler ile 

yapılacak protokol kapsamında ilgili personellerin bilgi ve uygulama becerilerinin 

geliştirilmesinin zorunlu olduğu, köy yerleşim yerlerine tahsis edilen taşınmazların boş 

bırakılması sonucu başkaları tarafından işgal edildiği ve kamu kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılmadığı örneklere de rastlanmaktadır.  

Bingöl ilinin bulunduğu bölgedeki güvenlik sorununun çözümüne müteakiben il 

halkının geçim kaynağı olan bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin yeniden 

canlandırması için ildeki kadastro sayısal altlıklarının tamamlanması ve ülkemizdeki üst 

ölçekli planlar (Bölge Planı, Çevre Düzeni Planı gibi) dikkate alınarak, sağlıklı bir 

zemin etüdü ile birlikte tüm köylerin köy yerleşim planlarının yapılması sonucu 

köylerde yaşayan insanlar daha rahat ve sağlıklı bir yaşam standardı yakalayacakları, 

köylerde arazi yüzünden meydana gelen kan davalarının azalacağı, köylerde bulunan 

orman ve mera arazileri ile diğer kamu arazilerinin işgalinin azalarak, köy yerleşim yeri 

için tahsis ve devir edilen hazine taşınmazlarının ekonominin lokomotifi haline 

gelebileceği değerlendirilmektedir.  

Kırsal kesimde fiziki planlama çalışmasının başarılı olabilmesi için hak sahiplerinin 

istek ve eğilimleri de dikkate alınarak uygun imar parseli yüzölçümünün tespiti, 

hanelerin bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürebilmeleri için optimum 

parsel büyüklüğünün tespiti ve buna göre imar planlama çalışmasının yapılması 

gerektiği saptanmıştır. Bu bakımdan kırsal kesimde yerleşim alanının seçimi, tahsis 



 

 

46 

 

işlemleri, imar planının yapılması, imar parsellerinin hak sahiplerinin teslimi ve tapu 

işlemlerinin yapılması ile tahsis edilen parsellerin üzerinde fiziki yapılaşmanın tip 

projelere uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin izlenmesi, mevzuata 

aykırılıkların tespit edilmesi halinde tapu iptalleri ile hak sahiplerinin borçlandırılması 

ve bedellerin ödenmesinin izlenmesi gibi işlemler için mutlaka Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlükleri ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü bünyesinde gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi ve iskan alanındaki bütün 

işlemlerin yönetiminde görev almalarında kamusal ve toplumsal menfaatin olduğu 

vurgulanmalıdır. Sonuç olarak köy yerleşim alanlarının seçimi, yerleşilebilirlik analizi, 

kırsal alan kullanım planlaması, imar uygulaması, parsellerin birim değerlerinin tespiti, 

tahsis, dağıtım ve tescil işlemleri, iskan siyaseti ve özellikle uluslararası kuruluşların 

iskan politikaları, proje yönetimi ile izleme-değerlendirme çalışmalarının gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev alanına girdiği, merkezi ve yerel idarelerde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında kırsal yerleşim 

planlaması ve uygulamalarının yürütülmesinin zorunlu olduğu ortaya konulmuştur. 
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EK-1 TC Anayasası (2709 Sayılı Kanun) 

 09.11.2013 Tarih ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Anayasa’nın (2709 Sayılı Kanun) 57. maddesinde; “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve 

çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak 

tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler” hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa’nın 126. maddesinde; “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya 

durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de 

diğer kademeli bölümlere ayırılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu 

hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan 

merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir” 

hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa’nın 127. maddesinde; “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa’nın 166. maddesinde; Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 

sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke 

kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını 

planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir. Planda milli tasarrufu 

ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve 

istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri 

gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu 

plana göre gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet 

Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak 

değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir (Ek fıkra: 

07.05.2010-5982/23 md.). Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete 

istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir” hüküm altına 

alınmıştır. (EK-1) 
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EK-2 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 Sayılı Kanun) 

24.12.2003 Tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. maddesinde; Kamu idareleri; 

kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.  

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık 

amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.  

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 

sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı yetkilidir.” Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47. maddesinde; ‘Kamu idareleri, 

kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki 

taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel 

kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı 

kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini 

kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya 

ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller 

Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler 

saklıdır.’ Hüküm altına alınmıştır (EK-2). 
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EK-3 Türkiye’de 2007-2013 Dönemini Kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması  

“….679. maddesine göre; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe 

merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi 

bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin 

kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır”. “680. maddesine 

göre; kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı 

ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve destekler ile 

eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik verilecektir”. 

“681. maddesine göre; kırsal yerleşim planlamasının esas ve kriterleri, kırsal alanın 

özelliklerine ve kırsal toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenecek, plan yapımında 

gelişmekte olan merkezi yerleşim birimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarına ve 

afet riski yüksek yörelere öncelik verilecektir”. “…..684. maddesine göre; başta il özel 

idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki 

etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir”. “685. 

maddesine göre; AB kırsal kalkınma politikalarına uyum için gerekli kurumsal çerçeve 

oluşturularak, kırsal kalkınma fonlarının yönetimine ve etkin kullanımına ilişkin idari 

kapasite geliştirilecektir”.(EK-3) 
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EK-4 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 

10.10.2006 Tarih ve 26315 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinde; 

“Bu Yönetmeliğin amacı; kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların birbirlerine 

bedelsiz olarak tahsis ve devri ile; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerin kamu idarelerine tahsis ve devir işlemlerinin usul ve 

esaslarını belirlemektir.” Hüküm altına alınmıştır  

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 3. 

maddesinde;  

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler: Türk Medeni Kanunu ile belirlenen ve 

diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerleri, 

c) Devir: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görmekle 

yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması 

hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla, taşınmazların 

mülkiyetinin diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilmesini, 

ç) Hazine: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüzel kişiliğinin adını, Hazineye 

ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin, bu Yönetmeliğe göre 

tahsis ve devri ile tahsisin kaldırılması ve devir edilen yerin geri alınması açısından 

Maliye Bakanlığı (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) ile defterdarlıklar ve 

malmüdürlüklerini, 

d) Hazineye ait taşınmaz: Tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazları, 

e) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,  

f) Kamu idaresi: Tahsis açısından, Yönetmelik ekindeki idareler ile kendilerine tahsis 

yapılması açısından köy tüzel kişiliklerini; devir açısından, Yönetmelik ekindeki 

idarelerden, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, diğer idareleri, 

g) Kamu idarelerinin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Taşınmazın tapu sicilinde kamu 

idaresi adına tescilli olma durumunu, 

ğ) Tahsis: Mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında 

belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki 

taşınmazların, birbirlerine veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile 
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Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin 

devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak 

kullanımına bırakılmasını 

h) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği ifade eder.” Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 4. 

maddesi tahsis yetkisi; “Özel bir hüküm olmaması durumunda kamu idareleri, tahsis 

işlemini Kanunun 47. maddesine dayanarak yapabilirler. Ancak mülkiyetlerinde 

bulunan taşınmazların tahsisini; belediyeler, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 15. maddesinin (h) bendine, il özel idareleri ise, 22/2/2005 tarihli ve 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 üncü maddesinin (d) bendine göre yaparlar. 

(2) Özel hükümler, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. 

maddesine göre, öncelikle uygulanır.  

(3) Özel kanunları uyarınca, amacı belirtilerek kamu idarelerine tahsis edilmiş sayılan 

taşınmazlar hakkında ayrıca tahsis işlemi yapılmaz ve bu taşınmazların tahsisi, hizmetin 

devamı süresince devam eder. Ancak bu taşınmazların tahsis amacının ortadan kalkması 

veya amacı dışında kullanılması halinde, genel hükümlere göre maliki kamu idaresince 

tahsisleri kaldırılabilir veya tahsis amacı değişikliği yapılabilir. 

(4) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsis 

yetkisi özel bir hüküm olmadıkça Bakanlık ve taşra birimlerine aittir.  

(5) İlgili kanunlarında tahsis yetkisine ilişkin özel hüküm bulunduğu hallerde tahsis 

işlemi, yetki verilen kurum, kuruluş veya kamu idaresi tarafından yapılır. 

(6) 26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve işletilmesi 

Hakkında Kanunun 1. maddesi gereğince Yalova Kaplıcaları Bölgesinde, Yalova 

Kaplıcaları İşletme İdaresine arazi tahsisi ile 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul 

Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 6. maddesi gereğince Olimpiyat 

Köyü düzenlenmesi için, İstanbul’da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne arazi 

tahsisine Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(7) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 6. maddesi gereğince mera, yaylak 

ve kışlakların belediye veya köylere tahsisine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. 

(8) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 10. maddesi uyarınca 
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afetzedelerin iskânı amaçlarında kullanılmak üzere, orman sınırları içinde veya dışına 

çıkarılmış ya da çıkarılacak yerlerin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsisine Çevre 

ve Orman Bakanlığı yetkilidir. 

(9) 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 nci 

maddesinin (e) bendi gereğince, köylere ve askerî garnizonlara su tahsisine İstanbul 

İlinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli İlinde İzmit Büyük Şehir 

Belediye Başkanlığı, diğer illerde ise İl Özel İdareleri yetkilidir.’ Hüküm altına 

alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 6. 

maddesi ön ve kesin tahsis; “Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve 

tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis 

amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve 

tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön 

tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde bu iş/işlemlerin 

yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının 

gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak 

üzere kesin tahsise dönüştürülür. Ancak, tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak 

üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi 

yapılabilir. (2) Birinci fıkrada yer alan koşulların yerine getirilerek kesin tahsis 

talebinde bulunulmaması, süresiz tahsis edilen taşınmazın iki yıl süre ile tahsis amacına 

uygun olarak kullanılmaması veya tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis 

işlemi herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılır” hüküm 

altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin  9. 

maddesi tahsisin kaldırılması; 

 (1) Tahsis işlemi; 

a) Kamu hizmetinin sona ermesi, 

b) Taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması veya maliki kamu idaresinin izni 

olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması, 

c) Taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması, 

ç) Taşınmazın tahsis amacının değişmesi, 
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d) İmar plânıyla, taşınmazın başka bir amaca ayrılması, 

e) Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen tedbirleri alma ve bildirim yükümlülüğünün 

yerine getirilmemesi, 

f) Tahsis amacının ortadan kalkması halinde 

durumlarında, tahsis yapılan kamu idaresinin görüşü alınmaksızın tahsisi yapan kamu 

idaresinin merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılabilir. 

(2) Birinci fıkranın (d) bendine göre tahsisin kaldırılması işlemlerinde, imar planının 

yapımı aşamasında tahsisli kamu idaresinin uygun görüşünün alınmamış olması 

durumunda ilgili kamu idaresinin görüşü alınır. 

(3) Birinci fıkranın (f) bendine göre tahsisin kaldırılması işlemi, adına tahsis yapılan 

idarenin isteği üzerine de, tahsisi yapan malik kamu idaresi tarafından yapılabilir.” 

Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. 

maddesi devir ve geri alma işlemi; “(1) Özel bir hüküm olmaması durumunda, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri, Kanunun 45. 

maddesine göre, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları 

kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri 

alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine 

devredebilirler. 

(2) Özel hükümler, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. 

maddesine göre, öncelikle uygulanır.  

(3) Kamu idarelerine devredilen bu taşınmazlar, hizmetin devamı süresince 

kullanılabilir. Ancak bu taşınmazların devir amacının ortadan kalkması veya amacına 

uygun kullanılmaması halinde, maliki kamu idaresince geri alınabilir. 

(4) Devir amacının ortadan kalkması halinde geri alma işlemi, adına devir yapılan 

idarenin isteği üzerine de, devreden malik kamu idaresi tarafından yapılabilir. 

(5) Devir yetkisi taşınmazın maliki kamu idaresine aittir. Hazineye ait taşınmazların 

devir yetkisi ise, özel bir hüküm olmadıkça Bakanlığa aittir.” Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 13. 

maddesi tapu kütüğüne konulacak şerh; “(1) Bedelsiz devredilen taşınmazın tapu 

kütüğüne; “Bu taşınmazın mülkiyeti …… (bu boşluğa, devir eden kamu idaresinin ismi 
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yazılır)’e/a ait iken, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; ….. (bu boşluğa, taşınmazın hangi kamu 

hizmetinde kullanılacağı yazılır)’de/da kullanılmak kaydı ile ……….… (bu boşluğa, 

kendisine devir yapılan kamu idaresinin adı yazılır)’e/a bedelsiz olarak devredilmiştir. 

Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere 

devredilemez. Devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya üçüncü 

kişilere devredilmesi hâlinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devralan kamu 

idaresinin muvafakatına veya her hangi bir hükme gerek olmaksızın tapu idaresince 

devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir.” şeklinde şerh konulur.” Hüküm altına 

alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 14. 

maddesi tahsis veya devir talebinin yapılması; “(1) Tahsis yapılması veya devredilmesi 

istenilen taşınmaz hakkında; 

a) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise, bulunduğu yer 

defterdarlığı veya malmüdürlüğüne ya da Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğüne, 

b) Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve 

idarelere ait ise, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bunların kurdukları veya üye 

oldukları birlik ve idareye, 

c) Diğer kamu idarelerine ait ise, maliki kamu idarelerinin merkez birimine, müracaat 

edilerek tahsis veya devir talebinde bulunulur.” Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 15. 

maddesi tahsis veya devir talebine eklenecek bilgi ve belgeler; “(1) Tahsis veya devir 

talebinde bulunan kamu idaresi, taşınmazı hangi kamu hizmetinde kullanacağını talep 

yazısında açık olarak belirtir.  

(2) Talep yazılarında aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belgeler yazıya eklenir: 

Taşınmazın; 

a) Tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel 

numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi, yüzölçümü,  
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b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya 

köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli kroki, 

c) Tamamının mı, bir kısmının mı istendiği, bir kısmı isteniyorsa, miktarı ile paftası 

üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi, 

ç) İmar planı içinde olması halinde, onaylı plan örneği, planda ayrıldığı amaç, 

 d) Üzerinde inşaat yapılacak ise, avan projesi, yatırım programına alınıp alınmadığı, 

alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı.” Hüküm altına 

alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 16. 

maddesi yerel birimlerce merkez birimlerine gönderilecek bilgi ve belgeler;  

(1) Tahsis veya devir yetkisi; kamu idarelerinin il biriminde ise, ilçe birimi tarafından il 

birimine, merkez biriminde ise, il birimi tarafından merkez birimlerine yazılacak talep 

yazılarında, istenilen taşınmazla ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belgeler yazıya 

eklenir: 

Taşınmazın; 

a) Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince, tahsisine veya devrine engel bir durumunun 

olup olmadığı, varsa neler olduğu, 

b) İmar planı içinde kalıp kalmadığı, plan içinde ise, plan türünün (çevre düzeni planı, 

nazım plan, uygulama imar planı gibi) ne olduğu, planda ne kadarının hangi amaca 

ayrıldığı, 

c) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı, 

ç) Hangi amaçlarda kullanılmak için istenildiği, 

d) Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığı, 

e) Halen hangi amaçta ve ne şekilde kullanıldığı, 

f) Üzerinde muhdesat varsa, cinsi ve kime ait olduğunu da belirleyen mahallinde 

düzenlenmiş tespit tutanağı, 



 

 

63 

 

g) Üzerinde inşaat yapılacak ise, yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise 

yatırım proje numarası, 

ğ) Kısmen talep ediliyor ise, istenen kısmın ifrazının mümkün olup olmadığı, 

h) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise genel bütçe kapsamındaki 

kamu idarelerine, diğer kamu idarelerine ait ise malik kamu idaresine gerekli olup 

olmadığı, 

ı) Merkezde dosyasının olup olmadığı, varsa dosya numarası ile en son yapılan 

yazışmanın tarih ve sayısı, 

i) Tapuda kayıtlı olması halinde, en son durumu gösteren, beyanlar ve şerhleri de içeren 

tapu kayıt örneği ile tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası, 

j) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise, bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya 

köyü ve mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi, 

k) İmar planı içinde kalması halinde plan örneği, 

l) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalması halinde, kıyı kenar çizgisi işlenmiş 

pafta örneği, 

m) Tahsisini veya devrini talep eden kamu idaresinin mahallî birimlerinin, merkez 

birimlerinden alacağı uygun görüş yazısının örneği, 

n) Tahsisi veya devri konusunda yerel birimin görüşü. 

(2) Taşınmazın tahsis ya da devrine engel bir durum varsa, yukarıdaki bilgi ve belgeler 

yerine bunu tespit eden bilgi ve belge yeterli olup diğer bilgi ve belgeler gönderilmez.” 

Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 20. 

maddesi tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar; (1) Aşağıda 

belirtilen taşınmazların tahsis ve devri yapılamaz; 

a) Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar, 

b) Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar, 
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c) İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar, 

ç) Tahsis yapacak veya devredecek kamu idaresi ile tahsis yapılacak veya devredilecek 

kamu idaresi dışında üçüncü bir paydaşı bulunan paylı taşınmazlar, 

d) Devir durumunda elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, 

e) Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar, 

f) Kamu idarelerince üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazlar, 

g) İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, 

ğ) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve 

terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan ve başka 

kullanımlar için talep edilen taşınmazlar, 

h) Kıyı tanımına giren ve tapu kayıtlarının, kıyı mevzuatına göre terkini gereken 

taşınmazlar, 

ı) Özel kanunları gereğince, gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, 

devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla 

verilmesi gereken taşınmazlar, 

i) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili 

kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlar. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 23. 

maddesi tahsis ve devirde öncelik; “(1) Aynı taşınmaz hakkında birden fazla kamu 

idaresinin tahsis ve devir talebinin bulunması halinde;  

a) Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise, planda belirtilen kamu hizmetini 

yapacak kamu idaresinin, 

b) Taşınmaz plansız alanda veya plandaki kullanım amacı “kamu hizmet alanı” olarak 

belirlenip ayrıntılı bilgi verilmemiş ise, sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, devir talepleri hariç düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel 

kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve 

idarelerin, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları 

birlik ve kamu idarelerin, talepleri öncelikle değerlendirilir.” hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 24. 

maddesi taşınmazın teslimi, tahsisin kaldırılması ve geri almanın sonuçları; “(1) Tahsisi 

yapılan taşınmaz, maliki kamu idaresi tarafından tahsis işleminden sonra adına tahsis 
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yapılan kamu idaresine, devredilen taşınmaz ise, maliki kamu idaresi tarafından 

tapudaki devir işleminden sonra devralan kamu idaresine, bir tutanak düzenlenmek 

suretiyle teslim edilir. Tutanakta; teslim tarihi, taşınmazın durumu, varsa üzerindeki 

bina ve tesisler, özelliklerinin neler olduğu ayrıntılı biçimde belirtilir. 

(2) Tahsisi kaldırılan taşınmaz, maliki kamu idaresi tarafından tahsisin kaldırılması 

işleminden sonra, geri alınan taşınmaz ise, maliki kamu idaresi tarafından tapudaki geri 

alma işleminden sonra, bir tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınır. Tutanakta, 

teslim alınma tarihi ile teslim tarihindeki durumuna göre, noksanlıklar ve fazlalıklar 

ayrıntılı biçimde belirtilir. 

(3) Tahsisi kaldırılan veya geri alınan taşınmazın üzerine adına tahsis yapılan veya 

devralan kamu idaresi tarafından yapılan bina ve tesisler, bedelsiz olarak maliki kamu 

idaresine geçer. Bunlar için malik kamu idaresince her hangi bir bedel veya tazminat 

ödenmez.” Hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 25. 

maddesi devir yerine tahsis; “(1) Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde 

kullanılmak amacıyla Kamu idarelerince devralınması istenilen taşınmazların devri 

yerine tahsisinin yapılması suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise, 

taşınmazın devri yerine tahsisi yapılır” hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 26. 

maddesi masraflar; “(1) Tahsise veya devre konu taşınmazın ifraz, tevhit, tescil, tespit 

ve benzeri tüm işlemlerin masrafları tahsis veya devir talebinde bulunan kamu idaresi 

tarafından karşılanır.” Hüküm altına alınmıştır. (EK-4) 
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EK-5 Mera Kanunu (4342 Sayılı Kanun) 

28.2.1998 Tarih ve 23272 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4342 

sayılı Mera Kanunun 14. maddesinin  (d) ve (e) fıkralarında; “d) (Değişik: 3/7/2005 - 

5403/27 md.) köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave 

imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî 

park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel 

kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su 

ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan, 

e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14. maddeleri kapsamında kullanılmak üzere 

ihtiyaç duyulan,” hüküm altınına alınmıştır.(EK-5) 
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EK-6 Mera Yönetmeliği 

31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

yönetmeliğin 8. maddesinin a) Bendinin 4. fıkrası; “Köy yerleşim yeri ile uygulama 

imar planı veya uygulama planlarına ilave imar planlarının hazırlanması, toprak 

muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, 

doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların 

düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği talebinde  istenecek 

bilgi ve belgeler; Köy yerleşim yerleri yapılması için gerekli bulunan yerlerin tahsis 

amacı değişikliği taleplerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanmış 

olan köy yerleşim planı ve gerekçeli kararı, Valilik oluru ile Komisyonca istenecek 

diğer bilgi ve belgeler. Uygulama imar planı veya uygulama planlarına ilave imar 

plânlarının hazırlanması için gerekli bulunan yerlerin tahsis amacı değişikliği talebinde, 

3194 sayılı İmar Kanununa göre hazırlanmış olan uygulama imar planları, belediye 

meclis kararları, askı ilan tutanakları, itiraz olmadığına dair tutanak, ilave imar planı ise 

mevcut planla bağlantısını gösterir pafta ile Komisyonca gerekli görülen diğer bilgi ve 

belgeler istenir. İmar planları yeni hazırlanacaksa; söz konusu yer için işaretli kadastro 

tekniğine uygun harita, belediye meclis kararları, ilave imar planı ise mevcut planla 

bağlantısını gösterir pafta ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgelerle  başvuru 

yapılır. Tahsis amacı uygun görüldüğü takdirde, yirmi yıllık ot geliri yatırıldıktan sonra 

ilgili müdürlüğe yeni imar planı hazırlanması için iki yıl süre verilir. Ancak süre 

sonunda imar planları hazırlanarak gönderilmezse tahsis amacı değişikliği işlemi iptal 

edilir. İmar planları tahsis amacı değişikliğine uygun olarak kesinleşmiş ise Hazine 

adına tescil işlemi gerçekleştirilir.” hüküm altına alınmıştır (EK-6). 
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EK-7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

04.07.2011 tarih ve 27984 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 644 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin Mekansal Planlama Genel 

Müdürlüğü; “(1) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara 

ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni 

planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, 

onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak. 

b) Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve 

standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

c) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre 

düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu 

planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.  

ç) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre 

düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak. 

d) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları 

belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve 

onaylamak. 

e) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 4 md.; Değişik: 16/5/2012-6306/19 md.) 2 nci maddenin 

birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak her ölçekteki imar planı 

ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.   

f) Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel 

ilke, strateji ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

g) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait 

tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya 

kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak 

her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa 

düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 

ğ) Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine 

ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak. 

h) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü 

etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon planı 

hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları 

gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 

ı) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları 

hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
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ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni 

planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. 

i) Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının 

düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri 

yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve 

tescilini sağlamak. 

j) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı 

niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, 

yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak. 

k) Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu 

yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli 

güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 

Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri 

çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve 

telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve 

patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı 

istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin 

esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon 

planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. 

l) Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek 

kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve 

geliştirilmesini temin etmek.  

m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, imar 

planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının 

tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları 

giderir.  

 (3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları 

Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre 

düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık 

yapar, yaptırır ve onaylar.” hüküm altına alınmıştır.(EK-7) 
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EK 8 Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmelik 

11.11.2008 tarih ve 27051 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre 

Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi; “(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin 

sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa 

bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada 

düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin strateji ve 

politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar 

planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000 - 1/100.000 

ölçekteki çevre düzeni planlarının hazırlanmasına, hazırlattırılmasına, onaylanmasına, 

izlenmesine, denetlenmesine ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir” hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi; “(1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alt ölçekli plan: Çevre düzeni planı sınırları içerisinde çevre düzeni planına uygun 

olarak ilgili idarelerince hazırlanacak ve onaylanacak olan planları,  

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,  

c) Çevre düzeni planı: Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planı, 

ç) Çevre düzeni planı açıklama raporu: Çevre düzeni planının vizyonunun, amacının, 

hedeflerinin, stratejilerinin, ilkelerinin ve politikalarının açıklandığı ve bunlar 

doğrultusunda belirlenen projeksiyon nüfusuna, sektörel yapıya, alan büyüklüklerine, 

plan kararlarına, plan uygulama araçlarına, kurumsal yapıya ve denetime ilişkin 

gerekçeli açıklamaların yapıldığı ve çevre düzeni planı ile bütün olan raporu, 

d) Çevre düzeni planı araştırma raporu: Planlama alanına ilişkin geleceğe yönelik 

projeksiyonların yapılabilmesi, plan kararlarının, koruma ve gelişme politika ve 

stratejilerinin ve plan hükümlerinin belirlenebilmesi için 7. madde kapsamında toplanan 

verilerin planlama çalışmasında kullanılacak biçimde analiz ve sentezinin yapıldığı, 

alana yönelik fırsatların, tehditlerin, güçlü yönler ve zayıflıkların belirlenerek ilgisine 

göre farklı disiplinlerden uzmanlarca hazırlanan raporu, 

e) Çevre düzeni planı plan hükümleri: Plan kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere 

planlama alanının özelliklerine göre oluşturulan hükümleri, 

f) İlave plan: Yürürlükte bulunan mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi 

kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde 9. maddede 

belirtilen gerekçelere dayalı olarak hazırlanan planı, 
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g) İlgili idare: Alt ölçekli plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisine sahip idareleri, 

ğ) İmar planı: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda tanımlanan nazım ve uygulama imar 

planlarını, 

h) Müellif: 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını 

Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere 

sahip plan yapımını üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi, 

ı) Plan değişikliği: Çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü 

bozmayacak nitelikte, 9 uncu maddede belirtilen gerekçelere dayanarak yapılan kısmi 

değişikliği, 

i) Plan revizyonu: Çevre düzeni planının ihtiyaca cevap vermediği veya 9 uncu 

maddede belirtilen gerekçelerin planın vizyonu, amacı, hedefleri, stratejileri, ilke ve 

politikaları açısından plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü etkilemesi halinde 

çevre düzeni planı bütününde yapılan değişikliği, 

j) Havza: Bir akarsu kaynağını besleyen yüzey ve yeraltı su kaynaklarının tabii su 

toplama alanını kapsayacak biçimde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş 

olan alanları, 

k) Bölge: Coğrafi, sosyal, ekonomik, fiziksel nitelikleri açısından benzerlik gösteren 

alanları ve/veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenmiş olan istatistiki 

bölge (düzey 2) birimlerini, 

l) Planlama alanı: Havza ve/veya bölge sınırlarını kapsayan alanı veya mekânsal, 

yönetsel ve kentsel fonksiyonlar açısından bütünlük gösteren alanlar dikkate alınarak 

belirlenen alanı, 

m) Yetkili idare: İlgili mevzuatı uyarınca çevre düzeni planı yapma, yaptırma, onaylama 

ve izleme ve denetleme yetkisine sahip idareleri, ifade eder.” hüküm altına alınmıştır.  

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi planın niteliği; “(1) Çevre düzeni 

planı;  

a) Kalkınma planları ve varsa bölge planlarını temel alarak rasyonel doğal kaynak 

kullanımını sağlayan, 

b) Kirliliğin oluşmadan önce önlenebilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik 

hedef, ilke, strateji ve politikaları ve bunu sağlayacak arazi kullanım kararlarını 

belirleyen, 
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c) Tarihi, kültürel ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik genel 

hedefleri, ilkeleri, stratejiyi ve politikaları belirleyen, 

ç) Karar ve hükümleriyle alt ölçekli planları yönlendiren,  

d) Plan kararları açısından ekosistem bütünlüğü, arazi kullanım sürekliliğini sağlayan,  

e) Planlamaya temel oluşturan verilerin farklılığından dolayı farklı mesleklerden 

uzmanların fiili katılımı ile hazırlanan, 

f) Planlama sürecinin her aşamasında bir önceki aşamalara geri dönerek 

değerlendirilmelerin yapılabildiği geri beslemeli sürece sahip olan, 

g) Karşılaştırılabilir, değerlendirilebilir, sorgulanabilir, geliştirilebilir ve güncellenebilir 

standart veri tabanına sahip olan, 

ğ) Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir 

arada düşünülmesini sağlamak üzere, korunması gereken alanlara ilişkin politika ve 

stratejileri belirleyen üst ölçekli plan niteliğini taşır.” Hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi planlama alanının tespiti; “(1) 

Planlama alanı; 

a) Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Çevre Kanunu 

kapsamında; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen büyük akarsu 

havzaları veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş istatistikî 

bölge birimleri (düzey 2) ile birlikte idari sınırları da dikkate alınarak, en az iki il 

sınırını içerecek şekilde, 

b) İl özel idareleri ve belediye sınırı il sınırı olan büyükşehir belediyeleri, 22/2/2005 

tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında yetki alanlarını aşmayacak 

şekilde 

belirlenir.” hüküm altına alınmıştı. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi bilgi toplanması; “1) Çevre düzeni 

planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alan sınırları kapsamında veriler 1/25.000 

ölçekli harita hassasiyetinde asgari; 

a) Türkiye ve bölgesindeki yeri, 

b) Ülke ulaşım ağındaki yeri, 
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c) İdari bölünüş ve sınırlar, 

ç) Doğal yapı; 

1) Jeolojik yapı (depremsellik ve fay hatları vb), 

2) Jeomorfolojik yapı (topografya, eğim durumu vb), 

3) Hidrolojik- hidrojeolojik yapı (Göller, barajlar, akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve 

yüzeysel su kaynakları,  havza sınırları),  

4) İklimsel özellikler, 

5) Toprak niteliği ve tarımsal arazi kullanımı, 

6) Ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora ve fauna varlığı), 

d) Koruma statüsü verilmiş alanlar (sit alanları,  uluslararası sözleşmelerle korunan 

alanlar, sulak alanlar, RAMSAR alanları, özel çevre koruma alanları, milli park, tabiat 

parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, mesire yerleri, yaban hayatı geliştirme alanı, 

yaban hayatı koruma alanı, tür koruma alanı, yüzeysel içme suyu kaynakları koruma 

alan ve diğerleri) 

e) Orman alanları, mera, yaylak, kışlak alanları,  

f) Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri, turizm merkezleri, 

g) Genel peyzaj öğeleri, 

ğ) Demografik yapı, 

h) Sosyal yapı, 

ı) Ekonomik yapı 

i) Teknik altyapı; 

1) Ulaşım, 

2) Enerji, 

3) Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri,  

4) İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri, 

5) Atık su deşarj yerleri, 

6) Tarımsal sulama alanları, 

j) Kamu mülkiyetindeki alanlar, 

k) Ruhsatlı maden sahaları, 

l) Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri,  
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m) Mania planları, 

n) Mevcut arazi kullanımı,  

o) Yerleşme alanlarının karakteristik özellikleri ve mekânsal gelişme eğilimleri ve 

potansiyelleri, 

ö) Planlama alanına yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları, 

p) Onanlı imar planları, 

r) Çevre sorunları 

konularına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan, uydu görüntülerinden ve/veya hava 

fotoğraflarından ve arazi çalışmalarından veriler elde edilerek sayısal veri tabanı 

oluşturulur. Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri 

sağlamakla sorumludur. Milli güvenlik ve savunma faaliyetlerine konu alanlar için Milli 

Savunma Bakanlığı ile koordinasyon sağlanır” hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 8. maddesi uyulacak temel esaslar; “(1) Çevre 

düzeni planı sınırları içinde kalan alanlarda; 

a) Kalkınma planı ve varsa bölge planlarının esas alınması, 

b) Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının gözetilmesi, 

c) Birbirine bitişik planlama alanlarında ekosistem bütünlüğünün ve arazi kullanım 

kararlarının sürekliliğinin sağlanması, 

ç) İlgili kurum ve kuruluşların, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin 

alınarak, planlama sürecine katılımının sağlanması,  

d) Doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması,  

e) Ekolojik dengeyi bozucu plan kararlarının getirilmemesi, 

f) Alt ölçekli planlara esas olacak koruma ve gelişme politika ve stratejilerinin 

oluşturulması, 

g) Ekonomik kararlar ile mekânsal kullanım kararlarının çevresel kaynakların 

sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi, 

ğ) Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikaların 

belirlenmesi,  

h) Projeksiyon nüfusunun, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı dikkate alınarak 

belirlenmesi, 

ı) İçme suyu, katı ve sıvı atık miktarlarına ilişkin mevcut ve projeksiyon değerlerinin 

belirlenmesi, 
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i) Arazi kullanım kararlarının ekolojik, jeolojik, hidrolojik riskler göz önüne alınarak 

belirlenmesi, 

j) Teknolojiden en üst düzeyde faydalanılması esastır.” hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi planların hazırlanması, 

hazırlatılması ve incelenmesine ilişkin idari ve teknik usuller; “(1) Çevre düzeni 

planlarının yetkili idarelerce hazırlanması, hazırlattırılması ve incelenmesi aşağıdaki 

usullere göre yapılır; 

a) İdari usuller; 

1) Çevre düzeni planı ile revizyon, ilave ve değişiklikleri mevzuatları uyarınca yetkili 

idarelerce hazırlanır veya hazırlatılır ve onaylanır. 

2) Yetkili idare çevre düzeni planı ile revizyon, ilave ve değişikliklerini ihale 

yöntemiyle hazırlatabileceği gibi protokol ile de ilgili idarelere hazırlatabilir. 

3) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili idarelerin çevre düzeni planları ve 9 uncu 

maddede belirtilen gerekçelere uygun revizyon, ilave ve değişiklik teklifleri incelenmek 

üzere yetkili idareye sunulur. 

4) Çevre düzeni planlarının hazırlanma sürecine katılımın sağlanmasıyla ilgili yöntem 

yetkili idarece belirlenir. Yetkili idare planlama aşamasında etkin katılımı sağlamak 

üzere; yazışma, anket uygulaması, toplantı, internet ortamı veya çalıştay yöntemlerini 

kullanabilir. 

5) Yetkili idarelerce onaylanan çevre düzeni planları, revizyon, ilave ve değişiklikleri 

Bakanlığa ve ilgili kurumlara gönderilmek üzere yetkili idarelerce yeterli sayıda 

çoğaltılarak dağıtımı yapılır. 

b) Teknik usuller; 

1) Analiz ve sentez çalışmalarında; arazi çalışmaları yapılarak bilimsel yöntemlere 

dayalı yeterli nitelikte ve kapsamda 7 nci maddede tanımlanan verilerden, uydu 

görüntülerinden veya hava fotoğraflarından faydalanılır.  

2) Sentez çalışmasında güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler belirlenir.  

3) Elde edilen verilerin kullanıldığı analiz ve sentez çalışmaları sonuçları doğrultusunda 

planın hedefleri ile birlikte strateji ve politikaları belirlenerek plan karar ve hükümleri 

oluşturulur. Ayrıca uygulama araçları ve denetim konularına dair ilkeler belirlenir. 
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4) Çevre düzeni planı; “plan paftasından’’, plan kararlarının açıklandığı “Plan Açıklama 

Raporundan’’ ve plan kararlarının uygulama hükümlerini tanımlayan “Plan 

Hükümleri”nden oluşur.  

5) Plan paftasında yer alacak kararlara ilişkin olarak Ek-1’de yer alan gösterim esas 

alınır. Ek-1’de gösterimi yer almayan arazi kullanım biçimleri için ilave gösterim 

geliştirilir.” hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 12. maddesi planların onaylanması, yürürlüğe 

girmesi ve ilanı;  

“(1) Çevre düzeni planları ilgili mevzuatları doğrultusunda yetkili idarelerce onaylanır.  

(2) İlgili mevzuatları doğrultusunda onaylanan çevre düzeni planları onama tarihinde 

yürürlüğe girer. 

(3) Onaylanan çevre düzeni planları onay tarihinden itibaren yetkili veya ilgili idarece 

planlama bölgesindeki herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerinde asılmak ve nerede 

nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile duyurulmak sureti ile otuz gün süre 

ile ilan edilir. Aynı zamanda, çevre düzeni planı, yetkili veya ilgili idarenin internet 

sayfasında da ayrıca yayımlanır. 

(4) Otuz günlük ilan süresinde çevre düzeni planlarına itiraz, askıya çıkaran yetkili veya 

ilgili idareye yapılır. 

(5) Askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair askı tutanakları yetkili amir dahil 

iki imzalı olarak hazırlanır.  

(6) Planlama alanındaki taşra teşkilatında veya diğer ilgili idarelerde askıya çıkarılan 

çevre düzeni planları için; askı süresinde yapılan itirazlar, askı tutanakları ile birlikte 

askı süresini takip eden on gün içinde yetkili idareye gönderilir. Çevre düzeni planlarına 

yapılan itirazlar, çevre düzeni planlarının yürürlüğünü durdurmaz. 

(7) (Değişik:R.G.-4/2/2009-27131) Yetkili idare çevre düzeni planlarına yapılan 

itirazları bu Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirir ve sonuçlandırır. Uygun 

bulunan itirazlar plan veya plan hükümlerinde düzeltme yapılarak onaylanır ve yeniden 

yetkili veya ilgili idarece planlama bölgesindeki herkesin görebileceği şekilde ilan 

yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile 

duyurulmak sureti ile otuz gün süre ile ilan edilerek kesinlik kazanır. İtirazlara ilişkin 

değerlendirme ve sonuçları itiraz sahiplerine bildirilir.  
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(8) Planlara askı süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazların tamamının uygun 

görülmemesi durumunda ise, yeniden dağıtıma gerek olmaksızın yazı ile bildirim 

yapılarak onaylı planlar kesinlik kazanır.  

(9) Kesinleşen çevre düzeni planlarının revizyonu, ilave ve değişiklikleri de aynı 

usullere tabidir.” hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi onaylanan planların dağıtımı;  

“(1) Çevre düzeni planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak yetkili idarelerin görevidir. 

Yetkili idare çevre düzeni planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalayarak veya 

kitapçıklar halinde çoğaltarak bedel karşılığında isteyenlere verebilir.  

(2) Yetkili idarelerce onaylanan çevre düzeni planları Bakanlığa gönderilir.  

(3) Onaylanan çevre düzeni planları yetkili idare tarafından çoğaltılarak, alt ölçekli 

planlara esas olmak üzere, uygulamadan sorumlu ilgili idarelere dağıtımı yapılır.” 

hüküm altına alınmıştır. 

Çevre Düzeni Planına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi planlara ilişkin uygulamaların 

izlenmesi ve denetlenmesi;  

“(1) Alt ölçekli planlar çevre düzeni planına uygun olmak zorundadır. Yetkili idareler, 

alt ölçekli planların çevre düzeni planına uygunluğunu sağlamak, izlemek ve 

denetlemekle yetkilidir.  

(2) Bakanlık, onaylanan planları izler ve denetler.  

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler çevre düzeni planına aykırı imar 

planı uygulamalarını tespit ve delilleri ile birlikte yazılı olarak yetkili idareye 

bildirmekle yükümlüdür.  

(4) Yetkili idarece yapılan inceleme sonucunda çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli 

plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni 

planı kararlarına uygun hale getirilmesi yetkili idarece ilgili idaresinden istenir. Aykırı 

kararların ilgili idaresince altmış gün içinde giderilmemesi halinde yetkili idarenin dava 

açma hakkı saklı kalmak kaydıyla, ilgilisi hakkında inceleme yapılmak üzere idarenin 

ilgili olduğu bakanlığa bildirilir. Bununla birlikte onaylı çevre düzeni planına aykırı 

imar planı hazırlayan müellif, hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler 

yapılmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili meslek odasına bildirilir.” 

hüküm altına alınmıştır.(EK-8) 
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EK-9 İmar Kanunu (3194 Sayılı Kanun) 

09.05.1985 tarih ve 18749 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar 

Kanunun 1. maddesinde; “Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; 

plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla 

düzenlenmiştir ” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun 2. maddesinde; “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 

kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun 

hükümlerine tabidir.” altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun 5. maddesinde; “Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda 

tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun 

olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve 

arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 

alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 

problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla 

beraber bütün olan plandır. 

Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 

işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı 

adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar 

uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile 

gösteren plandır. 

Yerleşme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. 

İmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 

İmar Parseli; İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı 

ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. 

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 
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Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti 

tescilli parseldir. 

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı 

ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 

insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine 

yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

İlgili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valiliktir., 

Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır. 

Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına 

verilmiş olan alanlardır. 

Çevre düzeni planı; Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. 

(Ek: 26/4/1989 - 3542/1 md.) Fen adamları; yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, 

makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise 

dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle 

bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı 

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır. 

Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte 

tarif edilir.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun Planlama Kademeleri kısmında 6. maddesinde; “Planlar, kapsadıkları 

alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, imar planları ise, 

“Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama imar 

planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun Hali Hazır Haritalar ve Planlar kısmında 7. maddesinde; “Halihazır 

harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.  
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a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya 

valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler 

olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000’i aşan yerleşmelerin imar planlarının 

yaptırılmaları mecburidir. 

Son nüfus sayımında nüfus 10.000’i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının 

gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları 

yürürlüktedir.  

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme 

alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce 

yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça 

hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, 

vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7. 

maddesindeki selahiyettine haizdirler.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar; 27. maddesinde 

“(Değişik: 8/8/2011- KHK-648/22 md.) Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin 

köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis 

niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile 

köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy 

kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve 

işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt 

ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların 

yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması 

zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. 

Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy 

yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı 

gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi 

zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 

28. madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Onaylı üst kademe 

planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik 
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açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve 

genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince 

belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı 

aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur. Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri 

uygulanmaz. Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan 

sınırı 5403 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. İl 

çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün 

gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve 

özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve 

ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer 

yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu 

sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel 

meclislerince yeniden belirlenebilir. İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları 

içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık 

tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, 

valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde 

kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili 

yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir. Bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle 

belirlenir.” hüküm altına alınmıştır. (EK-9) 
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EK-10 Plan Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmelik 

02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan 

Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; 

insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını 

yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer 

seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma 

dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak (Değişik ibare:RG-

17/3/2001-24345) her tür ve ölçekteki planın ve bu planlar üzerinde yapılacak 

değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir.” hüküm altına 

alınmıştır. (EK-10) 



 

 

83 

 

EK-11 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 

02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan 

Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmelik 1. maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan 

alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü 

sağlamaktır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı yönetmeliğin 2. maddesinde; “(Değişik: RG-2/9/1999-23804) Bu Yönetmelik 

hükümleri; 

1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan 

belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde, 

2) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında, 

3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların 

yerleşik alanları ve civarında, 

4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan 

sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır.” Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin Çevre düzeni planı kapsamında kalan alanlar kısmında 3. 

maddesinde; “(Başlığıyla birlikte değişik: RG-2/9/1999-23804) 2. maddede sayılan 

alanların onaylı bir çevre düzeni planı kapsamında kalması halinde, çevre düzeni planı 

kararlarına uyulur.” 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün tanımlar kısmı 4.maddesinde; “ Bu Yönetmelikte 

adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır: 

1) Yerleşik alan: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan 

mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarının da içine 

alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır. 

2) Yerleşme alanı: İmar plânı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. 

Diğer bir deyimle imar plânının kapsadığı alandır. 

3) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Yerleşme alanı dışı (iskan dışı) alan: Her ölçekteki 

imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan 

köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanlardır. 

4) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy 

ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy 

ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı 
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tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların 

toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından 

geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. 

dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan 

sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. 

Daha önce Valiliklerince tesbit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan 

köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir. 

5) (Değişik: RG-25/7/1997-23060) Resmi bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle 

İl Özel İdaresi ve Belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası 

karşılanan kurumlara kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel 

kişilerine ait bina ve tesislerdir. 

6) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Umumi bina: köy konağı, köy kahvesi ve lokantası 

gibi köy ortak yapıları hariç imar planı kararı ile yapılabilecek kamu hizmeti için 

kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, 

tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün 

salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, 

spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır. 

7) Bina cephesi: a - Parsel nizamında: Binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yo 

tarafındaki duvarının dış yüzüdür. b - Köşe başı parsellerde: Binanın kot aldığı yol 

tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür. 

8) Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası 

arasındaki dik hattın uzaklığıdır. 

9) Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına 

rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun 

genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesidir. 

10) Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattı arasındaki ortalama 

uzaklığıdır. 

11) Ayrık bina: İki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalardır. 

12) Bitişik bina: İki yanı komşu parsellerdeki binalara kısmen veya tamamen bitişik 

olan binalardır. 

13) Blok başı bina: İkiden fazla binadan oluşmuş blokta yalnız bir yanı komşu 

parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır. 

14) İkili blok (ikiz bina): İki binadan oluşmuş bir blokta bir yanı komşu parseldeki 

binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır. 

15) Bodrum kat: Zemin kat altındaki kat veya katlardır. 
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16) Zemin kat: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin 

üzerinde olan ilk kattır. 

17) Asma kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5,50 m. olan, zemin katında düzenlenen ve 

ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma 

katlar iç yüksekliği 2,40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3,00 m. 

den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

18) Normal kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır. 

19) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en 

üstte olan katıdır. 

20) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) İmar mevzuatına aykırı yapı: Muhtarlıktan izin 

alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı 

olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği ve benzeri 

konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu 

hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere 

inşa edilen yapılardır. 

21) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı): Bodrum kat, 

asma kat ve çatı arasındaki piyesler dahil, yapının inşa edilen tüm katlarının toplam 

alanıdır. Işıklıklar, hava bacaları, saçaklar, bina dışında tertiplenen yangın merdivenleri 

hariç, ortak alanlar bu alana dahildir. 

22) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı kat sayısı-KAKS, 

emsal): Yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır. 

23) Arka bahçe mesafesi: Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın 

uzaklığıdır. 

24) Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen 

akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve 

artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arzetmeyen imalathaneler ile 

patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır. 

25) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur. 

26) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan 

yüksekliktir. % 33 meyilli çatı gabarisi içinde kalan çatılar yüksekliği (1.00) m.yi 

geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven gereçleri, asansör kuleleri, lüzumlu su 

depoları v.b. elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir. 

27) Taban (bina) alanı: Yapının parsele oturacak bölümün yatay izdüşümünde 

kaplayacağı azami alandır. Bahçede yapılan eklentiler (müştemilat) taban alanı içinde 

sayılır. 
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28) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının 

parsel alanına oranıdır. 

29) Mevcut teşekkül: Bir yapı adasında inşa, edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere 

uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde uygulanması gereken plân ve mevzuat 

hükümlerine göre aynen veya ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün 

olan yapılardır. 

30) (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Muhtarlık izni: Köy ve mezraların yerleşik alanı ve 

civarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancılık veya 

tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazılı izindir. 

31) Azami bina alanı: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alandır. 

32) (Ek: RG-2/9/1999-23804) Ortak alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava 

bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, 

asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak 

kullanıma açık alanlardır. 

33) (Ek: RG-2/9/1999-23804) Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, 

arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposudur.” 

34) (Ek: RG-2/9/1999-23804) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 

kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup, bağımsız 

hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim 

duyan kişidir.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün belediye mücavir alan sınırları dışında planı 

bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak esaslar köy ve 

mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti kısmında 43. maddesinde; “(Değişik madde 

ve başlığı: RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, 

valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 

1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine 

yapılır, il idare kurulunca onaylanır. 

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının 

dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti 

yapılamaz. 

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy 

yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. 
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Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere 

yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez.” 

Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin altıncı bölümünün Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve 

Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar 

İfraz ve Tevhid İşleri kısmında ; “Madde 62 - (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Üst ölçek 

planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her 

parsel (5.000) m
2
 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama 

haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25,00 m. 

cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni 

yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. (Ek fıkra: RG-30/6/2001-

24448) 2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeleri 

kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu 

aranmaz. Tevhid işlemlerinde 5000 m
2
 asgari büyüklük şartı aranmaz” hüküm altına 

alınmıştır.(EK-11) 



 

 

88 

 

EK-12 442 sayılı Köy Kanunu 

7.4.1924 tarih ve 68 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köy 

Kanunun 9-15 ek maddelerinde; “Ek Madde 9 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 

11.md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)Köy muhtarı, köy ihtiyar 

meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy yerleşme planının yapılmasını bağlı 

bulunduğu mülki amirinden talep edebilir. Köy yerleşme planı, köy yerleşik ve gelişme 

alanını ihtiva eder” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun ek madde 10 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 12.madde hükmü 

olup madde numarası teselsül ettirilmiştir) “Valilikçe resen veya köy muhtarının talebi 

uygun bulunduğu takdirde, köy yerleşme planının yapılması için Köy Yerleşme Alanı 

Tespit Komisyonuna gönderilir. Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, Vali 

Yardımcısı başkanlığında Maliye, Çevre ve Şehircilik, Gıda ve Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlıkları ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşlarının birer teknik 

elemanı ile köy temsilcisinden oluşur. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer 

kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir. Komisyon, köyün halihazır ve gelişme 

durumunu dikkate alarak, konut ve genel ihtiyaçlarına göre köy yerleşme planını 

düzenler. Bu plan üzerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, meri İmar Kanunu ve 

bu konudaki yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın, parsellerin konumunu belirleyen 

işleri yapar veya yaptırır. Bu plan valilikçe onaylanarak kesinleştirilir ve yürürlüğe 

girer.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı kanunun ek madde 11 – (20/5/1987 - 3367/1 madde ile gelen ek 13. madde hükmü 

olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) “Komisyon kararı ve köy yerleşme planı köy 

muhtarlığına tebliğ edilir. İtiraz edilmezse valinin onayı ile kesinleşir. Köy muhtarı köy 

ihtiyar meclisinin kararına dayanarak komisyon kararına karşı en geç 30 gün içinde 

valiliğe itiraz edebilir, itiraz valilikçe 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

Kesinleşen kararlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanır” hüküm 

altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun ek madde 12 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 14. md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir; “Değişik: 27/5/2004-5178/6 md.) Köy yerleşme 

plânında konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler, Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan seyrangâh, yol ve panayır yerleri gibi alanlar ve Hazinenin 

mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlardan, 4342 sayılı Mera 

Kanununun 5. maddesi hükümleri uyarınca incelenmesine müteakip mera, yaylak ve 

kışlak ile otlak ve çayır olarak yararlanılamayacağı anlaşılan yerler köy yerleşme 
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plânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybeder. Ancak bu madde kapsamında 

Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazların devri 

Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yapılır ve valilikçe köy tüzel kişiliği 

adına tapuya tescil edilir.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun ek madde 13 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15. md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir); “Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına 

göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy 

nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç 

bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil 

edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar 

meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina 

yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve 

temlik edemezler.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun ek madde 14 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 16. md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir) “6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 1051 Sayılı Kanunla Değişik 7269 

sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları 

bu Kanun kapsamı dışındadır. Bu Kanunun hükümleri, belediye mücavir alanında 

bulunan köyler için, valinin teklifi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile 

uygulanır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun ek madde 15 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 17. md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir) “Komisyonun teşkili, çalışma ve karar verme esas 

ve usulleri, köy tüzelkişiliği adına yapılacak tesciller, köy yerleşme planı düzenleme 

esas ve usulleri, ihtiyaç sahiplerinde aranan vasıflar, devir yasakları, taşınmaz malların 

amaca uygun kullanılma esasları, rayiç bedel tayini, satış esasları ve diğer hususlar, bir 

yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

en geç iki ay içinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlünce ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır” hüküm altına alınmıştır. 

(EK-12) 
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EK-13 18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği 

 Mülga Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın hazırlamış 

olduğu Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğinin birinci bölümünde 1. 

maddesinde; “Bu yönetmelik, 18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında 20/05/1987 tarih ve 3367 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili 

hususları düzenler” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün birinci kısmının Köy Yerleşme Alanı Tespit 

Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Esasları 4. maddesinde; “Köy yerleşme alanı tespit 

komisyonu; vali yardımcısının başkanlığında; milli emlak müdürlüğü, Bayındırlık ve 

İskân Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl 

Müdürlüğü ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden birer teknik eleman ile köy temsilcisinden 

oluşur. Görevlendirme vali oluru ile yapılır. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer 

kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir. Komisyon üye tam sayısının 2/3 

çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde, 

Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.  Komisyon sekreterya ve büro 

hizmetleri köy hizmetleri il müdürlüğü tarafından yerine getirilir” hüküm altına 

alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün birinci kısmında Köy Yerleşme Alanının Tespiti 

5. maddesinde; “İlgili ilçe kaymakamının mütalaasını da dikkate alarak muhtarın talebi 

uygun görmesi veya doğrudan doğruya kendi kararına dayanarak; vali, köy yerleşme 

alanını tespit ve planını hazırlamak üzere komisyonu görevlendirir.  Komisyon 

öncelikle o köye ait harita, sosyal ve ekonomik durum gösteren doküman ve gerekli 

diğer bilgileri derledikten sonra merkezde bir ön değerlendirme yapar. Müteakiben 

mahalline giderek, köyün istikbaldeki gelişme durumu da dikkate alınarak; ihtiyaç 

duyulan konut parsel sayısını, parsel büyüklüklerini, gerekli bulmuyorsa sosyal tesisler 

ve diğer genel ihtiyaçlar için tefrik edilecek arazi miktarını hesaplayarak, sonuç olarak 

köy yerleşme alanının ne genişlikte olacağına karar verir. Mevcut köy yerleşik alanı ile 

bütünlük teşkil edecek şekilde ve mümkün mertebe mera niteliğini kaybetmiş arazilerle 

verimi düşük ya da tarım dışı hazine arazilerine öncelik vererek, köy gelişme alanı için 

uygunluğuna karar verdiği sahanın sınırlarını belirler.   Müracaatların çok olması 

halinde komisyon, nüfusu en çok olan köyden başlayarak bir öncelik sıralaması yapar 
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ve çalışmalarını buna göre yürütür. Bu amaçla gerektiğinde valilikçe ayrı ya da aynı vali 

yardımcısının başkanlığında birden azla komisyon teşkil edebilir. Komisyon yaptığı bu 

çalışmaları ve aldığı kararları bir tutanakla tespit eder” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün birinci kısmında Köy Yerleşme Alanına Ait 

Harita veya Ölçekli Krokinin Yapılması 6. maddesinde; “Komisyon 5. madde uyarınca 

yaptığı tespitleri ve aldığı kararları, köy yerleşme plânı yapılmak üzere, köy hizmetleri 

il müdürlüğüne intikal ettirilir.  Köy hizmetleri il müdürlüğü, komisyon tarafından tespit 

edilen köy yerleşme alanı sınırlarını, mümkün mertebe sabit noktalar arasından düz 

hatlar geçirerek sahada tespit eder ve köşe noktalarını kalıcı işaretlerle belirler. Daha 

sonra tespit edilen bu alan kadastro görmüş olan yerlerde 1/1.000 ölçekli harita üzerine 

işlenir. Kadastro görmemiş yerlerde ise söz konusu alanın 1/1.000 ölçekli haritası veya 

ölçekli krokisi yapılır veya yaptırılır. Harita veya ölçekli kroki üzerinde belirlenen alan 

içinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mer’a, yaylak, seyrangah, yol, 

harman ve panayır yerleri gibi alanlar ile Hazinenin mülkiyetinde olup bir kamu 

hizmetine tahsis edilmemiş yerlerden başka, özel mülkiyete konu olmuş veya olabilecek 

taşınmaz mal varsa, bunlar ya köy tüzel kişiliği tarafından kamulaştırılır veya uygulama 

dışında bırakılır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün birinci kısmında Köy Yerleşme Planının 

Yapılması 7. maddesinde; “Köy hizmetleri il müdürlüğü (İl Özel İdaresi) hazırlanan 

harita veya ölçekli kroki üzerinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek 

teknik esaslara göre; konut, komisyon tarafından tespit edilen sosyal tesisler ve köyün 

diğer ihtiyaçları için gerekli parselleri ve yolları ölçek dahilinde işleyerek, köy yerleşme 

planını hazırlar. Köy yerleşme planını zemine aplike ederek parsel köşe noktalarını 

işaretler. Köy yerleşme planlarını yapmak üzer, köy hizmetleri il müdürlüğü veya bağlı 

bulunduğu bölge müdürlüğünde gerekli teknik elamanların bulunmaması halinde, bu 

çalışmalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır” hüküm 

altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün birinci kısmında Köy Yerleşme Planının 

Onaylanması ve Tapuya Tescil 8. maddesinde; “Hazırlanan köy yerleşme planı köy 

hizmetleri il müdürlüğü tarafından vali’nin onayına sunulur. Onay işlemini müteakip, 

söz konusu plan köy muhtarlığına tebliğ edilir. İtiraz edilmezse valinin onayı ile 

kesinleşir. Köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin kararına dayanarak en geç 30 gün içinde 
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valiliğe itiraz edebilir. İtirazı valilikçe 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar 

kesindir.    Kesinleşen köy yerleşme planı, valilikçe ilgili kadastro müdürlüğüne 

gönderilir. Kadastro müdürlüğünce büro ve arazi kontrolü yapıldıktan sonra ilgili tapu 

sicil müdürlüğü tarafından parsellerin köy tüzel kişiliği adını tescil işlemleri yapılır” 

hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında Arsa Bedellerinin Tespiti 9. 

maddesinde; “Arsaların satış bedeli komisyon tarafından tespit edilir. Bunun için 

arazinin; halihazır emsal alım satım değerleri, mevkii, inşaat teknikleri bakımından 

elverişlilik durumu, ulaşım ve benzeri hususlar dikkate alınarak, öncelikle (m) birim 

fiyatı hesaplanır. Daha sonra muhdes yollar ile sosyal tesisler ve diğer amaçlar için 

ayrılan sahaların bedellerinden m
2
’ye düşen pay ilave edilmek suretiyle, konut 

arsalarının bedelleri hesaplanır” hüküm altına alınmıştır . 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında Arsaların İlânı 10. maddesinde; 

“Köy yerleşme alanı plânı ile arsaların satış bedellerini gösterir cetveller, köy hizmetleri 

il müdürlüğü tarafından 15 gün müddetle köyde görülebilecek bir yere astırılır ve durum 

mutad vasıtalarla en az üç defa köy halkına duyurulur” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti 11. 

maddesinde “İlân süresi sonunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan, 

basılı formların doldurulması suretiyle yapılmış olan arsa satın alma istekleri, köy 

ihtiyar meclisi tarafından köy topluluğu huzurunda incelenir. isteklilerin, ihtiyaç 

sahipliği şartlarına uygunlukları tespit ve tevsik olunur” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında İhtiyaç Sahipliliği Şartları 12. 

maddesinde “Arsa satın alabilmek için; 

a) İsteklinin reşit olması, 

b) Kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuklarına ait evi veya arsası bulunmaması, var 

ise evinin harap, arsanın kullanışsız olması, 

c) İsteklinin ikamet etmekte olduğu köy nüfusuna kayıtlı olması ve o köyde asgari 5 yıl 

oturmuş olması, 

Nüfus kaydı evvelce başka yerlerde olup, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu 

köy nüfusuna aktarmış olanların, hak sahibi olabilmeleri için nüfus kaydı aktarma işlemi 

tarihinden itibaren 5 yıl süreyle fiilen o köyde ikamet etmiş olmaları şarttır. 
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Yukarıda sayılan şartları haiz bulunan isteklilerin sayısı arsa sayısından çok ise, arsalar 

aşağıdaki öncelik sırasına uyularak satılır. 

a) Sel, yer kayması ve yangın gibi sebeplerle arsa ve evini kaybetmiş olanlar, 

b) Kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuklarına ait köy içinde inşaata müsait arsası 

bulunmayanlar, 

c) Evi çok harap ve arsası elverişsiz olanlar, 

d) Evli ve çok nüfus sahibi olanlar, çocuk sahibi dullar, 

e) Evli olanlar , 

f) Köydeki ikamet süresi fazla olanlar.” Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında Arsaların Satışı 13. maddesinde; 

“Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine hangi arsanın satılacağı, kendi aralarında 

anlaşamadıkları takdirde kura ile tespit edilir. Bu tespiti müteakip arsalarını karşılıklı 

olarak değiştirmek isteyenlerin, 3 gün içinde müşterek dilekçe ile müracaat etmeleri 

şartıyla arsaları değiştirilebilir.  Köy ihtiyar heyetince satış yapılacak isteklilere bir ay 

içinde arsa bedelini köy sandığına yatırmaları veya borçlanma senetlerini imza etmeleri 

yazılı olarak tebliğ edilir” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında Temlik, Tescil ve Takyit 14. 

maddesinde; “Arsa bedellerinin peşin olarak yatırılmasını veya taksitle satılması halinde 

borç senetlerinin imzalanmasını müteakip, muhtarlığın talebi üzerine valilikçe 

hazırlatılacak temlik cetvelleri, valinin yazılı emrine bağlı olarak ilgili tapu sicil 

müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğünce, varsa borçlanılan miktarda, köy tüzel 

kişiliği lehine kanuni ipotek tesisi suretiyle, hak sahibi adına re’sen tescil işlemleri 

yapılarak tapuları verilir. Taksitle satılan arsa bedelleri en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle 

faizsiz olarak tahsil edilir.  Peşin veya taksitle satılan arsalar 10 yıl müddetle, konut 

veya zirai kredi veren kuruluşlar dışında rehin ve diğer ayni haklarla takyit edilemez, 

miras yoluyla intikal işlemi hariç, devir-temlike, satış vaadi sözleşmesine, taksime, 

şüyuun gidilmesi talebine konu olamaz. Ayrıca amme alacağı hariç haciz edilemez. Bu 

husus tescil işlemleri sırasında, tapu sicil müdürlüğünce re’sen tapu kütüğünün şerhler 

hanesinde belirtilir” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün ikinci kısmında Arsaların Geri Alınması 15. 

maddesinde; “Arsaların hak sahipleri adına tapuda tescili tarihinden itibaren (5) yıl 

içinde bina yapılmadığı takdirde, köy muhtarlığınca alınacak yargı kararı ile tapu iptal 

edilerek, arsa köy tüzel kişiliği adına tescil ettirilir” hüküm altına alınmıştır. (EK-13) 
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EK-14 İskan Kanunu (5543 Sayılı Kanun) 

26.09.2006 tarih ve 26301 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İskan 

Kanunun 1. maddesinde; “(1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri 

kamulaştırılanlar ile millî güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde 

fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak 

tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir” hüküm altına 

alınmıştır. 

Aynı Kanunun 2. maddesi; “(1) Bu Kanun; yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri 

kamulaştırılanların, göçebelerin ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine 

karar verilenlerin iskânı ile köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin 

düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas alınacak tedbirlere dair hükümleri kapsar” 

hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun 3. maddesi (c ) bendinde; “Fiziksel yerleşim: Bir aileye, yerleşim yerinin 

elverişsizliği nedeniyle köylerin nakledilmesi veya dağınık yerleşim birimleri ve afet 

sonucu parçalanmış köylerin toplulaştırılması amacıyla veya köy gelişme alanından 

ihtiyaçlılara yapılacak arsa satışından sonra Bakanlıkça belirlenecek kredi miktarı 

üzerinden verilecek kredi desteğiyle yapılan iskândır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun dördüncü bölümünün Fiziksel Yerleşim Düzenlenmesi Kısmında 16. 

maddesinde “(1) Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla; 

a) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan 

köyler ile altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen yerleşim birimlerinin 

daha elverişli bir yerleşim yerine nakledilmesi, 

b) Birden fazla istekli köy veya bir köy hudutları içinde kalan mahalle, kom, mezra ve 

benzeri dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni 

bir yerleşim yerinde toplulaştırılması, 

c) Afet nedeniyle parçalanmış köylerde, afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde 

yeni yerleşim yerine ekleme yapılması, 

ç) Nakli, toplulaştırılması ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi yapılacak köylerin imar 

planlarının yapılması, onaylanması ve bu planlara uyulmasının sağlanması, ayrıca 
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onaylanmış köy imar planlarına göre ayrılan alanlardan istekli hak sahiplerine arsa 

satılması, 

d) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun 

nitelikte konut, tarımsal işletme binaları ve sosyal tesislerin tiplerinin ve uygun yerleşim 

modellerinin araştırılması, teknik yardım niteliğindeki tip projelerin hazırlanarak istekli 

köy veya köylülere verilmesi, gerektiği hallerde köylerde sosyal, kültürel, idari, 

ekonomik yapı ve tesisler ile köy içi altyapılarının yapılması, 

e) Nakil, toplulaştırma ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi uygulamaları tamamlanan 

köylerde, daha sonraki yıllarda rezerv arsalardan satın alan ailelere, kendi evini yapana 

yardım metodu ile kredi açılması, hizmetleri, imar mevzuatına uyularak hazırlanacak 

plan ve projelere göre yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esas 

ve usûllerdahilinde hak sahibi ailelere borçlanmaya tâbi olmak kaydıyla konut ve 

işletme binası için nakdi kredi açılır. 

 (2) Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hizmetlerin yapılabilmesi için köy 

seçmen listesinde kayıtlı olanların yarıdan bir fazlasının, o yerin en büyük mülki 

amirliğine yazılı müracaatı esastır.” Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün İskânda aile kabul edilecekler 17. maddesinde; “(1) 

Bu Kanunun uygulanmasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve aşağıda sıralananlar 

aile sayılır. 

a) Karı ile koca, 

b) Evlenmemiş çocuklar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte,  

c) Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına, 

ç) Anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle,  

bir aile olarak iskân edilirler. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Komisyonlar Kısmında 18. maddesi; “(1) Bakanlıkça 

ihtiyaç duyulması halinde, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, gerekli 

görülecek diğer bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir Merkezi İskân 

Komisyonu kurulur. 

(2) Bu komisyon, göçebelerin, göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların ve millî güvenlik 

nedeniyle iskân edilecek ailelerin ekonomik, sosyal ve sağlık şartlarına göre 
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yerleştirilecekleri yerleri ve iskân programlarını tetkik etmek, iskâna yarayacak 

taşınmaz malları araştırıp bulmak, iskân ödeneklerini sağlamak ve harcanmasını 

kararlaştırmak, iskân konusunda görevli bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi 

görevleri yerine getirir” hüküm altına alınmıştır. 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre iskân edilecekleri tespite ve taşınmaz mal tahsisine 

mahallin en büyük mülki amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; 

bayındırlık ve iskân, tapu, maliye, tarım ve gerektiğinde ihtiyaç duyulacak konularda 

hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden teşekkül edecek Mahalli 

İskân Komisyonu yetkilidir. 

 (4) Bu komisyonlar, eldeki bilgi ve belgelere göre iskân edileceklerin hak sahibi olup 

olmadıklarına dair karar alırlar. 

 (5) Bu maddede belirtilen komisyonların çalışma usûl ve esasları, Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hüküm altına alınmıştır. 

 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Temlik ve Tescil Kısmında 19. maddesinde; “(1) Bu 

Kanun hükümlerine göre verilen taşınmaz malların temlikine, vali ve kaymakamlar 

yetkilidir. Dağıtım defter veya kararlarının vali veya kaymakamlarca onanması, 

temliktir. Onaylı defter veya kararlardaki miktarlar geçerlidir. 

 (2) Verilen taşınmaz mallar, temlik tarihinde yaşayan aile fertleri adına eşit hisselerle 

temlik ve tapuya tescil ettirilir.” Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Mülkiyete Ve Bedele İlişkin İhtilaflar Kısmında 20. 

Maddesinde; “(1) Temlik edilmiş olan taşınmaz mallar mülkiyetine ilişkin olarak 

açılacak davalarda, davalı yeni malik ile birlikte tapudaki tescil durumuna göre 

Hazinedir. 

 (2) Temlik  tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra malın kendisine ait olduğunu 

iddia edenler tarafından, el koyma tarihindeki rayiç bedel üzerinden dava açılabilir.” 

hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Devir, Takyit ve Geri Alma Kısmında 21. 

maddesinde; “(1) Bu Kanuna göre verilen taşınmaz mallar temlik tarihinden itibaren on 

yıl süre ile hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, tapu kütüğüne satış 
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vaadi şerhi konulamaz ve hacz olunamaz. Bu taşınmazların tapularına bu yolla kayıt 

düşülür. 

 (2) Bu Kanuna göre hak sahiplerine verilen arazi, arsa, işyeri, konut ve tarımsal 

tesislerin; takyit süresi içinde askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun hastalık 

gibi geçerli bir özrü olmaksızın kendileri tarafından işletilmediği, oturulmadığı veya 

satıldığı, kiraya verildiği, gelir elde etmek maksadıyla üçüncü kişilere kullandırıldığı 

tespit olunduğunda, Mahalli İskân Komisyonunca hak sahiplilik durumu iptal edilir, 

iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescili 

mahkemeden istenir” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Tahsis, Devir Ve Temlik Edilecek Arazi Ve Arsalar 

Kısmında; 38. Maddesinde; “(1) Özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla 

bu Kanun uygulamalarında kullanılabilecek arsa ve araziler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler. 

b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamış ve 

kullanılmayan arazi ve arsalar. 

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve tahsis amacı değiştirilmek 

suretiyle Hazine adına tescil ettirilen araziler. 

ç) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve maksada tahsis  edilmemiş 

olup 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan yerler. 

d) İşlenmeye elverişli olmayan tuzlu, alkali, taşlık ve benzeri topraklardan  Devletçe 

ıslah suretiyle elde edilen araziler. 

e) Bakanlık tarafından gerçek ve tüzel kişilerden satın alınacak veya kamulaştırılacak 

arsa ve araziler. 

f) Köy tüzel kişiliğine ait arazi ve arsalar. 

 (2) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca bu 

amaçla kullanılmak üzere tahsis edildikten sonra; (ç), (e), (f) bentlerinde belirtilen arsa 

ve araziler ise işlemleri sonuçlandıktan sonra iskân hizmetlerinde kullanılır” hüküm 

altına alınmıştır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Köy Tüzel Kişiliğine Ait Arsa Ve Araziler Kısmında 

39. maddesinde; “(1) Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler, köy ihtiyar heyetince karar 
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verildiği takdirde bu Kanun kapsamında kullanılabilir. Bu tür arsa ve arazilerin kıymet 

takdiri köy ihtiyar heyetince yapılır, arsa ve arazinin hak sahiplerine satışından elde 

edilen para köy bütçesine gelir kaydedilir.” Hüküm altına alınmıştır” hüküm altına 

alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Seçilemeyecek Arsa ve Araziler Kısmında 40. 

maddesinde; “(1) Bu Kanun kapsamında kullanılacak arsa ve araziler, özel kanun 

hükümleri ve millî güvenlik nedeniyle tahsis edilmiş veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 

sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre tesis 

edilecek askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri sınırları kapsamında kalan 

yerlerden seçilmez. 

(2) Ancak zorunlu hallerde söz konusu arsa ve araziler ilgili kurumların uygun görüşü 

doğrultusunda kullanılabilir” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Yeni Yerleşim Yerinde İlgili Kurum Ve 

Kuruluşlarca Yapılacak Hizmetler Kısmında 46. maddesinde; “(1) Bu Kanunun 10, 11, 

12 ve 13. maddeleri gereğince yapılacak iskânlarda elektrik, okul, sağlık evi ve benzeri 

tesisler ile altyapı hizmetleri ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 

Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun beşinci bölümünün Yönetmelik Düzenleme Yetkisi Kısmında 47. 

maddesinde; “(1) Bu Kanunla, yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlar ile bu 

Kanunun uygulanmasına ait diğer düzenlemeler, ilgili bakanlık ve kuruluşların da 

görüşleri alınarak Bakanlıkça düzenlenecek ve altı ay içerisinde çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun ek madde 1’de “(Ek: 16/5/2012-6306/18 md.) (1) Afet riski veya fen, 

sanat ve sağlık kurallarına aykırılık sebebiyle veya Bakanlar Kurulunca belirlenen özel 

proje alanlarında gerçekleştirilecek olan yeniden iskân uygulamalarında, buralardaki 

yerleşim merkezlerinde yaşayan ailelerin daha elverişli yerlerde iskânları ile köye dönüş 

projeleri çerçevesindeki iskân çalışmaları; ilgili proje için alınan Bakanlar Kurulu 

kararında belirtilen hak sahipliği ve borçlandırma usul ve esaslarına göre, Bakanlar 

Kurulunca tespit edilen orman veya mera vasıflı alanlardan ve Hazinenin özel 
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mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan uygun 

görülen yeni yerleşim yerlerinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılır.  

(2) Bu madde kapsamındaki uygulamalara ilişkin talebin diğer kamu kurum veya 

kuruluşlarından gelmesi hâlinde, altyapı hizmetleri de dâhil olmak üzere yeniden 

yerleşim için gerekli görülen her türlü ödenek, Bakanlığın görüşü alınarak ana projeyi 

yürüten kuruluşun bütçesine konulur ve ihtiyaç duyulan ödenek, Bakanlık bütçesine 

ilgili kuruluş tarafından transfer edilir. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi 

hizmetleri için kanun ile öngörülen dönüşüm projeleri özel hesabından bu madde 

kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere kaynak aktarılabilir” hüküm altına 

alınmıştır. (EK-14) 
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EK-15 İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

5543 sayılı İskan Kanun 47. maddesi uyarınca çıkarılan İskan Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği birinci bölümünün Amaç ve Kapsam Kısmında 1. maddesinde; “(1) Bu 

Yönetmelik; 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda öngörülen geçici iskân 

yardımları, kesin iskân yardımları, yerlerin terki bakımından zorunlu hâller, iskân 

hizmetleri için faaliyet gösterecek olan komisyonlar, iskân duyurusu ve ilgililerin iskân 

için müracaatları, konut, işletme binası, arsa, arazi ve proje kredisi verilmesi, hak 

sahiplerinin borçlanmaları, kredi borçlanmaları, bu kredilere uygulanacak faizler ve 

diğer hususlar ve erteleme sebepleri ile ilgili hususları ve bu hususlara ve Kanunun 

uygulanmasına dair usûl ve esasları düzenlemektedir” hüküm altına alınmıştır  

Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün ikinci kısmında İskân Komisyonları ve İskân 

İşlem ve Tedbirleri 11. maddesinde; “(1) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde, 

projelerin uygulanmasını, alınacak tedbirlerin belirlenmesini, ilgili kurum ve kuruluşlar 

ile koordinasyonu sağlamak üzere; Bakanın veya görevlendireceği Müsteşar veya 

Yardımcısının Başkanlığında iskân hizmetlerini yürüten Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcısı ve Daire Başkanı ile İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve iskân hizmetlerinin 

yürütülmesi ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden bir Merkezî İskân 

Komisyonu teşkil edilir, Komisyon başkanın uygun göreceği yerde toplanır ve oy 

çokluğu ile karar alır. 

(2) Kanun kapsamındakilerin iskân edilmesi ve köylerde fiziksel yerleşimin 

düzenlenmesi işlemlerinde hak sahibi olacakların tespiti maksadıyla, müdürlüğün teklifi 

ve valinin onayı ile Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 

görevlilerin iştiraki ile teşkil edecek Mahallî İskân Komisyonu, mahallin en büyük 

mülkî âmirinin veya görevlendireceği kişinin Başkanlığında uygun yerde toplanır. Etüt, 

araştırma ve tespit işlemleri ile ilgili olarak müdürlükçe elde edilen bilgilere ve bağlı 

oldukları kurum, kuruluş görev alanları bilgilerine göre, ailelerin hak sahibi olup 

olmadıklarına veya hak sahipliğinin iptaline oy birliği ile karar verir” hüküm altına 

alınmıştır.   
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Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün Arazi, arsa ve konut edindirme, borçlandırma 

ve mahsup işlemleri 8.maddesinde; “(1) Kanunun 10, 11 ve 12. maddelerine göre iskân 

edilecek hak sahipleri; verilen taşınmazlar sebebiyle, kamulaştırılan veya satın alınan 

taşınmazların kamulaştırma veya satın alma bedelleri, yapılar için maliyet bedelleri ve 

Hazine arazileri için rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar. Ancak, iskân amacıyla 

kamulaştırılmış, satın alınmış, inşa edilmiş olup, bir yıl içinde devri yapılmamış veya 

herhangi bir sebeple geri alınmış taşınmazlar için, yeni hak sahiplerine veriliş 

tarihindeki râyiç bedeller üzerinden borçlandırma işlemi yapılır. Altyapı tesisleri, 

sosyal, kültürel, idarî ve ortak kullanıma mahsus ekonomik tesisler ile benzer 

maksatlarla kurulan tesislerin, imar plânlarının ve teknik yardım niteliğindeki tip 

projelerin bedelleri borçlandırmaya dâhil edilmez. 

(2) İskân edilenlere verilen taşınmazlar sebebiyle tespit edilen borca, açılan donatım ve 

işletme kredileri ile faizlerinin eklenmesi sûretiyle bulunan toplam borç tutarından, 

iskân edilen adına Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılan ve 

borçlandırma tarihine kadarki asgarî ücretteki değişme oranlarına göre Türkiye İstatistik 

Kurumuna güncelleştirilmesi yaptırılan kamulaştırma bedelleri mahsup edilir. Yatırılan 

kamulaştırma bedeli, toplam borç tutarından fazla ise, fazlası ilgilisine iade edilir. 

Belirlenen borç miktarı iskân edilen aile adına yatırılan kamulaştırma bedellerinden 

fazla ise, kalan borç tutarı için, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri dâhilinde borçlandırma 

işlemi yapılır. 

(3) Bu madde hükümlerine göre iskân edilenlere verilen taşınmazların borçlandırma 

bedelleri, borçlandırmayı takip eden altmışıncı ayda ilk taksidi alınmak üzere onbeş 

yılda ve onbeş eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur.  

(4) (Mülga:RG-8/5/2010-27575) 

(5) Konut, iş yeri ve tarım arazisinin hak sahiplerince bulunarak, talep ve teklif edilmesi 

ve talebin Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, hak sahipleri, tespit tarihinde onaltı 

yaşından büyük işçiler için yürürlükte olan asgarî ücretin otuz günlük brüt tutarının 

yüzyirmi aylık karşılığını geçmemek üzere satın alınarak veya tahsisen temin edilerek 

borçlandırılırlar.  

(6) Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, iskân maksadı ile verilen 

taşınmazların temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamayacağı, 

bağışlanamayacağı, terhin edilemeyeceği, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi 
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konulamayacağı ve hacz olunamayacağı hususlarında taşınmazların tapu kayıtlarına 

şerh düşülür. 

(7) İskân edilecekler, şahsen veya temsilcisi vasıtası ile, müdürlükçe yapılan tebligat 

tarihinden itibaren altmış gün içerisinde borçlanma sözleşmesini imzalamadığı takdirde, 

başkaca hiçbir şart aranmaksızın hak sahipliği iptal edilir. Ancak, tabiî âfet, uzun süreli 

tedavi, tutukluluk ve benzeri belgelendirilmiş zorlayıcı sebeplerin bulunması hâlleri 

saklı olup, borçlanma sözleşmesi için öngörülen süre zorlayıcı sebeplerin ortadan 

kalkmasından itibaren başlar” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesi 14. 

Maddesinde; “(1) Köylerde kalkınmanın sağlanması, toplulaşmanın teşvik edilmesi, 

uygun yerleşim yerlerine nakli, herhangi bir sebeple parçalanmış köyleri veya yakın 

köyleri birleştirmek ve fiziksel yerleşimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, köy merkezinin 

bitişiğinde köy gelişme alanı uygulaması yapılması, plânlı merkezî köy yerleşimlerinin 

oluşturulması, bölgesel mimarî yapıların geliştirilmesi ve modern yapılara 

kavuşturulması amaçları ile; eski yerleşim yerindeki yapılarını yıkıp boşaltmayı (Mülga 

ibare: RG-31/7/2009-27305) (…) taahhüt edenlerden; muhtarlıkça ikamet belgesi 

verilen ve köyün bağlı olduğu Valilik veya Kaymakamlıkça yaptırılacak incelemeler 

sonucu ikamet etme amacıyla en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertleri köyde 

yerleşik olarak yaşayan ve aile olarak kabul edilenlere, plânlı yeni yerleşim yerinden 

bedeli karşılığında arsa satışı yapılır. (Ek cümle: RG-8/5/2010-27575). Parsel 

büyüklüğü; tarım ile uğraşan ailenin konut, ahır, tarımsal makine parkı yeri gibi 

ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte planlanır ve 2.000 m
2
 geçemez. 

(2) Satılacak arsalar, anlaşma veya kura ile tespit edilir. Kura sonrasında, arsalarını 

karşılıklı olarak değiştirmek isteyenlerin yedi gün içinde dilekçe ile müracaat etmeleri 

hâlinde, arsaları değiştirilebilir. Bir şahsa aynı amaçla birden fazla ve hangi amaçla 

olursa olsun ikiden fazla arsa satılamaz. Hak sahiplerine, altmış gün içinde arsa bedelini 

Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına aktarılmak üzere peşin olarak mahallî 

banka şubesine yatırmaları veya birinci taksiti peşin olarak yatırmaları ve kalan miktar 

için, yıllık yüzde beş faizli olarak iki yılda iki eşit taksitle ödenmek üzere borçlandırma 

sözleşmesi senetlerini imzalamaları tebliğ olunur. (Ek cümle: RG-21/11/2012-28474) 

Altmış gün içinde arsa bedelinin tamamını yatırmayanların veya birinci taksitini 

yatırarak borçlanma sözleşmesi imzalamayanların hak sahiplikleri iptal edilir 
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(3) Çevre şartları ile sosyal ve ekonomik şartlara uygun, bölgesel tarihî mimarînin 

geliştirilmesi, modern yapıların kurulması amacıyla plân ve projeler geliştirilmesi, imar 

plânlarının yapılması, yaptırılması, onaylanması, plân ve projelere uyulmasının temini 

amacıyla gerekli tedbirler alınır. 

(4) Plânlı yerleşim alanından arsa alanlara, konut ve işletme binası yapımını 

desteklemek üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda kredi desteği sağlanabilir. 

(5) (Değişik: RG-21/11/2012-28474) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata 

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 

göre uygulama gerçekleştirilmiş olan köylerde, eski yerleşim yerinde kalan aileler 

köyün idarî sınırları içinde toplulaştırılırlar. Ancak, köyün idarî sınırları dışında 7269 

Sayılı Kanuna göre uygulama gerçekleştirilmiş ise geriye kalan aileler, köyün tüzel 

kişiliğinin kaldırılması hâlinde, sınırları içine alındığı köyün merkezinde veya köyün 

sınırları içinde hak sahibi olan ailelerin yerleştirildiği yeni yerleşim yerinde bu madde 

hükümlerine göre birleştirilebilirler.  

(6) (Değişik: RG-8/5/2010-27575) Merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, 

toplulaştırma veya Kanun kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında; 

aileler, otuz ve daha fazla sayıda ailenin kabul ve taahhüt etmeleri ve yapılacak konut, 

tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesislerin yaklaşık maliyet bedeli ile uygulama yılı 

kredi miktarı arasındaki farkı Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına def’aten 

yatırmaları şartları ile, konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle 

birlikte yaptırılarak borçlandırılabilirler. İnşaatların bitiminden sonra hesaplaşmaya 

gidilir. Bu hesaplaşmaya göre hak sahibi alacaklı ise, alacak borcundan düşülür; borçlu 

ise, borcun uygulama yılı kredi miktarı dışında kalan kısmı def’aten tahsil edilir.  

(7) Konut ve tarım işletmesi binasının Devlet eliyle yapılmasının kabul edilmemesi 

veya otuzdan daha az sayıda ailece kabul edilmesi hâlinde, en az beş aile olmak şartıyla, 

konut ve tarım işletmesi binası yapımı için ayrı ayrı olmak üzere, Bakan onayı ile 

belirlenecek miktarda kredi açılabilir. 

(8) İnşaat seviyesine göre kullandırılacak kredi dilimleri, Bakanlığın talimatı ile 

belirlenir. 

(9) Konut, tarım işletmesi bina ve tesisleri kredisi, konut büyüklüğü (Değişik ibare: RG-

13/10/2011-28083) 150 m
2
 geçmemek ve aynı yerleşim yerinde en fazla iki tip proje 

uygulanmak, plânına ve projesine uyulacağı taahhüt edilmek ve kontrollü 

kullandırılmak üzere;  
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a) Ödeneği ayrılan ve kredi açılması Bakanlıkça uygun görülenler ilgili müdürlüğe 

bildirildikten sonra, kredi kullanacak arsa sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 

altmış gün içinde borçlanma sözleşmesini ilgili banka şubesi ile imzaladığı takdirde 

kredi kullandırılır. 

b) İnşaatını plân, projesine, fen ve sanat kurallarına ve imar mevzuatına uygun 

yapmayanların inşaatı ve kredisi durdurulur ve inşaatı düzeltmesi için otuz gün süre 

verilir. Bu süre sonunda inşaatın düzeltilmemesi hâlinde, kredileri kesilir ve kullanmış 

oldukları kredi tutarları da kanunî faizi ile birlikte muaccel olur. Ayrıca, bu durumdaki 

inşaatlar için imar mevzuatına göre işlem yapılır.  

c) Kredi kullananlar, borçlandırma işlemi tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde 

inşaatı bitirmek zorundadır. İnşaat mevsiminin kısa olduğu yerlerde veya 

belgelendirilen uzun süreli tedavi, salgın hastalık, seferberlik, tabii afet gibi genel hayatı 

etkileyen zorlayıcı hâllerde, altı aya kadar ek süre verilebilir. 

ç) Kredinin durdurulma gerekçelerini yerine getirmeyenlerin veya verilen süre içinde 

inşaatı bitirmeyenlerin sonraki kredileri verilmez ve almış oldukları kredi borçları 

kanunî faiziyle birlikte muaccel olur. 

d) (Değişik: RG-8/5/2010-27575)
(1)

Kredi sahipleri, tahsis edilen ödeneği zorlayıcı 

sebepler olmaksızın üst üste iki yıl kullanmadıkları takdirde, kredileri iptal edilir; var 

ise, önceden kullandıkları kredi dilimi kanuni faizi ile birlikte geri alınır. 

e) Fiziksel yerleşimi düzenlemek amacıyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya 

konut kredisi yıllık (Değişik ibare: RG-13/10/2011-28083)yüzde iki faizli olup, son 

kredi diliminin ödenmesini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti 

ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi ana parası ve faizi ile birlikte 

tahsil olunur.” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün Yeni İskân Alanlarına Dair İşlemler 15. 

maddesinde; “(1) Yeni iskân alanlarının tespiti, etüdü, harita işlemleri, imar plânlarının 

yapılması, parsellerin ayrılmış olarak ifrazen tescilleri, aplikasyon işlemleri, arsa 

satışının ilân edilmesine dair işlemlere ilişkin usûl ve esaslar Bakanlığın talimatı ile 

belirlenir. 

(2) Yeni iskan alanı içindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin, bir 

veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve ihtiyaç fazlası olup tahsis amacı 

değiştirilen arazinin, göl ve bataklıklarının kuruması veya kurutulması ve nehirlerin 
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doldurulması ile meydana gelen arazinin, işletmeye elverişli olmayan tuzlu, alkali, taşlık 

ve benzeri topraklardan ıslah suretiyle elde edilen arazinin veya kadastro sonucu 

tapulama harici olan yerlerin Hazine adına tapuya tescilleri, ilgili müdürlükçe, tescil için 

gerekli evraklar hazırlanarak mahalli maliye kuruluşu aracılığı ile yaptırılır. 

(3) Borçlandırmaya esas taşınmazlar ile satın alınacak taşınmazların râyiç bedellerini 

tespit etmek üzere; ilgili il müdürünün veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 

konu ile ilgili üç teknik elemandan oluşan bir Kıymet takdir komisyonu Müdürlükçe 

teşkil edilir. Ayrıca, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uzlaşma komisyonu görevlendirilir. 

(4) Yeni iskân alanındaki arsalar satın alınma veya kamulaştırılma sûretiyle Bakanlık 

emrine geçmiş ise, hak sahibi ailelere verilecek arsaların bedelleri; yollar, ortak alanlar 

ile sosyal yapılar için ayrılan alanların bedelleri de eklenerek bulunacak değerlerdir. 

Hak sahibi aileler, bu bedeller üzerinden borçlandırılırlar. Köy tüzel kişiliğine ait 

yerlerde Kanunun 39. maddesi hükmü uygulanır.  

(5) İskânen verilecek tarım arazisi satın alınmak veya kamulaştırılmak sûretiyle 

Bakanlık emrine geçmiş ise, hak sahibi ailelere verilecek tarım arazisinin bedelleri; tarla 

içi yolların ve ortak kullanım amaçlı alanların bedelleri de eklenerek bulunacak 

değerlerdir. Hak sahibi aileler, bu bedeller üzerinden borçlandırılırlar. 

(6) Satınalma veya kamulaştırma dışındaki yollarla Bakanlık emrine geçen arazi ve arsa 

değerleri, kıymet takdir komisyonunca tespit edilir. 

(7) İskânen verilecek arazi ve arsalarda yapılan iyileştirme, geliştirme, parselasyon ve 

aplikasyon hizmetleri satın alma suretiyle yaptırılmış ise, bu giderler maliyet bedellerine 

eklenir.” Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün Arazi Ve Arsa Satın Alınması Veya 

Kamulaştırılması 16. maddesinde; “(1) Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılmak 

üzere arsa ve arazi satın alınması veya kamulaştırılması için;  

a) Arsa ve arazi üzerinde mülkiyet iddiasıyla devam eden bir davanın olmaması, 

b) Arsa ve arazinin kadastrosunun yapılmış olması veya tapuda kayıtlı bulunması, 

c) Elbirliği ve paylı mülkiyet hâlinde tasarruf edilen arazi ve arsa ile ilgili hissedarların 

tamamının satışa istekli olmaları, 
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ç) Arsa ve arazinin, yapılacak hizmetin gereklerine mâni olacak nitelikte mülkiyet 

dışındaki irtifak, intifa ve benzeri haklar dolayısıyla takyitli olmaması ve üzerinde 

ihtiyatî tedbir bulunmaması, 

d) Arsa ve arazi üzerinde, geçimi bu arsada veya arazide çalışmaya bağlı bulunan 

ortakçıların veya kiracıların olmaması, 

e) Geçimi yalnızca arsa veya araziye bağlı olmayan kiracı, ortakçı ve benzeri bulunması 

hâlinde, arazi ve arsanın satışı sırasında mukavelelerin feshedileceğinin kiracı, ortakçı 

ve mal sahibi tarafından müştereken taahhüt edilmiş olması,  

f) Arsa ve arazi ipotekli ise, ipotek bedelinin arsa ve arazi kıymetinden aşağı olması 

hâlinde, satın almadan vazgeçilmeyerek satıcının noter huzurundaki taahhüdüne göre 

bedelin bankada bloke edilmesi ile ipoteğinin çözülmesinden sonra kanunî işlemlerin 

tamamlanması, 

g) Arsa ve arazi üzerinde işgalci bulunmaması, 

ğ) Arsa ve arazi üzerinde projenin uygulanmasına mâni olacak nitelikte mesken, ahır, 

samanlık, ambar, garaj, değirmen ve benzeri tesislerin olmaması veya bu gibi bina ve 

tesislerin, satın almanın maksadına mâni olmayacak şekilde teklif sahibince 

ayrılacağının, ifrazı mümkün değilse verilen mühlet zarfında sökülerek malzemesinin 

sahibince alınacağının taahhüt edilmiş olması veya bunlar için bedel istenmeyeceğinin 

mal sahibince kabul edilmiş olması veyahut da bu gibi tesislerin Bakanlıkça satın 

alınmasına karar verilmiş olması, 

h) Arsanın, konut ve işletme binaları ile diğer tesislerin kurulmasına uygun olması, 

arazinin ise tarıma elverişli olması, ancak satın alınacak arazinin bulunduğu sınırları 

içinde tarıma elverişli olmayan kısımlar var ise, ıslâh imkânlarının bulunması, iskânda 

yararlanma imkanlarının olması, ifrazın önemli problemlere yol açmaması, 

ı) Yerleşim maksadı ile, şehir ve kasabalarda satın alınacak arsanın, imar plânı 

içerisinde olması, arazinin ise imar plânı içine alınabilecek nitelik ve yakınlıkta 

bulunması, gereklidir. (2) Satın alınan veya kamulaştırılan taşınmazlar, bu Kanun 

amaçlarında kullanılacağına dair tapu kütüğüne şerh konulmak suretiyle tapuda Hazine 

adına tescil edilir.” Hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün Temlik, Tescil ve İpotek İşlemleri 17. 

maddesinde; “(1) İskânen verilen taşınmazların bedellerinin yatırılmasını veya 

borçlanma sözleşmelerinin imzalanmasını takiben, aile fertleri adına temlik yapılır ve 

Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca düzenlenen temlik cetvelleri, vali veya 
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kaymakamın yazılı emrine bağlı olarak ilgili tapu idaresine tescil için sevk edilir. Ortak 

tesis ve yapılar için ayrılan arsalar ve araziler kullanış maksadına göre ilgili tüzel kişilik 

adına tapuya tescil edilir ve tahsis amacı dışında kullanılamaz. (2) İpotek tesisi, 

Kanunun 27. maddesinin altıncı fıkrasına göre yapılır” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün Temlik, Tescil ve İpotek İşlemleri 18. 

maddesinde; “(1) Kanuna göre verilen taşınmazlar, Kanunun 21 inci maddesi gereğince 

temlik tarihinden itibaren on yıl süreyle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, 

bunlar için tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamaz ve bu mallar haczolunamaz. Tapu 

kütüğüne bu hususlarda kayıt düşülür.  

(2) Takyit süresi içinde askerlik, tutukluluk, âfet ve uzun süreli hastalık gibi geçerli 

mazereti bulunanlar, bu durumlarını belgelendirir. Ayrıca; iskân mahallinden mazereti 

sebebiyle ayrılmak zorunda olanlar, süresini, amacını ve adresini belirten dilekçe ile 

başvurması ve idarenin uygun görmesi hâlinde izinli sayılarak iskân mahallini geçici 

olarak terk edebilirler. 

(3) Hak sahiplerine verilen taşınmazların takyit süresi içinde amacında kullanılıp 

kullanılmadığı müdürlükçe takip edilir. Kanunun 21 inci maddesine aykırı kullanıldığı 

veya geçerli özrü ve idarenin izni olmaksızın iskân mahallinin terk edildiği tespit 

olunduğunda Mahalli İskân Komisyonunca bu kişilerin hak sahiplilikleri iptal edilir ve 

bu taşınmazların, iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu kaydının iptali ile Hazine 

adına tescili mahkemeden istenir.  

(4) Kanuna göre verilmiş taşınmazların, takyit süresi içinde, kamu hizmetine yönelik 

projelerin uygulama alanı içine alınmış olması veya teknik ve idari yönlerden ailelere 

verilen taşınmazların değiştirilmesinin valilikçe teklif edilerek Bakanlıkça uygun 

görülmesi, hallerinde eş değerde taşınır veya taşınmaz vermek kaydıyla temlik ve tapu 

değişikliği yapılabilir. 

(5) Ailelerin hak sahiplilik kararından takyit süresi sonuna kadar izlenmesi devam eder, 

bu süre sonuna kadar hak sahiplilikle ilgili her türlü şikayet ve itirazların 

değerlendirilmesi veya idarenin tespitleri sonucu mahalli iskan komisyonunca hak 

sahiplilikleri iptal edilenlere verilmiş hak ve mallar varsa geri alınır, taşınmazların tapu 

iptali ile hazine adına tescili mahkemeden istenir” hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün Alacakların Takibi, Tahsili ve Erteleme 

İşlemleri 19. maddesinde; “(1) Kanun veya bu Yönetmelik hükümlerine göre peşin veya 
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borçlandırma suretiyle verilen mal ve krediler sebebiyle ortaya çıkan alacakların takip 

ve tahsili, Genel Müdürlük tarafından 18/1/1943 tarihli ve 4353 Sayılı Kanun 

hükümlerine göre; Banka tarafından ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.  

(2) Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu gibi tabii afet sebebiyle Bakanlar 

Kurulunca borç ertelemesine alınmış yerler için, ailelerin Kanuna göre tahakkuk eden 

borçları ertelenir ve ertelenen borç tutarları, erteleme süreleri kadar kaydırılır. Muaccel 

hâle gelen borçlar ertelenmez” hüküm altına alınmıştır.(EK-15) 
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EK-16 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 

1/12/1984 tarih ve 18592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunun 1. maddesi ; “Bu 

Kanunun amacı sulama alanları ile Bakanlar Kurulunca gerekli görülen alanlarda; 

a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan 

azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, 

değerlendirilmesini ve buralarda istihdam imkanlarının artırılmasını, 

b) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri 

için Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, 

desteklenmelerini, eğitilmelerini, 

c) Ekonomik üretime imkan vermiyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının 

gerektiğinde ve imkanlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de toplulaştırılmasını, tarım 

arazisinin ailenin geçimini sağlamaya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli 

olmayacak derecede parçalanmasını ve küçülmesini önlemeyi,  

d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme yerlerine eklemeler yapmayı,  

e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemeyi, 

f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme şeklini belirlemeyi,  

g) Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer bölgelerde gayrimenkullerin Milli 

Güvenlik nedeniyle mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerinde 

düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır.” Hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunun 14. maddesi 

yeni yerleşim yerinin kurulması; “Uygulama bölgesinde Bakanlar Kurulu kararı ile yeni 

yerleşim yerleri kurulabilir veya mevcut köyler ile köy altı yerleşim birimleri 

birleştirilebilir. Yeni köy altı yerleşim birimleri kurulamaz. Bu Kanuna göre toprak 

dağıtımından yararlanma haklarına sahip olup da istekte bulunanlardan uygun 

görülenler, yeni yerleşim yerlerine yerleştirilebilirler. Yeni yerleşim yerlerine 

yerleştirilenler, İskan Kanunundaki muafiyet ve istisnalardan faydalandırılırlar” hüküm 

altına alınmıştır.(EK-16) 
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EK-17 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği 

29.6.1985 tarih ve 18796 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 1. maddesi; “Bu yönetmelik, 1 Aralık 1984 tarihinde yürürlüğe giren 

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun 

uygulanması ile ilgili hususları düzenler” hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 2. maddesi; “…..2) Bakanlık: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 

bağlı olduğu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 

3) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, 

4) Bölge Müdürlüğü: Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünü, 

5) Bağ, Bahçe ve Ağaçlık Arazi: Uygulama tarihinde dönümden en az, 6831 sayılı 

Orman Kanununa göre Yapılacak Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin 

Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te cinsi ve sayısı yazılı ağaç, ocak, kök veya fidan 

bulunacak şekilde kültüre tabi tutulmuş arazileri, 

6) Proje Alanı: Bir projenin uygulanacağı sınırlar içerisinde kalan alanı, 

7) Az Topraklı Çiftçi Ailesi: Dağıtım normundan daha az toprağa sahip bulunan çiftçi 

ailesini, 

8) Köy Gelişme Alanı: Mevcut köylerin iskan yönünden geliştirilme alanlarını, 

9) Yeni Köy Yerleşme Alanı: Kurulması planlanan yeni iskan alanlarını, 

10) Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde, biçmeye 

elverişli yem üreten ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan ve özel mülkiyette 

olmayan araziyi, 

11) Mera: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvanlarını 

otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi, 

12) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvanları 

ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan 

yararlanmaları için tahsis edilen araziyi, 

13) Kışlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken 

hayvanlarını kış mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen 

araziyi, 

14) Fon: Tarım Reformu Fonunu, 

15) Banka: T.C. Ziraat Bankasını, 

16) (Ek : 9/10/2000 - 2000/1860 K.;Değişik : 14/5/2001 - 2001/2505 K.)  
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Arazi Kullanım Planlaması: Uygulama alanlarında ülkesel ve bölgesel planlara uygun 

olarak çevre kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak için toprak, su, iklim ve çevre 

verileri ile tarımsal üretim ve tarımsal potansiyel dikkate alınarak hazırlanan tarımsal 

alan ile tarım dışı alanların belirlendiği planlardır. İfade eder.” Hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 4. maddesi Uygulama Bölgesinin İlanı; “Kanunda tespit edilen 

amaçların gerçekleştirilmesinde önceliği bulunan yerler, Genel Müdürlükçe Bakanlık 

Makamına sunulur. Bakanlıkça, bu yerlerin uygulama bölgesi olarak ilan edilmesinde 

fayda görülmesi halinde, karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna teklif edilir. Bakanlar 

Kurulunca, teklifin uygun görülmesi halinde de bu yerler uygulama bölgesi olarak ilan 

edilir. Bir yerin Kanunun 1 inci maddesinin g fıkrası sebebiyle uygulama alanı olarak 

tesbiti gerektiğinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşü alınır. Bakanlar Kurulu Kararı, 

kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından Kamu Yararı Kararı sayılır. Bu Karar Resmi 

Gazete’de, yayımlanır. (Değişik beşinci fıkra: 14/7/2005 - 2005/9218 K.) Uygulama 

bölgesi olarak belirlenen yerlere ait 1/5000 ölçekli güncelleştirilmiş standart topografik 

kadastral haritalar, bu haritalar yoksa güncelleştirilmiş mevcut kadastral haritalar Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 

uygulama alanının etüdü yapılarak arazi kullanma kabiliyet sınıfları tespit edilir ve 

temin edilen haritalara işlenir.” hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 41. maddesi Köy Gelişme ve Yeni Köy Yerleşme Yerleri Yer Seçimi; 

“Uygulama bölgesinde, Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalara göre, Genel 

Müdürlükçe uygun görülen yerlerde, köy gelişme ve yeni köy yerleşme yerleri seçilir. 

Seçilen yeni köy yerleşme yerlerinin kurulması veya mevcut köyler ile köyaltı yerleşme 

birimlerinin birleştirilmesi ilgili kuruluşların da görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve 

Bakanlar Kurulunun Kararı ile olur. Tarım Reformu uygulama alanlarında köy gelişme 

ve yeni köy yerleşme yerlerinin altyapı hizmetlerini Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

yapar veya yaptırır” hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 42. maddesi Arsa Bedel Takdir Komisyonu; “Köy imar planları 

içindeki arsaların rayiç bedelleri, Bölge Müdürlüğünce kurulan üç kişilik komisyonlar 

marifetiyle tespit edilir. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 43. maddesi Arsa Tahsisi; “Bakanlar Kurulunca uygulama alanına 
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yerleştirilmesi kararlaştırılanlarla kanuna göre topraklandırılanlardan, konut veya yeni 

zirai yapı ve tesis kurmak isteyenlere arsa tahsisi yapılabilir” hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 44. maddesi tahsis usulleri; “Köy gelişme ve yeni köy yerleşme 

alanlarının imar planları ile arsaların bedellerini gösterir liste, Bölge Müdürlüğünce 

onbeş gün müddetle ilgili köy veya köylerde alışılmış usullerle ilan edilir. Arsaların 

tahsisi, ilan süresi içinde hak sahipleri kendi aralarında anlaşarak müracaat ettikleri 

takdirde bu anlaşmaya uygun olarak, anlaşma sağlanamadığı takdirde ilan süresinin 

bitiminde Bölge Müdürlüğünce kura usulü ile yapılır. Kura çekiminden itibaren on gün 

içinde müşterek dilekçe ile müracaat edenlerin parselleri, karşılıklı olarak 

değiştirilebilir. Arsa tahsisinin kesinleşmesinden sonra ilgililer bu yönetmelik 

hükümlerine göre borçlandırılarak, arsaların adlarına tescilleri sağlanır” hüküm altına 

alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 45. maddesi Arsa Satışı; “Uygulama alanlarında; dağıtım yapılan 

köylerdeki tahsis fazlası arsalar ile köy gelişme alanı çalışmaları tamamlanan diğer 

köylerdeki arsalar, köy nüfusuna kayıtlı reşit ve mümeyyiz TC vatandaşlarına Kanunun 

24. maddesinde yazılı suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı ile 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu hükümlerine göre satılabilir veya Hazinenin tasarrufuna bırakılabilir” 

hhüküm altına alınmıştır. (EK-17) 
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EK-18 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy  Yerleşim Yeri Talep Dilekçesi 
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EK-19 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Krokisi 
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EK-20 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Tespit Komisyonu 

Teşekil Onayı 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

EK-21 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Tespit Komisyonu 

Kararı 
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EK-22 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Tescil Talep Yazısı 
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EK-23 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Tapusu 
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EK-24 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri İmar Planı Durum Yazısı 
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EK-25 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri İçin Alınan İl Genel 

Meclis Kararı 

 
 



 

 

121 

 

EK-26 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri İmar Plan Örneği 
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EK-27 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Parselasyon Planı 
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EK-28 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Tahsisi için Maliye 

Bakanlığına yazılan Yazı Örneği 
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EK-29 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri için Maliye Bakanlığı Yazısı 
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EK-30 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Müracaat Listesi 
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EK-30 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Müracaat Listesi 

(devamı) 
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EK-30 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Müracaat Listesi 

(devamı) 
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EK-30 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü Köy Yerleşim Yeri Müracaat Listesi 

(devamı) 
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EK-31 Bingöl İli Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy Yerleşim Yeri Talep Dilekçesi 
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EK-32 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy Yerleşim Yeri Krokisi 
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EK-33 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy Yerleşim Yeri Komisyon Kararı 
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EK-34 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy  Yerleşim Yeri için Defterdarlık 

Milli Emlak Müdürlüğüne Yazılan Tescil Talep Yazısı 
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EK-35 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy Yerleşim Yeri için Devir Talep 

Yazısı 
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EK-36 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy  Yerleşim Yeri Devri İçin Maliye 

Bakanlığına Yazılan  Talep Yazısı 
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EK-37 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy Yerleşim Yeri Devri İçin Maliye 

Bakanlığından Alınan  Yazı 
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EK-38 Bingöl Kığı İlçesi Darköprü Köyü Köy Yerleşim Yeri Devri İçin Maliye 

Bakanlığından Alınan  Yazının İlçeye Gönderilmesi 
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EK-39 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 
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EK-40 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı için İfraz Talep Yazısı 

 
 



 

 

139 

 

EK-41 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 

 
 



 

 

140 

 

EK-42 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığınca verilen  Ön Tahsis  Yazısı 
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EK-43 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı İmar Planı 
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EK-44 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı İçin Belirlenen 

Haksahibi Listesi 
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EK-44 Bingöl Karlıova İlçesi Yeni Köy Köyü Gelişim Alanı İçin Belirlenen 

Haksahibi Listesi (devamı) 
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EK-45 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 
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EK-46 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 

 
 

 



 

 

146 

 

EK-46 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep 

Yazısı (devamı) 
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EK-46 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep 

Yazısı (devamı) 
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EK-46 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep 

Yazısı (devamı) 
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EK-47 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Ön Tahsis  Yazısı 
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EK-47 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Ön Tahsis  Yazısı 

(devamı) 
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EK-47 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Ön Tahsis Yazısı 

(devamı) 
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EK-47 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Ön Tahsis Yazısı 

(devamı) 
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EK-48 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı İmar Planı 
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EK-49 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 
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EK-49 Bingöl Karlıova İlçesi Viranşehir Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği 

Listesi (devamı) 
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EK-50 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 
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EK-51 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 
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EK-52 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı için Maliye Bakanlığına 

Yazılan Tahsis Talep Yazısı 
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EK-53 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından alınan Ön Tahsis Yazısı 
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EK-54 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı İmar Planı 
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EK-55 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 
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EK-55 Bingöl Karlıova İlçesi Kümbet Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 
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EK-56 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 
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EK-57 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı 
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EK-57 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı (devamı) 

 
 



 

 

166 

 

EK-57 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı (devamı) 

 



 

 

167 

 

EK-57 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı (devamı) 

 



 

 

168 

 

EK-58 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Maliye Bakanlığıca 

Verilen Ön Tahsis Yazısı 

 

 



 

 

169 

 

EK-59 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için İmar Planı 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

 
 

 



 

 

171 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

172 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

173 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

174 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

175 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

176 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

177 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

178 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

179 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

180 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

181 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

182 

 

EK-60 Bingöl Karlıova İlçesi Taşlıçay Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

183 

 

EK-61 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Tahsis Talep Yazısı 

 
 



 

 

184 

 

EK-62 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı 

 



 

 

185 

 

EK-62 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı (devamı) 

 

 
 



 

 

186 

 

EK-63 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Maliye 

Bakanlığı Ön Tahsis Yazısı 

 
 



 

 

187 

 

EK-64 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı İmar Planı 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

188 

 

EK-65 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

 
 

 



 

 

189 

 

EK-65 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği 

Listesi (devamı) 

 
 

 



 

 

190 

 

EK-65 Bingöl Karlıova İlçesi Boncukgöze Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği 

Listesi (devamı) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 

 

EK-66 Bingöl Karlıova İlçesi Aşağıyağmurlu Köyü Gelişim Alanı İçin Tahsis 

Talep Yazısı 

 



 

 

192 

 

EK-67 Bingöl Karlıova İlçesi AşağıYağmurlu Köyü Gelişim Alanı için Tahsis talep 

yazısı 

 



 

 

193 

 

EK-68 Bingöl Karlıova İlçesi Aşağıyağmurlu Köyü Gelişim Alanı İçin Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı 

 



 

 

194 

 

EK-69 Bingöl Karlıova İlçesi Aşağıyağmurlu Köyü Gelişim Alanı İçin Maliye 

Bakanlığı Ön Tahsis Yazısı 

 



 

 

195 

 

EK-70 Bingöl Karlıova İlçesi Kalencik Köyü Gelişim Alanı İçin Tahsis Talep Yazısı 

 
 



 

 

196 

 

Ek-71 Bingöl Karlıova İlçesi Kalencik Köyü Gelişim Alanı İçin Maliye 

Bakanlığından Tahsis Talep Yazısı 

 
 



 

 

197 

 

EK-72 Bingöl Karlıova İlçesi Kalencik Köyü Gelişim Alanı İçin Maliye Bakanlığı 

Ön Tahsis Yazısı 

 



 

 

198 

 

Ek-73 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İçin Tahsis Talep Yazısı 

 

 



 

 

199 

 

EK-74 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İçin Maliye Bakanlığından 

Tahsis Talep Yazıs 

 
 



 

 

200 

 

EK-75 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İçin Maliye Bakanlığı Ön 

Tahsis Yazısı 

 
 



 

 

201 

 

EK-76 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İmar Planı 

 
 



 

 

202 

 

EK-77 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı için Haksahipliği Listesi 

 



 

 

203 

 

EK-77 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İçin Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

204 

 

EK-77 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İçin Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 



 

 

205 

 

EK-77 Bingöl Merkez Kuruca Köyü Gelişim Alanı İçin Haksahipliği Listesi 

(devamı) 

 
 



 

 

206 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı        : Ali ESEN 

Doğum Yeri      : Solhan 

Doğum Tarihi  : 10.10.1977 

Medeni Hali     : Bekar 

Yabancı Dili     : İngilizce 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 

Lise                    : Ticaret Lisesi 1992 

Lisans                : Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 1999-2002 

Yüksek Lisans  : Anakara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme 

ve Yönetimi Anabilim Dalı 2011 - 2013 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 13 yıl 

 


