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İmar uygulamalarında ortaya çıkan düzenleme ortaklık payı (DOP) fazlası kamulaştırılacak
alanlar ile kamu parselleri; taşınmazın onaylı imar planlarına göre imar haklarının verilmiş olması
gerekçesi ile söz konusu alanların idareler tarafından bedelsiz olarak kamuya devri
istenilmektedir. Ancak son yıllarda, gayrimenkul rantlarındaki artışlar, bu alanların terk ve devir
işlemlerinin yapılamamasına ve tazminat davalarına konu edilmesine neden olmaktadır. İmar
mevzuatına göre umumi hizmetlere ayrılan alanların bedelsiz olarak kamuya kazanımı, öncelikle
düzenleme ortaklık payı adı altında yapılan kanuni kesintiler ve “yola terk” adı altında yapılan
uygulamalar ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada; öncelikle Türk Hukuk Sisteminde mülkiyet hakkı,
imar hukuku ile planlamasının tarihsel gelişimi, imar planı çeşitleri ve uygulama yöntemleri
araştırılmıştır. Buna ilave olarak Çankaya Belediyesinde 1930’lu yıllardan günümüze kadar
yapılan, terk işlemi bulunan imar uygulamalarından; yol genişleme planları, kat artışı ve yol
genişleme planları, mevzii ve ıslah imar planları ile imar planı ve değişikliklerine ait uygulama
dosyaları incelenmiştir.
İnceleme sonuçlarına göre yapılan uygulamalar; kamulaştırmaya konu olan alanların, bedelsiz
olarak kamuya kazanımı için idare tarafından tercih edilen yöntemlere göre sınıflandırılmış, her
bir uygulama yöntemi, idare tarafından yapılan projelere göre ayrı ayrı incelenmiş, olumlu ve
olumsuz yönleri ve karşılaşılan temel sorunlar ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre
İdarenin bedelsiz terk işlemini tercih etme sebebinin; öncelikle 3194 sayılı İmar Kanunu ile
önceki yıllara ait imar kanunlarındaki kesinti oranları, bu kesintilerin kapsamının yetersizliği,
ikinci defa düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması ve kamulaştırma bedellerinin
yüksekliğinden ileri geldiği saptanmıştır. Bu sebeple imar uygulamalarındaki kesintilerin;
taşınmazın değerindeki artışa göre belirlenmesi gerektiği ve ek kesinti yapılabilmesinin biz
zorunluluk olduğu, imar planlarının hazırlanmasında ilgili kamu ve kurumlarından görüş alınarak
kamu alanlarının oluşturulmasının gerekli olduğu görülmüş ve buna göre temel öneriler
sıralanmıştır. Buna ilave olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda imar uygulamaları ile
ortaya çıkan kamulaştırmaya konu taşınmazların değerleme işlemleri için yeni tanımlama ve
yaklaşımların gerekli olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda imar planı ile parselasyon planı
uygulamalarına ilişkin değer esaslı yaklaşımlara ilişkin ek düzenleme yapılması gerektiği ve
değer esaslı uygulama yapılabilmesi için yerel idareler ve ilgili bakanlıklarda üniversitelerin
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olan uzmanların istihdam edilmesi
gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: İmar uygulamaları, yol genişlemesi, kat artışı, ıslah imar, kamu
parselleri, terk, yola terk, bedelsiz terk işlemleri ve Çankaya Belediyesi.
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As the result of application of zoning and development plan, the excess area after deduction of
the contribution adjusted area (DOP) shall be expropriated and the public parcels; on the grounds
that the zoning rights have been granted according to the approved zoning plans of the real
property, the transfer of these areas to the public is requested by the administrations without
charge. However, in recent years, increases in real estate rants have led to the inability to make
abandonment and transfer of these areas and to be subject to compensation cases. The free
acquisition of the areas allocated to public services according to the zoning legislation is provided
primarily by legal deductions made under the name of the regulatory partnership share and the
applications made under the name of “leaving the road”. In this study; Firstly, the property rights
in the Turkish Legal System, the historical development of zoning law and its planning, the types
of zoning plans and application methods were investigated. In addition, the Çankaya Municipality
from 1930s to the present day, the abandonment of the zoning applications; road expansion plans,
floor increase and road expansion plans, site and rehabilitation zoning plans and implementation
files of zoning plan and changes were examined. According to the results of the development plan
applications; the areas subject to expropriation are classified according to the methods preferred
by the administration for the free acquisition of the public, each application method has been
examined separately according to the projects carried out by the administration and the positive
and negative aspects and the main problems encountered have been revealed. With the
Development Plan Law no. 3194, it was determined that the deduction rates stipulated in the
previous development plan laws were insufficiency and lack of the scope, failure to make a second
contribution share deduction and high expropriation costs. For this reason; It is seen that the real
estate should be determined according to the increase in the value of the real estate and it is
necessary that additional deductions can be made, it is necessary to create public areas by taking
the opinions of the relevant public and institutions in the preparation of the zoning plans and the
basic suggestions are listed accordingly. In addition, in the Expropriation Law no. 2942, has to
be amended to incorporate the new terms and approaches which are essential for the valuation
procedures of the properties subject to expropriation arising from the zoning practices, and in the
Zoning Law no.3194, It is clear that in order to be able to implement this practice, it is necessary
to employ experts who graduated from real estate development and management departments of
universities in local administrations and related ministries.

September 2018, 147 pages
Key words: Zonning applications, road expansion, floor increase, abandonment, leave
on the road, free abandonment procedures and Çankaya Municipality.
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TEŞEKKÜR

Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında imar uygulama modelleri ve özellikle imar
planlarının iptal edilmesi, geliştirme süreçleri için önemli birer risk kaynağını teşkil
etmektedir. İmar planlarının uygulamalarında terk sorunu birçok belediye açısından
yaşamsal önem taşımaktadır. Gayrimenkul piyasalarında şeffaflığın sağlanması açısından
hem imar uygulamaları ve plan iptalleri, hem de imar uygulama sürecindeki terk işlemleri
ve temel sorunlarının analizine yönelik saha çalışmalarına gereksinim olmaktadır.
Ankara ili Çankaya ilçesinde belediye tarafından yapılan terk uygulamalarının ele alındığı
bu çalışmanın hazırlanmasında; işlerinin yoğun olmasına rağmen öğrencilerini düşünen,
bölümün teşvik eden güzel insan, danışman hocam sayın Prof. Dr. Harun
TANRIVERMİŞ (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme
ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı), bilgi ve
deneyimlerini bizimle paylaşan, öğretme ve öğrenme sevdalısı, dönem projesini
hazırlarken bir baba edasıyla yol gösteren, destek olan, engin fikirleri ve sabrıyla beni bu
aşamaya getiren sayın hocam Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ (Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı), yüksek lisans
eğitimi boyunca bilgileri ile ufkumuzu açan, her biri kendi dalında birer uzman olan
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalının değerli öğretim üyeleri sayın
hocalarım Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Prof. Dr. Ayşegül MENGİ, Prof. Dr. Metin
ARSLAN, Prof. Dr. Ayşen APAYDIN, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL, Prof. Dr.
Nilay Çabuk KAYA, Prof. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ, Doç. Dr. Erol DEMİR ve
Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU ile imar planlarına ait uygulama dosyaları ve yargı
kararlarına ait belgeleri incelememde yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita Şubesi personeli ile çalışma arkadaşlarım olan
Çankaya Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Harita Şubesi Bürosu personeline, bu
süre içerisinde beni hep destekleyen sevgili eşim ve çocuklarıma en samimi duygularımla
ve içtenlikle teşekkür ederim.

Şeref Hakan SELVİ
Ankara, Eylül 2018
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1. GİRİŞ

İmar, kelime anlamı olarak bayındırlık anlamında; bayındırlık ise, “gelişip güzelleşmesi,
hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar
edilmiş, mamur, abat anlamlarında” kullanılmaktadır (Anonim 2017a). Arapça (iʿmār)
olan imar sözcüğü; mevcuttaki ve gelecekteki yerleşim yerleri ile yapılaşmaya konu
alanlar, bunlara bağlı alt ve üst yapıların, bu alanlar arasındaki ulaşım ve benzeri diğer
bağlantıların, belirli bir plan ve standartlarda yapımı, oluşumu ve kullanabilir hale
gelmesini ifade etmektedir (Aslantaş vd. 2006).

İmar planları ile bir taraftan kentlerin gelişimi belirlenmekte, diğer taraftan tanımlanan
yapılaşma şekli ve kullanım kararları ile mülkiyet hakkına sınırlama getirilmektedir. İmar
uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte imar mevzuatı da gelişmiştir.

İmar hukukunun başlıca kaynakları başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası1, 3194 sayılı
İmar Kanunu2 ve bu Kanun’a göre çıkartılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği3
(PATİY), Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği4 (PAİY), Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği5
(PİY), Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği6 (MPYY), İmar Kanunu’nun 18’inci
Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında
Yönetmelik7 (AADY), Otopark Yönetmeliği8, Sığınak Yönetmeliği9, Harita Mühendislik
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Ehliyet
Durumlarına Ait Yönetmelik10, Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik11,
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği12 ile çeşitli yönetmelikler ile imar planlarıdır.

T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/11/1988, Sayı: 17863(mükerrer)
T.C. Resmi Gazete, Tarih:03/05/1985, Sayı: 18749
3
T.C. Resmi Gazete, Tarih:02/11/1985, Sayı: 18916(mükerrer)
4
T.C. Resmi Gazete, Tarih:03/07/2017, Sayı: 30113
5
T.C. Resmi Gazete, Tarih:02/11/1985, Sayı: 18916(mükerrer)
6
T.C. Resmi Gazete, Tarih:14/06/2014, Sayı: 29030
7
T.C. Resmi Gazete, Tarih:02/11/1985, Sayı: 18916(mükerrer)
8
T.C. Resmi Gazete, Tarih:22/02/2018, Sayı: 30340
9
T.C. Resmi Gazete, Tarih:31/12/2010, Sayı: 27802
10
T.C. Resmi Gazete, Tarih:11/10/1993, Sayı: 21725
11
T.C. Resmi Gazete, Tarih:29/06/2018, Sayı: 30463
12
T.C. Resmi Gazete, Tarih:14/02/2014, Sayı: 28913
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Araştırma kapsamında öncelikle imar planlarının uygulanması sırasında doğrudan
mülkiyet hakkını ilgilendiren yasal kesintiler ile imar mevzuatında yer almayan, ancak
imar planlarını onaylamaya yetkili idarelerce sıklıkla kullanılan, “bedelsiz terk”
uygulamalarının; uygulama gerekçeleri, yöntemleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlar
incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle kaynak taraması yapılmış ve Çankaya
Belediyesi

tarafından

yapılan

uygulamaların

sonuçları

örnek

olay

olarak

değerlendirilmiştir. İnternet üzerinden arazi ve arsa düzenlemeleri, imar hukuku, terk
işlemlerine ilişkin yargı kararları ve benzer yayınlar ile yayınlamış tezler tespit edilmiş
ve kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Kaynak araştırmasında, bu konuya ilişkin benzer
bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Çalışma sırasında kullanılan Kanunlar,
Yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi Kararları; Resmi Gazete veya Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)’nin resmi sitelerinden incelenmiştir. Elde edilen kaynaklar ve
temin edilen yayınlar ile birlikte, ilk önce mevzuata ilişkin inceleme yapılarak elde edilen
sonuçlar özet olarak sunulmuştur. Bedelsiz terk işlemlerine konu olan uygulamalara ait
bilgi ve belgeler ise Çankaya Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Harita Bürosu
ile Planlama Bürosunun arşivlerinden temin edilmiş, çalışma kapsamında incelenmiş ve
özellikle seçilmiş örneklerin detaylı analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde; mülkiyet hakkı kavramı ele alınmıştır. Bu hakkın
Cumhuriyet Dönemi öncesi durumu ile Cumhuriyet Dönemindeki durumu ayrı ayrı
incelenmiş, çıkan kanunlarda mülkiyet hakkının kullanımındaki değişimler incelenmiştir.
Sonrasında imar planlaması kavramı ele alınmış, Osmanlı Devletinden günümüze kadar
geçen süreçte, çıkartılan kanunlarla birlikte imar planlamasının, Türkiye’deki gelişimi
incelenmiştir. Bu inceleme ile muhtelif tarihlerde çıkan yasalarla, arazi ve arsa
düzenlemelerine ilişkin uygulama yöntemleri, yasal olarak terk edilmesi gereken alanlar,
terk oranları ve uygulama biçimleri incelenmiş; tarihsel süreçteki imar uygulamalarının
geçirdiği, gelişim ve kapsam farklılığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, imar
planları ve bu imar planlarının türleri hakkında araştırma yapılmış, planlar arasındaki
hiyerarşik yapı ile imar planlarının hukuki yapısı incelenmiştir. İmar planlarının
hazırlanması aşamasında oluşturulması gereken sosyal ve teknik alt yapı donatı
alanlarının oluşumunda standartları belirleyen yönetmelikler ile uygulama yöntemleri
incelenmiş, bedelsiz terk işlemine konu edilen kamu parsellerinin nasıl oluşturulduğu
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hakkında bilgi verilmiştir. Bunun yanında, imar mevzuatına göre arazi ve arsa düzenleme
işlemlerine ilişkin yöntemler, bu yöntemlerin kanuni dayanakları ile uygulama
aşamasında karşılaşılan sorunlar; uygulama yöntemleri üzerinden ele alınmış ve ayrı ayrı
incelenmiştir. Bu bölümün sonunda ise mülkiyet hakkına kamu tarafından yapılan
müdahalelere ilişkin olarak fiili ve hukuki el atmalardan kaynaklanan kamulaştırmasız el
atma davaları hakkında bilgi verilmiştir.

Üçüncü bölümde; imar mevzuatında açık bir tanımı bulunmamakla birlikte 3194 Sayılı
Kanun’un 15’inci ve 16’ncı madde hükümlerine göre yapılan ve doktrinde “Yola Terk”
adı ile yer bulan işlemin, uygulaması hakkında bilgi verilmiş, bu işlemde karşılaşılan ve
yargı konusu olan konular ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Ayrıca “Yola Terk”
işlemine ilişkin, iş akış şeması ile yola terki bulunan parsellerin yeniden düzenlemeye
alınması halinde düzenleme ortaklık payının hesabına ilişkin iş akış şeması
hazırlanmıştır. Dördüncü bölümde; Çankaya Belediyesi arşivlerinde bulunan belgelere
göre, bedelsiz terk işlemine konu olan uygulamalar; terk yöntemleri ve uygulama
biçimlerine göre tasnif edilmiş, örnek dosyalar üzerinden uygulama yöntemleri,
gerekçeleri, karşılaşılan sorunlar, varsa yargı kararları ile birlikte incelenmiştir. Beşinci
bölümde; Çankaya Belediyesinde yapılan bedelsiz terk işlemi uygulamaları ile imar
mevzuatı değerlendirilmiş, bedelsiz terk uygulamalarının nedenleri anlatılmaya
çalışılmıştır. İmar mevzuatına göre kamulaştırmaya konu olan, ancak yetkili idarelerce
bedelsiz terk işlemine konu edilen bu alanların, bedelsiz olarak ya da değer esaslı bir
yaklaşım ile belirlenecek gerçek değerleri üzerinden kamuya kazandırılabilmesine
yönelik, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

3

2. MÜLKİYET

HAKKI

VE

İMAR

PLANLAMASININ

TÜRKİYE’DE

TARİHSEL GELİŞİMİ

2.1 Mülkiyet Hakkı Kavramı

Mülkiyet hakkı; hak sahibine taşınır veya taşınmaz eşyayı kullanabilme, yararlanabilme
ve o eşyadan tasarruf edebilme yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır.
Mülkiyet hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre temel haklardan biridir. Yılmaz
(1996) hak kavramını; bir varlığın kanunî veya ahlaki gerekçelerle, sahip olduğu veya
yapabileceği olağan şeyler olarak tanımlamaktadır. Hak kavramının hukuk sözlüklerinde
“hukuken korunan menfaat”, “kişilere tanınan yetki”, “davranış özgürlüğü” ve “yasaca
tanınan ayrıcalık” anlamlarında kullanıldığını belirtmiştir.

Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte, ekilen ve barınılan alanların korunması çabaları ile
birlikte mülkiyet hakkının kuralları da genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu kurallar
önceleri sözlü olarak geleneklerde yerini almış, sonrasında ise Roma Hukuku, Mecelle
gibi yazılı hukuk düzenlemelerinde yazılı kurallara dönüşmüştür. Mülkiyet hakkı, hukuk
sisteminde ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte başkasına zarar verilmemek ve başka bir
mülkiyet hakkının kullanımını engellememek şartı ile sınırlandırılmış ve sahibine mutlak
egemenlik sağlayan bir hak olarak ele alınmıştır.

2.1.1 Cumhuriyet öncesinde mülkiyet hakkı

Cumhuriyet öncesi, Osmanlı Devleti’nde sadece Müslüman halka ait mülk araziler
bulunmakla birlikte; 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyet devlet
güvencesi altına alınmıştır. Osmanlı Devleti’nde mülkiyet mülk arazi (mülkiyeti halka ait
olan), mirî arazi (mülkiyeti devlete ait olan), mevat arazi (kimsenin tasarrufunda
olmayan), metruk arazi (toplum yararına terkedilmiş) ve vakıf arazi (hizmet veren
kuruluşlara gelir amacı ile ayrılmış) olarak ayrılmıştır. 1858 yılında Cevdet Paşa
Başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan Arazi Kanunnamesi ile miri araziler
için yeni düzenlemeler getirilmiştir (Yazıcı 2014). Osmanlı Devleti’nde çoğunlukla miri
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arazi bulunmakta, bu arazinin mülkiyeti devlete ait olup kullanma ve yararlanma hakları
ise belirli kişilere aittir. Bu hakkın kullanımında süre kısıtlaması bulunmamakta olup,
arazinin mülkiyeti ise miras yoluyla mirasçılarına geçebildiği gibi başkalarına da devirleri
yapılabilmektedir. 1858 tarihli Kanunname ile miri arazi yerine “özel mülk” tanımı
getirilmiştir (Yazıcı 2014).

1869 tarihli Tebaayı Ecnebiye’nin Emlake Mutasarrıf Olmaları Hakkında Kanun ile
yabancılara mülk edinme hakkı tanınmıştır. 1914 yılında çıkarılan Kavanin-i Mevcude de
Uhudu Atikaya Müstenit Ahkamın Lağvı Hakkındaki Kanun ile yabancılara tanınan mülk
edinme hakkı ve diğer ayrıcalıklar iptal edilmiştir (Anonim 2012a). 1868-1876 tarihleri
arasında hazırlanan Osmanlı Devleti’nin ilk medeni kanunu olan Mecelle-i Ahkam-ı
Adliye’de mülkiyet hakkı da düzenlenmiştir. Bu Kanun’da mülkiyet hakkını, insanın
sahip olduğu şeyler ve tasarruf etme yetkisi tanıyan hak olarak tanımlamış, ayrıca özel
mülkiyetin yanında kamu mülkiyetine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir (Karahasanoğlu
2011).

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan ve ferman hükmündeki 1876 tarihli Kanun-u
Esasi’yenin 21’inci maddesinde, mülkiyet hakkının tanımı ve sınırları belirlenmiştir.
Kanun’da; herkesin usulünce tasarrufunda olan mal ve mülkten emin olması, kamunun
menfaati bulunmadıkça ve kanun gereği değeri verilmedikçe malının alınamayacağına
hükmedilmiştir. Bu hüküm ile mülkiyet anayasal güvence altına alınmıştır. Ayrıca
Kanun’da kamulaştırma kavramı da düzenlenmiş, genelin menfaati yani kamu yararının
olması şartı ile yapılacak kamulaştırmalarda, malın bedelinin peşin olarak ödenmesi şartı
getirilmiştir (Anonim 1876).

Türkiye Cumhuriyeti’nin (T.C.) ilk Anayasası olan ve Teşkilatı Esasiye Kanunu’nda
Kurtuluş mücadelesi içerisinde bulunan yeni Türkiye Devleti’nin acil ihtiyaçlarını
karşılayacak sınırlı hükümler getirilmiştir (Anonim 1921). Bu Kanun’da kişisel hak ve
özgürlükler ile diğer haklara ilişkin bir düzenleme yapılmadığından, 1876 tarihli Kanunu Esasi’nin 1921 Anayasa’sına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasında devam
edilmiştir.
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2.1.2 Cumhuriyet döneminde mülkiyet hakkı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte kabul edilen ve 1924 tarihli ilk Anayasa
olarak kabul edilen 1924 tarihli 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu ile haklar yeniden
tanımlanmıştır (Anonim 1924). Özgürlükler; Kanun’un 68’inci maddesinde, mülkiyet
hakkı ise diğer haklar ile birlikte 70’inci maddesinde, kamulaştırmaya ilişkin hususlar ise
74’üncü maddesinde tanımlanmıştır. Kanun’un 68’inci maddesinde hürriyet (özgürlük),
“doğal hak olarak ele alınmış ve başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmek” olarak
tanımlanmıştır. Ancak bu hakkın sınırının başkasının özgürlüğü ile sınırlı olduğu ve bu
sınırında Kanun ile belirleneceği de belirtilmiştir. Kanun’un 70’inci maddesinde ise kişi
dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme,
malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve
hürriyetlerin; Türk’lerin tabii haklarından olduğu belirtilmiştir. Kanun’un 74’üncü
maddesinde ise kamu yararı olması şartı ile maliki ile anlaşılmadıkça veya kanunlarla
belirlenmiş

bedel

peşin

ödenmedikçe,

hiç

kimsenin

mal

ve

mülkünün

kamulaştırılamayacağı anayasal güvence altına alınmıştır.

1937

tarihli

3110

sayılı

Teşkilâtı

Esasiye

Kanunu’nun

Bazı

Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair Kanun ile Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun13 74’üncü maddesi
değiştirilmiş, “Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları devletleştirmek için alınacak
toprak ve ormanların kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkların ödenişi özel kanunlarla
gösterilir.” hükmü ile çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devletleştirebilmek için
ödenecek bedellerin kanunlarla düzenleneceği belirtilmiş ve peşin ödeme şartı
kaldırılmıştır.

“Türk” kavramı 1924 Anayasa’nın 88’inci maddesinde düzenlenmiş ve “Türkiye’de din
ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese ‘Türk’ denir.” tanımlaması ile
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunan din, dil, ırk kavramlarına
bakılmaksızın nüfusa kayıtlı her bireyi “Türk” olarak ele aldığı görülmektedir. Bunun
haricinde yabancıların mal edinimine ilişkin Anayasa’da özel bir hüküm bulunmamakla
birlikte, Lozan Antlaşması’na ek olarak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan İkamet ve

13

T.C. Resmi Gazete, Tarih:13/02/1937, Sayı: 3533
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Selahiyeti Adliye Hakkında Mukavelename ile yabancılara mütekabiliyet (karşılıklı)
şartı ile mülk edinme hakkı tanınmıştır (Levi 2005).

Yabancıların mülk edinimine ilişkin olarak 1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu
Kanunu’nun14 35’inci maddesinde, “Türkiye’de sadece yabancı gerçek kişiler taşınmaz
alabilir.” hükmü bulunmaktadır. Kanun’da ayrıca yabancıların mülkiyet edinimi içinde
30 ha’dan fazla olmama, kanuni sınırlamalara uyma, toprak edinmenin karşılıklı olması
şartları getirilmiştir. 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87’nci maddesinde ise köy alanlarında
yabancıların, köylerde taşınmaz edinimi yasaklanmıştır.

Türkiye Devleti tarafından da 1954 tarihli 6366 sayılı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Koruma Sözleşmesi ve buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun15 ile kabul edilen,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Paris’te imzalanan 20 Mart 1952 tarihli Ek
Protokol’ünün mülkiyetin korunmasına ilişkin 1’inci maddesinde; “bir kimsenin, ancak
kamu yararı sebebiyle ve kanunda öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel
ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabileceği” hükümleri
bulunmaktadır (Anonim 1954).

Hak ve özgürlükler 1961 Anayasası’nda16; “kişinin hak ve ödevleri”, “sosyal ve iktisadi
haklar ve ödevler” ile “siyasi haklar ve ödevler” olacak şekilde sınıflandırılmıştır.
Mülkiyet hakkı, kamulaştırma, devletleştirmeye ilişkin hükümleri ise konuların
toplumsal ve ekonomik bir niteliği olması nedeniyle “sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler”
bölümünde ele alınmıştır. 1961 Anayasası’nda mülkiyet hakkı; korunması gereken bir
hak olmaktan ziyade, sosyal ve ekonomik karakterli bir hak olarak ele alınmıştır.

12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe sonrasında, Milli Güvenlik Konseyi
tarafından seçilen Danışma Meclisince hazırlanan ve halkoyu ile kabul edilen 1982 tarihli
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda17, mülkiyet hakkı “Kişinin Hakları ve Ödevleri”
başlıklı ikinci bölümünde ele alınmıştır.

T.C. Resmi Gazete, Tarih:29/12/1934, Sayı: 2892
T.C. Resmi Gazete, Tarih:19/03/1954, Sayı: 8662
16
T.C. Resmi Gazete, Tarih:20/07/1961, Sayı: 10859
17
T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/11/1982, Sayı: 17863
14
15
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Temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması, 1980 Anayasası’nın 13’üncü maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenmiş, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı
olamayacağına hükmedilmiştir. Anayasa hükmüne göre; temel hak ve özgürlüklerin
ancak, kamu yararının korunması amacıyla, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olarak,
ancak kanun ile sınırlanabilecektir. Mülkiyet hakkına ilişkin olarak 35’inci maddesinde
ise; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı
amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı
olamaz”,

denilerek

mülkiyet

haklarının

kamu

yararı

ile

ancak

kanunlarla

sınırlanabileceği, kullanımının ise toplum yararına uygun olması gerektiği belirtilmiştir.

Sonraki dönemde 2005 tarihli 5444 Sayılı Kanun18 ve 03.05.2012 tarihli ve 6302 Sayılı
Kanun19 ile 2644 Sayılı Kanun’un 35’inci maddesinde yapılan değişiklikler ile
yabancıların mülk edinimdeki alanlar genişletilmiştir. 442 Sayılı Kanun’daki20 87’nci
madde, 2003 tarihli 4916 Sayılı Kanun21 ile yürürlükten kaldırılmış ve yabancıların
köylerde taşınmaz satın alması ve miras yolu ile taşınmaz edinimindeki engeller de
ortadan kaldırılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun22 683’üncü maddesinde; “Bir şeye malik olan
kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma
ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.” hükmü bulunmaktadır. Bu ifade ile mülkiyet
hakkının kapsamı ve sınırları belirtilmiş, bu hakkın sahibine, hukuk düzeni içinde
kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkileri veren bir hak olduğunu belirtmiştir.

Hukuk devletinde, kamu idareleri faaliyetlerini var olan hukuk kuralları içerisinde
yürütmek zorundadır. İmar planları ve uygulamaları ile taşınmaz mülkiyetine doğrudan

T.C. Resmi Gazete, Tarih:07/01/2006, Sayı: 26046
T.C. Resmi Gazete, Tarih:18/05/2012, Sayı: 28296
20
T.C. Resmi Gazete, Tarih:07/04/1924, Sayı: 68
21
T.C. Resmi Gazete, Tarih:19/07/2003, Sayı: 25173
22
T.C. Resmi Gazete, Tarih:08/12/2001, Sayı: 24607
18
19
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müdahale edildiğinden, kanunlarda çelişkili ve eksik hususlarında bulunmaması
gerekmektedir. Mülkiyet hakkının Anayasa ile güvence altına alınmış olması, uygulayıcı
konumundaki idarelere ve uygulayıcılara büyük sorumluluklar yüklemektedir.

2.2 Fiili ve Hukuki, Kamulaştırmasız El Atma Kavramları

Kamulaştırmasız el atma; idarenin, Anayasa ve kanunlarda belirlenen kurallar dışında,
yine kamu yararı gerekçesi ile aldığı karar ve uygulamalarının sonucu olarak, bedeli
ödenmeksizin; taşınmaz üstündeki mülkiyet hakkından kaynaklanan kullanma,
yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin bir ya da birkaçının veya tamamının,
taşınmaz malikince kullanılamaz hale gelmesi yani kısıtlanması veya tamamen yok
olması ile ortaya çıkan hukuki bir süreçtir.

Tezcan (2013) kamulaştırmasız el atmayı; Anayasa’da dayanağı bulunmayan ve haksız
fiil olarak da nitelendirilen kamulaştırmasız el koyma suretiyle, temel insan haklarından
olan mülkiyet hakkına müdahale edilmesi hâlinde, ilgili taşınmazın bedelinin devletçe
malikine ödenmesi olarak tanımlamaktadır.

Kamulaştırmasız el atma davaları hukuk sistemimize ilk defa 1956 tarihli Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararı ile girmiştir (Anonim 2017b). İlgili karar ile; “Usulü
dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin gayrimenkulü yola kalbedilen
şahsın, esas itibariyle, gayrimenkulünü yola kalbeden amme hükmi şahsiyeti aleyhine
meni müdahale davası açmağa hakkı olduğuna, ancak dilerse bu fiili duruma razı olarak,
mülkiyet hakkının amme hükmi şahsiyetine devrine karşılık gayrimenkulünün bedelinin
tahsilini de dava edebileceğine ve isteyebileceği bedelin de mülkiyet hakkının devrine
razı olduğu tarih olan dava tarihindeki bedel olduğuna 16.05.1956 tarihinde ilk toplantıda
ittifakla karar verildi.” hükmü verilmiştir. Karara göre kamulaştırma yapılmaksızın
taşınmazı işgal edilen kişinin, kamu tüzel kişiliğine el atmanın önlenmesi davası açma
hakkı ile müdahalenin önlenmesi hakkının olduğu, mülkiyet hakkının devrine razı olması
halinde taşınmazı, dava tarihindeki değeri üzerinden devir işlemi yapabileceğine
hükmedilmiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 1959 tarihli kararında23;

23

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, E:1958/17, K:1959/15, T:11/02/1959.
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Kamunun, kamulaştırma yapmaksızın mülkiyet hakkına müdahale ederek, taşınmaza el
atması durumunda uyuşmazlıkların adli yargıda görülmesi gerektiğini belirtmiştir
(Anonim 2017c).

Kamulaştırmasız el atma konusu; Türk Hukuk Sisteminde kanuni olarak ilk defa 1983
tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38’inci maddesinde düzenlenmiştir.
Kanun maddesinde; “Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri tamamlanmamış veya
kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik
bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyed veya
mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl geçmekle düşer. Bu
süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar.” hükmü ile açılacak davalara süre
yönünden de bir sınırlama getirilmiştir.

2942 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin 2003 tarihli kararı24 ile
“Hukukun genel ilkelerinden birisi de mülkiyet hakkının zamanaşımına uğramamasıdır.”
gerekçesiyle Anayasanın 2, 13, 35 ve 46’ncı maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesine aykırı olduğundan kamulaştırmasız el atma davalarındaki 20 yıllık hak
düşürücü süre sınırlamasını sona ermiştir.

2010 tarihli 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun25
ile 2942 Sayılı Kanun’a Geçici 6’ncı madde eklenmiş; 9/10/1956 ile 4/11/1983 tarihleri
arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis
edilerek, üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen
veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulan
alanlarda, maliki tarafından tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma
yoluna gidilmesi şartı getirilmiştir.

Kamulaştırmasız el atma davaları sadece “Fiili el atma“ durumunda açılabiliyor iken,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2010 tarihli Kararında26; “...malikin taşınmaz

T.C. Resmi Gazete, Tarih: 04/11/2003, Sayı: 25279
T.C. Resmi Gazete, Tarih: 30/06/5999, Sayı: 27627
26
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E:2010/5-662, K:2010/651, T:15/12/2010.
24
25
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üzerindeki egemenliği hukuk düzeninin sınırları içinde üçüncü kişilere karşı korunmuş
ve 4721 Sayılı Kanun’un 683’üncü maddesinde malike, hukuka aykırı olarak
müdahalenin önlenmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bir kişinin taşınmazına eylemli olarak
el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına engel olunması ile imar uygulaması sonucu
o kişinin mülkiyetinde olan taşınmaza hukuken kullanmaya engel sınırlamalar getirilmesi
arasında, sonucu itibari ile bir fark bulunmamakta, her ikisi de kişinin mülkiyet hakkının
sınırlandırılması anlamında aynı sonucu doğurmaktadır. Ancak; uzun yıllar programa
alınmayan imar planının, fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle, kamulaştırma ya da takas
cihetine gitmeyen davalı İdarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek
suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle İdarenin eyleminin, mülkiyet hakkının
özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip bulunan kamulaştırmasız el
koyma olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu, her türlü izahtan varestedir. Bu itibarla,
kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığının doğal sonucu, İdarenin hukuka aykırı
eylemiyle mülkiyet hakkı engellenen taşınmaz mal sahibi davacının, dava yoluyla
kamulaştırmasız el koyma hükümleri doğrultusunda mülkiyetin bedele çevrilmesini, eş
söyleyişle idareden değer karşılığının verilmesini isteyebileceği açıktır.”, yönünde
hüküm vermiştir.

İlgili Karar ile imar planları ile hukuken taşınmazın kullanımına getirilen, ancak
uygulanmayan hakkın sınırlanmasını, kamulaştırmasız el atma işlemi ile aynı nitelikte
görmüş, kamulaştırmasız el atma hükümleri doğrultusunda, taşınmaz malikince idareden
değer karşılığını isteme hakkı bulunduğunu belirtmiş, Türk Hukuk Sistemine “Hukuki El
Atma” kavramını da dâhil etmiştir.

Mahsereci (2013), Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararının; özellikle 1982
Anayasası’nın 35’inci maddesine, 4721 Sayılı Kanun’un 683’üncü maddesine, 3194
Sayılı Kanun’un 8’inci, 10’uncu ve 13’üncü maddelerine, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin 23.09.1981 tarihli Sporrong ve Lonnroth Kararına, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi eki Birinci Protokolün Birinci maddesindeki Mülkiyetin Korunması hükmüne
dayandırıldığını ifade etmektedir. Ancak davaların İdare mahkemelerinde mi, yoksa adli
yargıda mı açılacağı konusunda bir belirsizlik oluşmuştur. Uyuşmazlık Mahkemesinin
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2012 tarihli kararındaki27; “3194 Sayılı Kanun’un arazi ve arsa düzenlenmesine ilişkin
18’inci maddesinin uygulamasından kaynaklanan ve imar planı ile buna dayalı imar
uygulaması sonucunda uğranılan zararın tazminine yönelik bulunan uyuşmazlığın, 2577
sayılı Kanun'un 2/1-b maddesinde yer alan idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel
hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları kapsamında, idari
yargı yerince çözümlenmesi gerekmektedir”, yönündeki kararı ile davalar İdare
Mahkemelerde görülmeye başlanılmıştır. Bu karar ile birlikte; imar uygulamaları ile
oluşturulan, ancak 5 yılık imar programlarına alınmayarak, kamulaştırmaları yapılmamış
kamu parsellerine de hukuki el atmadan kaynaklı kamulaştırmasız el atma davaları
açılmaya başlanılmıştır. Artan davalar ve davalarda ortaya çıkan tazminat bedelleri
bütçeleri sınırlı olan belediyeler ile diğer kamu kurumlarını zor duruma düşürmüştür.

2013 tarihli 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun28 ile hukuken tartışmalı da olsa da tazminatların
ödenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarını birazda olsa rahatlatan karar alınmıştır.
Kanun ile 2942 Sayılı Kanun’a 2010 tarihli 5999 Sayılı Kanunla getirilen Geçici 6’ncı
maddesi değiştirilmiş ve Geçici 7’nci madde eklenmiştir. Bu Torba Kanun ile öncelikle
mahkemelerdeki dosya sayısını azaltmaya yönelik olarak fiili el atmalardaki idare ile
uzlaşma yoluna gidilmesi, uzlaşma kabul edilmediği takdirde dava açılabileceği koşulu
korunmuştur.

Kanun değişikliği ile mahkeme kararı ile kesinleşmiş bedellerin ödenmesine ilişkin
olarak; “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde
kullanılmak üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin
yıllık bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin
güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan
ödeneklerin) yüzde ikisi, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe
giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yıllık bütçelerinde pay ayrılır. Kesinleşen

27
28

Uyuşmazlık Mahkemesi, E:2012/41, K:2012/77, T:09.04.2012.
T.C. Resmi Gazete, Tarih:11/06/2013, Sayı: 28674
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alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde, ödemeler,
sonraki

yıllara

sâri

olacak

şekilde, garameten ve

taksitlerle

gerçekleştirilir.

Taksitlendirmede, bütçe imkânları ile alacakların tutarları dikkate alınır. Taksitli ödeme
süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir…”, hükmü ile belediyelere
ve diğer kamu kurumlarına, tazminatların ödemeleri konusunda kolaylık sağlanmıştır.

Aynı Kanun ile 2942 Sayılı Kanun’un değiştirilen geçici 6’ıncı maddesinin 10’uncu
fıkrasında; “Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak
suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar hakkında,
3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 Sayılı Kanun’da öngörülen idari başvuru ve işlemler
tamamlandıktan sonra idari yargıda dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara
bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır.”, hükmü ile hukuki el
atma kavramını tanımlamış ve açılacak davaların ise idari başvuru süreçleri
tamamlandıktan sonra idari yargıda açılabileceğine hükmetmiştir.

2.3 İmar Planlaması Kavramı

Planlama; yapılacak iş veya eylemlerin, ne zaman, nasıl ve kimlerle yapılacağının,
sorumluları ile sorumluluklarının belirlendiği bir süreçtir. 1982 Anayasa’sının 56’ncı
maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” hükmü
uyarınca yönetim; imar mevzuatı kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekli
tedbirleri almak, yaşam alanları ile diğer kentsel alanların oluşturulması ve yapıların
belirlenmiş standartlar dâhilinde yapılması ile herkesin erişimine olanak sağlamak
zorundadır. Bu anlamda planlama, kamu yararı içeren, geleceğin şekillendirildiği,
kaynakların herkese eşit olarak ve verimli şekilde kullanımını sağlayan, yönetsel bir
araçtır (Eryiğit 2013).
Planlamada, kamu ve toplum yararı imar hukuku gereği ön şart olarak kabul edilmektedir.
Danıştay’ın benzer kararlarında29; imar planları hazırlanmasında; planlanan yörenin,
bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde
saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi

29

Danıştay 6. Dairesi, E:1986/18, K:1996/1023, T:25/11/1986.
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konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında,
çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi
çözüm yolları bulmak, 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 belde halkına iyi yaşama düzeni ve
koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan
ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli planları arasında olan
bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular
göz önüne alınmak zorundadır.

Danıştay Kararında planlama; “bir kent yerleşmesinin gelecekteki 15-20 yıllık sosyoekonomik hayatı ve gelişmesinin, hukuksal, teknik ve mekânsal standartlarına karar
verilmesi işlemi “ olarak tanımlamaktadır. Yayla’ya (2010) göre, imar planlaması kamu
yararı amacıyla yapıldığı için, kamu düzenini ve yararını koruyan, kanunlarla yerleşim
birimlerinin, fiziksel mekânların şekillendirilmesi, olarak değerlendirmektedir.

Keleş (2016) ise kent planını; araştırmalardan elde edilen bilgileri özetleyen bir giriş,
çözümlemelerden elde edilen bilgileri içeren bir varsayımlar bölümü ve bunlara
dayanılarak saptanmış erekler ve bildiriminden oluşan bir plan raporu ile haritadan çok
bir şemaya benzeyen ve kentin gelecekteki arazi kullanılış biçim ve bölgelerini, ulaşım
ağını ve kent hizmet ve tesislerini şematik olarak gösteren belge, olarak tanımlamaktadır.

2.4 Türkiye’de İmar Planlamasının Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de imar planlamasının tarihi gelişimi doktrinde “Cumhuriyet Öncesi”

ve

“Cumhuriyet Dönemi” olarak ele alınmaktadır. Cumhuriyet öncesi dönem Osmanlı
Devleti’nde Tanzimat’ın ilanı ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 29
Ekim 1923 arasındaki imar düzenlemelerini kapsamaktadır.

14

2.4.1 Cumhuriyet öncesi imar planlaması

Ergen’e (2006) göre, Osmanlı döneminde devletin imar etkinliğinde çok da fazla etkin
olmadığı, imar faaliyetlerinin kişiler tarafından yapıldığını, bu kişilerin de devlet
koruması altına girmek ve devamlılığı sağlamak kaygısıyla vakıf sistemini izlediğini
belirtmektedir.

Akdeniz (2000) ise, Osmanlı’nın kuruluşundan, Tanzimat’a kadar geçen süreçte,
kentleşme ve imar konusunda tespit edilebilmiş bir imar düzenlemesine rastlanmadığını,
bunun birinci nedeninin o dönemde uygulanan toprak rejimi olduğu, bir taraftan miri arazi
rejimi nedeniyle toprağın mülkiyet hakkının devlete ait olduğu, diğer tarafta kentle ilgili
ihtiyaçların ise beldede yaşayanların kişisel ve toplu çalışmalarıyla yürütüldüğünü
belirtmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Başkenti İstanbul’da 1850’lerden sonra; artan nüfus ile birlikte
konut açığı başlamış, yapıların ahşap olması ve birbirine çok yakın, hatta bitişik olarak
yapılmış olması sebebiyle çıkan yangınlarda, onlarca bazen yüzlerce evin yanması ile
ortaya çıkan sorunları önlemek amacı ile yeni inşaat tekniklerine (kargir, taş bina yapımı
gibi) göre yapıların yapılması ve yapılara ulaşımı sağlayan yolların ise daha ulaşılabilir
olmasını sağlamak için bu yolların ıslahına yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır
(Tekeli 1992).

İstanbul’daki imar işlemlerine ilişkin olarak yapılan ilk yasal düzenleme, 1839 tarihli
Tanzimat İlmühaberi’dir. Tanzimat Fermanı’nın ilanından hemen sonra aynı yıl
yayımlanan bu belge ile yolların belirli standartlara bağlanabilmesi için, yolların en az 5
metre ve en fazla 10 metre olacak şekilde düzenlenme yapılmış, ahşap yapıların kent
dışında yapılması, kent içinde ise kargir binaların yapılmasının teşvik edilmesi, yeni
oluşturulacak yerleşim yerlerinde düzenli ve geometrik yolların oluşturulması
amaçlanmış, çıkmaz sokak oluşumları da yasaklanmıştır (Tekeli 1992). Tanzimat
İlmuhaberi sonrasında 1848’de Ebniye Nizamnamesi (Yapı Tüzüğü) çıkartılmış, sadece
İstanbul’a mahsus olarak çıkartılan bu nizamname, tüm Osmanlı Devleti sınırları
içerisinde uygulanabilmesi amacı ile 1849 yılında İkinci Ebniye Nizamnamesi yürürlüğe
girmiştir (Seyitdanlıoğlu 1996a).
15

Ebniye Nizamnamesi (1948), Beyoğlu ve Galata Bölgesi öncelikli olmak üzere sadece
İstanbul’da uygulanmak üzere çıkartılmıştır. Nizamname ile kamulaştırma işlemleri,
yapılara ruhsat verilmesi, inşaatların denetimi, yol ve sokakların genişlikleri ile yapılacak
yapıların yüksekliklerine ilişkin kurallar getirilmiştir. Nizamnamede yolların belirlenmiş
standartlara uygun olarak genişletilebilmesi için yolun iki yanındaki arsalardan eşit
miktarda terk yapılması kuralı getirilmiştir (Ersoy ve Keskinok 2001). Bu miktarın
dışında genişleme yapılması durumunda ise bedelinin ödenmesine hükmedilmiştir.
Beyoğlu ve Galata sokaklarının düzeltilmesi, genişletilmesi, kaldırımların standardının
sağlanması, sokak ve caddelerin aydınlatılması ve bölgenin kanalizasyonunun yapımının
düzenlenmesi amacıyla 1859 tarihinde Sokaklara Dair Nizamname çıkartılmıştır
(Seyitdanlıoğlu 1996a). Ancak Nizamnamede arazi, arsa ya da yolların düzenlenmelerine
ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Turuk ve Ebniye Nizamnamesi (Yollar ve Yapı Tüzüğü), 1863 yılında çıkartılmış ve 1864
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Nizamname ile Osmanlı şehirlerinde alt yapı tesislerine
standartlar getirilmiş ve ilk defa yolların oluşturulması için bedelsiz terk kavramı
getirilmiştir. Nizamnamenin birinci maddesinde yollar kademelendirilmiş buna göre
birinci sınıf yollar (kamu yolları) on beş, ikinci sınıf yollar on iki, üçüncü sınıf yollar on,
dördüncü sınıf yollar sekiz, dar ve sadece belirli evlere ait çıkmaz yolların ise genişliğinin
altı arşın30 olarak belirlenmiştir. Üçüncü maddesinde ise, yolların; belirlenen bu ölçülere
göre genişletilebilmesi için yolun her iki tarafında bulunan taşınmazlardan eşit olarak
bedelsiz olarak terkininin sağlanmasına hükmedilmiştir. Yedinci ve sekizinci
maddelerinde ise bu miktarların dışında genişleme ya da hazırlanacak istikamet
haritalarına göre yeni yol yapılması durumunda ise; fazlalık kısma ilişkin bedelin, inşa
çalışmasından önce peşin olarak taşınmaz malikine ödeneceği (kamulaştırılacağı), değer
artışı olanlardan ise kıymet artışının taşınmaz malikinden tahsiline hükmedilmiştir
(Seyitdanlıoğlu 1996b).

Osmanlı’da imar işlemleri, çıkartılan Nizamname ve Beyannameler ile yürütülmüş, ilk
İmar Kanunu olan 1882 tarihli Ebniye (Yapı) Kanunu yürürlüğe girmiş ve 1864 tarihli
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Turuk ve Ebniye Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. Nizamnameden daha geniş
kapsamlı hazırlanan Kanun ile yapılaşma Sultan iznine bağlanmıştır. Kanun ile yeni
yerleşim alanlarının oluşumunda okul ve karakol yerlerinin bedelsiz terk edilmesi şartı da
getirilmiştir (Tekeli 1992, Anonim 1876). Kanun’da yolların açılması veya
genişletilmesinde; üzerinde bina bulunmayan yerlerde yolun her iki yönden bedelsiz
olarak terklerinin sağlanması, eğer terkin edilecek kısmın arsa derinliğine oranı dörtte
birden fazla ise bedel ödenmesini, yapı adalarının ya da komşuluk birimlerinin tümünün
ya da 10 haneden çoğunun yanmış olan alanlarda, bu yerlerin yeni bir düzenlemeye konu
edilmesi halinde “tarla” olarak değerlendirilmesi hususunda hükümler getirilmiştir.
Ayrıca Kanun’da kamulaştırma usulleri ve uygulanışı ile yapı cinslerine göre bina
yükseklikleri ve yapılara ilişkin hükümler de getirilmiştir (Anonim 1876, Tekeli 1992).

Özcan (2000), 1902 yılında Ebniye Kanunu’nun 14’üncü maddesine eklenen iki fıkra ile
haritaların uygulanması ile mevcut bina ve arsaların değer kazanacağı ve bu değerin
kamuya geri döndürülmesi amacıyla; yol istikamet haritalarınca düzenlenen yerlerdeki
binalı ve binasız arazilerin, düzenleme öncesi değer ile düzenleme sonrası oluşan değer
arasındaki farkın saptanması ve elde edilen kıymet ve şerefiye artışının dörtte birinin dört
eşit taksitle ve dört yılda ödenmesinin hükme bağlandığını belirtmiştir. 1858 tarihli Arazi
Kanunu ile sınır, mülkiyet, tapu gibi Batı kavramları Osmanlı toprak düzenine girmiş, ilk
defa kadastro haritaları yapılmaya başlanmıştır (Kalabalık 2015).

1925 yılında çıkan 642 sayılı Ebniye Kanunu’nun 20, 21, 22, 23 ve 25.’inci maddelerine
Muaddil Kanun31 ile 1882 tarihli Ebniye Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve 150’den çok
yapının yanmış olduğu alanlar ile komşuluk birimleriyle bunlara bitişik bostan, bağ,
bahçe ve arsa gibi yerler tarla sayılarak yeniden düzenleme yapılması, sadece yangın
yerleri ile sınırlı olsa da gerçek değer tespitlerine göre belediyeler tarafından bono
düzenlenebileceği, düzenleme sonrası bu üretilen arsaların açık artırma ile belediyelerce
satılabileceği, bono sahiplerinin bonoları karşılığı, bonosu olmayanların ise para karşılığı
arsaları satın alabileceği, isteyenlere bonosu karşılığı olan paranın düzenleme sonrası
satışlar ile birlikte belediyece peşinen ödeneceği hükümleri getirilmiştir (Tekeli 1992).

31
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Ebniye Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk yıllarında da yürürlükte kalmıştır.
1933 tarihinde kabul edilen 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu32 ile yürürlükten
kaldırılmasına rağmen, bazı hükümleri yürürlükte kalmış, 1957 tarihli ve 6785 sayılı İmar
Kanunu’nun33 yürürlüğe girmesi ile tamamen yürürlükten kalkmıştır.

2.4.2 Cumhuriyet dönemi imar planlaması

Atatürk (1935), 1 Kasım 1935 tarihinde yaptığı TBMM 5. Dönem yılı açılış
konuşmasında; “Türk ülkesi içinde köylere varıncaya kadar küçük büyük bütün
illerimizde

gelişme

ve

bayındırlık

çalışmalarının

sürdürülmesi

önde

gelen

amaçlarımızdandır. Türk’e ev ve barınak olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin,
modern kültürün örneği olacaktır. Devlet kurumları yanında, doğrudan doğruya bu işlerle
ilgili olan belediyelerin bu görüş ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum. Belediyelerin
Devlet merkezinde toplanışı bu işin sonucu değil, başlangıcıdır.” demiş, kentlerin
gelişimi ile imarının önemli olduğunu belirtmiş ve kentlere “sağlığın, temizliğin,
güzelliğin, modern kültürün” örneği ve öncüsü olacak bir görev yüklemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olan Ankara’nın kurulması ve Batı Anadolu’da yıkılan
ve yakılan kentlerin yeniden imar edilmesi, Anadolu’yu terk edenler ve gelen göçmenler
sebebiyle ortaya çıkan mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi için bir dizi kanun
çıkartılmıştır. 1923 yılında çıkartılan 352 sayılı Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti
İhdasına Dair Kanun ile İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuştur. İlgili Kanun uyarınca imar
işlemlerinin yürütülebilmesi amacı ile Umum Müdürlüğü, bölgelerde ise İmar ve İskân
Müdürlükleri kurulmuştur. 442 Sayılı Kanun ile köy, kasaba, şehir tanımlamaları
yapılmış, köy yerleşme planlarına ilişkin hükümler getirilmiştir. Kanun’da bazı
değişiklikler yapılmış ve halen yürürlüktedir.

1925 yılında çıkan 642 sayılı Ebniye Kanunu’nun 20, 21, 22, 23 ve 25’inci maddelerine
Muaddil Kanun ile Ebniye Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklik ile devlete, özel idareye, özel ve tüzel kişilere ait tüm arsalara ilişkin kadastro
32
33
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planları ile yangın yerlerini gösteren planların ve umumi haritaların Belediyelerince bir
yıl içinde yapılması, Belediyelerce yapılan imar planlarının, Belediye Meclisince
onaylanması hükümleri getirilmiştir. Ayrıca kadastro ve yangın yerlerine ilişkin plan ve
haritaların bir yıl içinde yapılmaması durumunda, belediyelerin bina yaptırma yetkisini
kaybedeceği, arsa değerinin tespitine ilişkin komisyon kurulması, yapılarla ilgili olarak
inşaat ve tamirat ruhsat düzenlemelerine ilişkin hükümler de getirilmiştir.

Ankara Şehremaneti (Belediyesi) 1924 yılında kurulmuş, savaş sonrası bakımsız olan
şehir yerine, yeni şehrin kurulacağı 400.000 m²’lik alanın kamulaştırılması amacıyla,
Belediye’nin girişimiyle 1925 yılında 583 sayılı Ankara’da İnşası Mukarrer Yeni Mahalle
İçin Muktazi Yerler ile Bataklık ve Mezrağı Erazinin Şehremanetince İstimlakı
Hakkındaki Kanun34 çıkartılmıştır.

1930 tarihli ve 1663 sayılı Kanun ile 1929 tarih ve 1504 numaralı Ankara Şehri İmar
Müdüriye Teşkilat ve Vazaifine Dair 1351 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanuna35 ek
hükümler getirilmiştir. Kanun ile İmar Müdüriyetinin, imar plânı uygulamalarında,
mevcut arsaların birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesinde ise arsa sahiplerine hak
ettikleri ve yaraşır şekilde dağıtım işleminin yapılması, mümkün olduğunca
metrekarelerinin korunması, korunamayacaklardan ise %15 noksanı ile tahsis işlemi
yapabilme yetkisi verilmiştir.

1930 tarihli Hıfzısıhha Kanunu36 ile şehir ve kasabaların ıslahı ve büyümesinin, bu
Kanun’da belirtilen, sağlık şartlarına uygun olarak yapılması, belediyelerden her türlü
yapının inşaatı için, ruhsat alınması, yeni inşa edilecek yapılar içinde iskâna uygun
olduğuna dair rapor alınması zorunluluğu getirilmiş, ruhsatsız inşaatın iskânı ve kullanımı
ise yasaklanmıştır. Nüfusu yirmi bin ve üzeri belediyelere Kanun’un yürürlüğe
girmesinden itibaren üç sene içerisinde ıslah ve gelişim projelerinin yapılması
zorunluluğu getirilmiştir. Yirmi bin ile beş bin arasında olan ve %15 oranında nüfus artışı
gösteren belediyeler ile içme ve kaplıca alanlarında olan belediyelere de 3 yıl içinde

T.C. Resmi Gazete, Tarih:24/03/1925, Sayı: 90
T.C. Resmi Gazete, Tarih:02/06/1930, Sayı: 1509
36
T.C. Resmi Gazete, Tarih:06/05/1930, Sayı: 1489
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kasabanın ıslahı ve gelişimine yönelik kent planlarının yapılması zorunluluğu
getirilmiştir.

Belediyelerin görev alanlarının genişletilmesi ile birlikte bu görevlerin yerine
getirilebilmesi amacı ve kaynak sorununu gidermek için; 1933 tarihli 2301 sayılı
Belediyeler Bankası Hakkında Kanun37 ile Belediyeler Bankası kurulmuştur. 2290 Sayılı
Kanun ile Ebniye Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve Belediyelere, Dâhiliye Vekâletince
belirlenecek süre içerisinde 1/2000, 1/500 ölçekli alan haritası ile 1/1000 ölçekli eş
yükseltili haritaların hazırlanması ve beş yıl içerisinde kent planlarının hazırlanması
zorunluluğu getirilmiştir.

Arsa düzenlemesi işlemleri Kanun’un altıncı maddesinde düzenlenmiştir. Kanun ile
belediyelere; planların uygulanması sırasında arsaları imar planlarına göre tevhit veya
ifraz etme, arsa sahiplerine paylarına göre müstakil ya da hisseli olarak dağıtma, arsanın
bitişiğindeki bina sahiplerine bedeli karşılığında verme yetkisi verilmiştir. Tevhit ve ifraz
işlemlerinin Belediye Encümenince onaylanacağı, alanları korunamayan arsalardan ise
%15 noksanı ile dağıtımın yapılacağı belirtilmiş, %15’lik kesintinin hangi alanlar için
yapılacağına ilişkin bir tanımlama yapılmamıştır (Şekil 2.1).

Kanun içeriği incelendiğinde, Ebniye Kanunu’nda olduğu gibi kesintiler yol ve
meydanların oluşturulması için yapılmaktadır. Ancak 8’inci maddesindeki “Müstakbel
şehir haritalarında yol ve yeşillik gibi umumun menfaatine mahsus olarak gösterilmiş
bulunan yerler tesisi veya bu gibi yerlerin genişletilmesi idarei hususiye ve maliyeye ve
evkafı mazbutaya ait arazi ve arsaların istimlâkini icap ettirirse belediyenin teklifi ve İcra
Vekilleri Heyetinin kararı ile bu yerler belediyeye parasız terkedilir. Ancak bu yerler
üzerinde müsakkafat (üzeri dam ile örtülü yapı) bulunduğu takdirde hâlihazır kıymeti
takdir edilerek bedeli belediye tarafından tesviye olunur.”

hükmü ile umumun

kullanımına ayrılan yerlerin yol, meydan ve yeşil alanlar olarak ele alındığı
görülmektedir. Kanun’un bu maddesi ile belediyelere; yol ve yeşillik gibi umumun
menfaatine ayrılan alanlarda kalan, Belediye ve Maliye’ye ait arsaların bedelsiz olarak

37
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terk edilmesi, üzerinde yapı varsa bu yapılarında hâlihazır değerleri üzerinden
Belediyelere kamulaştırması yetkisi de verilmiştir.

Şekil 2.1 2290 sayılı Kanun’a göre hazırlanmış uygulama ve dağıtım örneği
1935 tarihli ve 2763 sayılı, 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun38 ile
nüfusu on binden yukarı olan belediyelerin, harita ve imar planları, içme suları, spor
38
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alanları ile kanalizasyon işlerini yürütmek amacı ile Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanı)
Başkanlığında, Yazı İşleri Müdürlüğü Ankara İmar Müdürlüğünce, Hesap İşleri
Belediyeler Bankasınca yürütülecek olan “Belediyeler İmar Heyeti” gibi oluşturulmuştur.
Belediyelere de kurulca yapılacak işlerde kullanılmak üzere, bütçelerine para koyma ve
Belediyeler Bankası’na gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

İmar İdare Heyetinin 2763 Sayılı Kanun’da belirtilen işlere yönelik ihtiyaçları
karşılayamaması nedeniyle, 1935 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı yapı işleri
çerçevesinde bir şehircilik bürosu kurulmuştur. Daha sonra 1939 tarihli 3611 sayılı Nafia
Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun39 çıkarılarak, İçişleri Bakanlığındaki imar
planlaması yapımına ilişkin teknik görevler Bayındırlık Bakanlığına geçmiştir. 1934
tarihli 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu40 ile gayrimenkullerin vaziyetlerini
ve hukuki durumlarını gösterir kadastro haritalarını düzenleme ve yapma yetkisi Tapu
Kadastro Umum Müdürlüğü’ne verilmiştir. Aynı Kanun’da Tapu Kadastro Umum
Müdürlüğü’ne, girintili ve küçük parçalı arsalar ile dağınık tarlaları, taşınmaz
maliklerinin rızalarıyla değiştirme ve birleştirme yetkisi de verilmiştir.

2290 Sayılı Kanun ile başlayan imar planlarına ilişkin çalışmalara, hazırlanan planların
belirli bir standartta düzenlenmesini sağlamak için 1936 yılında Bayındırlık Bakanlığı;
Bayındırlık Meclisinin 29 sayılı kararı ile Şehir ve Kasabaların Hâlihazır Haritalarının
Alınmasına ait Şartname ile 3 Ağustos 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Şehirlerin
İmar Planlarının Tanzimi İşlerine ait Talimatname ile hâlihazır harita ve imar planlarının
yapımına standartlar getirilmiştir. 1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık
Kanunu41 ile kentlerin planlanması ve kentlerde yapılacak yapılara yetki verilmesi
hususunda da önemli adımlar atılmıştır (Kalabalık 2015).

Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun yürürlükte kaldığı 25 yıl içerisinde, imar planlarının
uygulamalarında beklenen başarının sağlanamaması ve Kanun’un yetersizliği gibi
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gerekçeler ile 1956 tarihli 6785 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve Belediye Yapı ve Yollar
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

1957 tarihinde yürürlüğe giren 6785 Sayılı Kanun’un 42’inci maddesinde; “imar ve yol
istikamet plânları hududu içindeki binalı ve binasız gayrimenkullerin, plâna uygun
şekilde inşaata elverişli hale getirilmesi için, gayrimenkul sahiplerinin muvafakati
aranmaksızın birbirleriyle ve yol fazlası ile veya sair belediye, âmme (kamu) hükmi
şahıslarıyla âmme müesseselerine ait yerlerle birleştirerek, plân icaplarına göre,
müstakilen veya şuyulu olarak parsellere ayırmaya ve bu yerleri yüzde yirmi beşe kadar
noksaniyle sahiplerine dağıtmaya belediyeler salahiyetlidir. Bu yerlerin birleştirildikten
sonra parsellere ayrılmasında ve dağıtılmasında eski mevkii ve miktarı esas tutulur.
Bunlardan yol, meydan, otopark ve yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere
rastlayan ve yüzde yirmi beşten fazla olup istimlâki icap eden yerlere mukabil, mülk
sahiplerine bu madde hükümleri dâhilinde yer göstermeye belediyeler salahiyetlidir.”
hükmü ile yol, meydan, otopark ve yeşil alanlar için umumi hizmetlere ayrılan kavramı
getirilmiştir (Şekil 2.2).

Şekil 2.2 6785 sayılı Kanun’un 42’nci maddesine göre hazırlanan dağıtım cetveli örneği
2290 Sayılı Kanun ile kesinti oranı %15’den %25’e çıkartılmıştır. Kanun’da kesintinin
%25’den fazla gelmesi halinde ise fazlalık kısmın kamulaştırmasına hükmedilmiştir.
Ancak 6785 Sayılı Kanun’daki bu %25’lik kesinti oranı nedeni ile 6785 Sayılı Kanun,
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Adalet Partisi TBMM Grubu tarafından Anayasa’nın 38’inci maddesi hükümlerine aykırı
olduğu ileri sürülerek iptali için, 1962 yılında kurulan Anayasa Mahkemesine
götürülmüştür. Anayasa Mahkemesinin T:22.11.1963, E:1963/65, K:1963/278 sayılı
Kararında42, “…6785 Sayılı Kanun’un dolayısıyla kamulaştırma hükmünü kapsayan
42’nci maddesinin uygulanması sonucu taşınmaz malının bir kısmı elinden alınacak olan
kişiye bunun gerçek karşılığının ödenmesi gerekir. Taşınmaz malların plâna uygun
şekilde inşaata elverişli hale getirilmesi sonucu değerinin yükseleceği, bu sebeple de
yüzde yirmi beşe kadar eksik verilecek taşınmaz malların değerlerinin bunların eski yüz
ölçülerindeki değerlerini karşılayacağı bazı üyeler tarafından ileri sürülmekte ise de bu,
her zaman doğru olamaz. Nitekim İmar ve İskân Bakanlığı yayınlarından bir yüksek
mühendis tarafından kaleme alınan (İmar mevzuatında değiştirilmesi düşünülen hususlar)
adlı broşürde zayiat miktarları için her yerde ve her türlü taşınmaz mala aynı yükümün
yükletilmiş olmasından haksızlıklar doğduğu…” gerekçesi ile 6785 Sayılı Kanun’un
42’nci maddesini, Anayasa’nın 38’inci maddesine aykırı bularak iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile 14 Ocak 1964 tarihinden itibaren 42’nci maddeye
göre yapılan arazi uygulamalarında çalışmalar kesintiye uğramış, bu süreçte uygulamalar
6785 Sayılı Kanun’un 39’uncu madde hükümlerine göre ifraz, tevhit ve yola terk
işlemleri ile yürütülmüştür.

1972 tarih ve 1605 sayılı 6785 Sayılı Kanun’da Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında
Kanun43 ile 6785 Sayılı Kanun’un 42 maddesi değiştirilerek yeniden arazi ve arsa
düzenlemesi (AAD) işlemlerine başlanılmıştır. Kanun’un 42’inci maddesinin b
fıkrasında; “Belediyelerce düzenlenmeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında,
bunların mesahalarından yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer
artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre
alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların
düzenlemeden önceki mesahalarının yüzde yirmi beşini geçemez. Düzenleme ortaklık
paylarının sahaları mecmuuna tekabül eden saha; düzenlemeye tabi tutulan yerlerin
ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi umumî
42
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hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlara kullanılamaz.”, hükmü
ile imar mevzuatına ilk defa değer artışı karşılığı “Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)”
kavramı getirilerek, imar planlarının uygulanmasındaki Anayasa Mahkemesi kararı ile
oluşan boşluk ortadan kaldırılmıştır.

Kanun’da umumi hizmetlere ayrılan alanlar 6785 Sayılı Kanun’da olduğu gibi korunmuş,
ancak düzenleme sahasına giren parsellerden değer artışı karşılığı yapılacak DOP
kesintisinin %25’i geçemeyeceği kuralı ile yapılacak kesintinin düzenlemeye giren
parsellerden eşit olarak alınması ilkesi de getirilmiştir (Şekil 2.3).

Şekil 2.3 1605 sayılı Kanuna göre hazırlanan DOP uygulanmış, uygulama örneği
6785 Sayılı Kanun sonrası 1956 tarihli 6830 sayılı İstimlak Kanunu44, 9402 sayılı Orman
Kanunu45, 1958 tarihli 7116 sayılı İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri
Hakkındaki Kanunu46, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu47, 1959 tarihli 7269 sayılı
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T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/06/1958, Sayı: 9931
44
45
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Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun48, 7367 sayılı Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun49,
1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu50, 1966 tarihli 766 sayılı Tapulama
Kanunu51, 775 sayılı Gecekondu Kanunu52, 1969 tarihli 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu53,
1981 tarihli 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu54, 1982 tarihli 2634 sayılı Turizm Teşvik
Kanunu55, 1983 tarihli 2805 sayılı İmar Affı Kanunu56, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu57, 2872 sayılı Çevre Kanunu58, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu59, 2942 Sayılı Kanun’ 60, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu61, 2960 sayılı
Boğaziçi Kanunu62, 1984 tarihli İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı Kanun’un bir maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun63, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu64, 3030 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun65, 3086 sayılı Kıyı Kanunu66 olmak üzere
muhtelif kanunlar çıkartılmıştır.

Planlı kentleşmede gerekli adımların zamanında atılamaması ve artan gecekondu
sorunları sebebiyle 6785 Sayılı Kanun genel ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş ve yeni bir
düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 1985 tarihli ve 3194 Sayılı Kanun’u ile bu
ihtiyaçların karşılanması öngörülmüş ve 6785 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
3194 Sayılı Kanun’un çoğu maddesi yayım tarihi olan 9.5.1985 tarihinden 6 ay sonra
yürürlüğe girmiştir.

T.C. Resmi Gazete, Tarih:25/05/1959, Sayı: 10213
T.C. Resmi Gazete, Tarih:29/07/1959, Sayı: 10265
50
T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/07/1965, Sayı: 12038
51
T.C. Resmi Gazete, Tarih:12/07/1966, Sayı: 12346
52
T.C. Resmi Gazete, Tarih:30/07/1966, Sayı: 12362
53
T.C. Resmi Gazete, Tarih:10/05/1969, Sayı: 13195
54
T.C. Resmi Gazete, Tarih:10/07/1981, Sayı: 17396
55
T.C. Resmi Gazete, Tarih:16/03/1982, Sayı: 17635
56
T.C. Resmi Gazete, Tarih:21/03/1983, Sayı: 17994
57
T.C. Resmi Gazete, Tarih:23/07/1983, Sayı: 18113
58
T.C. Resmi Gazete, Tarih:11/08/1983, Sayı: 18132
59
T.C. Resmi Gazete, Tarih:11/08/1983, Sayı: 18132
60
T.C. Resmi Gazete, Tarih:08/11/1983, Sayı: 18215
61
T.C. Resmi Gazete, Tarih:11/11/1983, Sayı: 18218
62
T.C. Resmi Gazete, Tarih:22/11/1983, Sayı: 18229
63
T.C. Resmi Gazete, Tarih:08/03/1984, Sayı: 18335
64
T.C. Resmi Gazete, Tarih:17/03/1984, Sayı: 18344
65
T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/07/1984, Sayı: 18453
66
T.C. Resmi Gazete, Tarih:01/12/1984, Sayı: 18592
48
49
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3194 Sayılı Kanun’un yasal gerekçesinde, 6785 Sayılı Kanun ile 1972 tarihli 1605 sayılı
Kanun’un ihtiyaçlara cevap veremediği, ülkenin gelişmekte olduğu, hızlı artan nüfus ve
köyden kente doğru engellenemeyen göçlerin sonucu ortaya çıkan gecekondulaşma ve
yarattığı sorunlar ile bu sorunların çözümü için 3194 Sayılı Kanun’da, bugünün ve
geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek köklü değişiklikler yapılmasını gerektiği
belirtilerek, yapılacak değişikliklerle; hızla artan nüfus ve gelişen teknolojilere ayak
uyduracak sağlıklı bir hizmet verilmiş olacağı, planlamanın ilk defa olarak tek bir sisteme
bağlanacağı ve planlamaya, gelişmeyi önceden yönlendirmesi ilkesi getirileceği,
şehirlerin imar planlarına uygun gelişmelerinin yönlendirilmesinde, belediye ve mücavir
alan sınırları içi ve dışında kalan şehir ve onunla bütünleşen çevresindeki plansız alanları
bir bütün olarak ele alan yeni bir anlayış getirildiği, mahallî idareye yeni bir anlayış ile
imar planlarını yapıp yaptırma yetkisi verildiği, uygulamaya yetişecek ve onu önceden
yönlendirebilecek bir nitelik kazandırmak amacıyla, işlemleri basitleştirecek ve
hızlandıracak önlemler getirilmesini sağlayacak, planlama uygulama bütünlüğü ve
uygulanabilir gerçekçi plan elde etme hedefinin getirildiği, acil durumlarda ise mevzii
imar planı mekanizması araç olarak kullanılıp, daha basit ve kısa sürede elde edilebilen
planlar ile öncelikle planlanacak alanlarda uygulamanın önüne geçilmesi imkânı
getirilmesi amaçlanmıştır (Anonim 1985).

3194 Sayılı Kanun’da arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri 18’inci maddede
düzenlenmiştir. Kanun’un 18’inci maddesinde; “…Belediyeler veya valiliklerce
düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden
yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında
«düzenleme ortaklık payı» olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak
düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden
önceki yüzölçümlerinin yüzde otuz beşini geçemez. Düzenleme ortaklık payları,
düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi,
yeşil saha, cami ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden
başka maksatlarda kullanılamaz…” hükmü ile düzenleme dolayısı ile oluşan değer artış
karşılığı olarak yapılan DOP kesintisi kavramı korunmuş, ancak kesinti oranı %35’e
çıkartılmıştır. 6785 Sayılı Kanun’da tanımlanmaya başlanılan umumi hizmetlere ayrılan
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alan kavramı korunarak; yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi
alanlara, cami ve karakol alanları da ilave edilerek, kapsamı genişlemiştir.

3194 Sayılı Kanun öncelikli olarak yerleşim alanlarının ve sonrasında gelişmekte olan
alanların planlanmasını ve bu planlara göre bu alanların düzenlenmesini öngörmektedir.
Bununla birlikte uygulama alanı ve kapsamı ile belediyelere mücavir alanı içinde ve
dışında, bazı kanunlar gereği getirilen istisnalar haricinde bütün alanı kapsayacak, imar
ile ilgili işlemlerin tek sistem altında yürütülmesini imkânı sağlamıştır.

2003 tarihli 4928 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 67 ile
3194 Sayılı Kanun’da yer alan cami ibareleri, ibadet yeri olarak değiştirilmiştir.

2003 tarihli 5006 sayılı İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun68 ile 3194 Sayılı
Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz beşini” ibaresi “kırkını”
olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin üçüncü
fıkrası değiştirilmiş ve umumi hizmet alanlarına “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve
ortaöğretim kurumları” ilave edilerek, %35’lik DOP kesinti miktarı,%40‘a çıkartılmıştır.

2016 tarihli 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un69 7, 8 ve 9’uncu maddelerinde;
“3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasına “yol” ibaresinden sonra
gelmek üzere otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu ibaresi
eklenmiştir.“ hükmü ile umumi hizmetlere ayrılan alanlara “su yolu” ilave edilmiş, yol
tanımı ise “yol” ve “ “otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol“ olarak tanım
genişletilmiştir.

T.C. Resmi Gazete, Tarih:19/07/2003, Sayı: 25173
T.C. Resmi Gazete, Tarih:17/12/2003, Sayı: 25319
69
T.C. Resmi Gazete, Tarih:26/04/2016, Sayı: 20695
67
68
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Salalı (2014) tarafından bildirilen, Uzun (2012) tarafından hazırlanan Cumhuriyet öncesi
ve sonrası arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin çıkartılmış, kanun ve tüzükler
(nizamname) ile yapılan kesinti oranları ve kesinti kapsamlarına ilişkin çizelge (Salalı
2014), yeniden ele alınarak kesinti adlarını da içerecek biçimde kronolojik olarak yeniden
düzenlenmiştir (Çizelge 2.1).

3194 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve
ortaöğretim kurumları, yol, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu,
meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî
hizmetlere ayrılacak alanlar DOP kesintisinden oluşturulacak alanlar olarak tanımlı
olmakla birlikte Yargı Kararları ile bu alanlara toplu taşım yolları, pazar, semt spor alanı
ve ağaçlandırılacak alanlar da dâhil edilmiştir.

Danıştay 6. Dairesinin 1992 tarihli Kararında70 özetle; “…Yukarıda yer alan madde
hükümlerine göre; yolların, düzenleme ortaklık payı karşılığında alınan hisselerden
karşılanacağı, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle
yapılacak hisselendirmenin, Yönetmelik’in 12’nci maddesinde belirtilen tesislere ayrılan
alanları için yapılabileceği açıktır. Bu itibarla, toplu taşım yollarının imar mevzuatına
göre bir yol niteliğinde olduğu ve düzenleme ortaklık payından karşılanması gerekeceği,
bu nedenle, düzenleme işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle İdare
mahkemesince davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir” denilmektedir.
Bu kararı ile imar uygulamalarında “toplu taşım yolları”, DOP’den karşılanacak alanlar
olarak işlem görmeye başlamıştır.

70

Danıştay 6. Dairesi, E:1991/1550, K:1992/3867, T:22/10/1992.
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Çizelge 2.1 Tarihsel süreçte imara ilişkin kanunlar ve kesinti miktarları ile kapsamları
Yürürlük
Tarih - No

Yasa ve Tüzük Adı

25.06.1839 Tanzimat İlmuhaberi

1848 Ebniye Nizamnamesi

1864

Turuk ve Ebniye
Nizamnamesi

Kesintinin
Uygulama Şekli

17.01.19576785
14.01.1964

6785 sayılı İmar
20.7.1972- Kanunu’nda bazı
1605 değişiklikler yapılması
hakkında Kanun
9.5.1985İmar Kanunu
3194

Kesintinin
Kapsamı

Sokaklar her iki
taraftan eşit
genişleyecek

Bedelsiz
terk

Yol haritalarına
göre her iki
taraftan eşit

Yol - Meydan

Sokaklar her iki
taraftan eşit
genişleyecek

Bedelsiz
terk

Yol Haritalarına
göre her iki
taraftan eşit

Yol - Meydan

Bedelsiz
Terk

%25.00

Yol-Meydan,
Okul, Karakol

Noksan

%15.00

Yol-Meydan

Noksan

%15.00

Noksan

%25.00

Sokaklar her iki
taraftan eşit
genişleyecek
1929 tarih ve 1504
Noksanı ile
numaralı Kanuna Ek
(eşit kesinti yok)
Belediye Yapı ve Yollar Noksanı ile
Kanunu
(eşit kesinti yok)
42’nci madde
İmar Kanunu
noksanı ile
(eşit kesinti yok)
Anayasa Mahkemesi
E1963/65-K.1963/278

Kesinti
Oranı

Kentsel Mekân Düzenlemesi, yapılaşmaya ilişkin kısıtlamalar bulunmakta,
arazi düzenlemesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

1882 Ebniye Kanunu
02.06.19301663
10.6.19332290

Kesinti
Adı

Yol-Meydan,
Yeşil Alan
Yol-Meydan,
Yeşil Alan,
Otopark

6785 sayılı İmar Kanunu’nun 42’inci maddesi iptal edildi
Düzenlemeye giren
parsellerden eşit
kesinti

Düzenleme
Ortaklık
Payı

Düzenlemeye giren
parsellerden eşit
kesinti

Yol, Meydan, Park,
Otopark, Çocuk
%35.00
Bahçesi, Yeşil Saha,
Cami Ve Karakol
Kesinti
Yol, Meydan, Park,
Kesinti oranına
adına ilişkin
Otopark, Çocuk
ilişkin düzenleme
düzenleme
Bahçesi, Yeşil Saha,
yok
yok
İbadet Yeri, Karakol
Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı İlk
ve Ortaöğretim
Düzenleme
Kurumları, Yol,
Ortaklık
%40.00
Meydan, Park,
Payı
Otopark, Çocuk
Bahçesi, Yeşil Saha,
İbadet Yeri, Karakol
Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı İlk
ve Ortaöğretim
Kurumları, Yol
Kesinti
Kesinti oranına Otoyol Hariç Erişme
adına ilişkin
ilişkin düzenleme Kontrolünün
düzenleme
yok
Uygulandığı Yol, Su
yok
Yolu, Meydan, Park,
Otopark, Çocuk
Bahçesi, Yeşil Saha,
İbadet Yeri. Karakol

4928 sayılı Çeşitli
19.7.2003Kanunlarda
4928
Değişiklik Yapılmasına

Sadece "cami"
ibaresi "İbadet yeri"
olarak değiştirildi.

İmar Kanunu ile İmar ve
Gecekondu
17.12.2003- Mevzuatına Aykırı
5006 Yapılara
Uygulanacak Bazı
İşlemler

Umumi Hizmetler
alanına "Milli
Eğitim Bakanlığına
bağlı ilk ve
ortaöğretim
kurumları" eklendi

Umumi Hizmetler
alanına "Su Yolu"
Bazı Kanun ve Kanun
ile Yol ifadesinin
Hükmünde
14.4.2016sonunda "otoyol
Kararnamelerde
6704
hariç erişme
Değişiklik
kontrolünün
Yapılmasına Dair Kanun
uygulandığı yol"
ibaresi eklenmiştir.

30

Düzenleme
Ortaklık
Payı

%25.00

Yol, Meydan, Park,
Otopark, Çocuk
Bahçesi, Yeşil Saha

Danıştay 6. Dairesinin 1995 tarihli Kararında71 özetle; “…Temyizi istenilen mahkeme
kararında, Pazar yerinin, düzenleme ortaklık payından karşılanamayacağı belirtilmiş ise
de yukarıda sözü edilen (3194/18-3 maddesi) yasa maddesinin değerlendirilmesinden,
pazaryerinin de maddede belirtilmiş olan umumi hizmetler kapsamına girdiği sonucuna
varılmıştı. Bu nedenle söz konusu gerekçenin kararda yer almasında isabet
görülmemiştir…” denilmektedir. Bu kararı ile imar uygulamalarında “pazar yerleri”
DOP’den karşılanacak alanlar olarak işlem görmeye başlamıştır.

Danıştay 6. Dairesinin 2004 tarihli Kararında72 özetle; “…Yukarıda belirtilen maddelerin
birlikte değerlendirilerek yorumlanmasından; bir alanın kamu tesis alanı olması halinde
anılan Yönetmeliğin 12’ncı maddesine göre, umumi hizmet alanı olması halinde ise
4’üncü madde uyarınca düzenleme ortaklık payı ile oluşturulması gerekmektedir. Dava
konusu olayda da plânlarda gösterilen spor alanının semt spor alanı olması halinde
düzenleme ortaklık payından karşılanması, bölgesel bir spor alanı ve tüm kente hizmet
verecek bir kamu tesis alanı olması halinde ise kamu ortaklık payı ile oluşturulması
gerektiği sonucuna ulaşıldığından, spor alanının niteliği araştırılarak irdelenmek suretiyle
karar verilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, temyize konu İzmir 4.İdare
Mahkemesinin 2002 kararının73 imar plânına yönelik kısmının onaylanmasına,
parselasyon işlemine yönelik kısmının bozulmasına...” karar vermiştir. Bu kararı ile imar
uygulamalarında Semt Spor Alanları DOP’den karşılanacak alanlar olarak işlem görmeye
başlamıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2007 tarihli Kararında74 özetle; “…Bursa
1. İdare Mahkemesinin 2003 tarihli Kararıyla; 3194 Sayılı Kanun’un 18’ici Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin (h)
fıkrasında, yeşil saha, aktif ve pasif ayrımı yapılmaksızın “Umumi hizmetlere ayrılan yer”
olarak kabul edildiği, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair
Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin 8’inci fıkrasında “Aktif Yeşil Alanın” tanımı yapıldığı,
EK 2 sayılı cetvelde ağaçlandırılacak alanlar, “Açık ve Yeşil Alanlar” başlığı altında yer
Danıştay 6. Dairesi, E:1995/1737, K:1995/4591, T:16/11/1995.
Danıştay 6. Dairesi, E:2002/6584, K:2004/2274, T:14/04/2004.
73
İzmir 4. İdare Mahkemesi, E:2001/1367, K:No:2002/499, T:22/03/2002.
74
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2004/244, K:2007/2331, T:22/11/2007.
71
72
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almış bulunduğundan pasif yeşil alan olan ağaçlandırılacak alanın düzenleme ortaklık
payı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, AADY’nin 12’inci maddesi kapsamında
değerlendirilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali
yolundaki kararının iptali istemine...”, “…Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın
incelenmesinden, bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede
ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı
anlaşıldığından davalı idarenin temyiz isteminin reddine Bursa 1. İdare Mahkemesinin
kararının Onanmasına...”, yönündeki kararı ile imar uygulamalarında “ağaçlandırılacak
alanlar” DOP’den karşılanacak alanlar olarak işlem görmeye başlamıştır.

3194 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği yıllarda 18’inci maddesindeki Arazi ve Arsa
Düzenlemeleri için AADY, imar planlarının yapımına ilişkin olarak Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelik75 (PYDY) çıkartılmıştır. Sonrasında PYDY, 2014 yılında
yürürlüğe giren MPYY ile yürürlükten kaldırılmıştır. DOP’den oluşturulacak alanlara
yargı kararları ile dâhil edilen toplu taşım yolları, pazar, semt spor alanı ve
ağaçlandırılacak alanlara ilişkin, ilgili mahkeme ve karar numaraları ile dâhil edilen
kullanımlar bulunmaktadır (Çizelge 2.2).

Çizelge 2.2 Yargı kararları ile DOP’den oluşturulacak alanlara dâhil edilen kullanımlar
DOP Kesintisine
Dâhil Edilen Alanlar

Mahkeme Kararı

75

Danıştay 6. Dairesinin T:22.10.1992, E:1991/1550,
K:1992/3867

Toplu taşım yollarının, düzenleme ortaklık payı
ile oluşturulması

Danıştay 6. Dairesinin T:16.11.1995, E:1995/1737,
K:1995/4591

Pazar yerinin, düzenleme ortaklık payı ile
oluşturulması

Danıştay 6. Dairesinin T:14.04.2004,
E:2002/6584, K:2004/2274

Semt spor alanlarının, düzenleme ortaklık payı
ile oluşturulması

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunu
T:22.11.2007, E:2004/244, K:2007/2331

Ağaçlandırılacak alanının, düzenleme ortaklık
payı ile oluşturulması

T.C. Resmi Gazete, Tarih:02/11/1985, Sayı: 18916
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2.5 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Tanımlı Plan Türleri

İmar planı türleri ve tanımları 3194 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde
düzenlenmiştir. Ancak Kanun ve Yönetmeliklerde ismi geçen bazı plan türlerinin
tanımları, başka kanunlarda tanımlanmıştır.

Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından 3194 Sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde;
“Bölge Planları” ve “İmar Planları” olarak, imar planlarının ise “Nazım İmar Planları” ve
“Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanacağı, 5’inci maddesinde ise Nazım İmar
Planının varsa Bölge veya Çevre Düzeni Planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği,
aynı maddenin devamında ise Çevre Düzeni Planının, Ülke ve Bölge Plan Kararlarına
uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması
kararlarını belirleyen plan olarak tanımlamıştır. Bu tanımlama ile Ülke ve Bölge Planı
kavramı da kullanılmıştır. 3194 Sayılı Kanun’da Ülke Planına ilişkin bir tanım
bulunmamaktadır. Kanun’da imar planlarında Bakanlığın yetkisinin tanımlandığı 9’uncu
maddesinde birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar tanımı da
bulunmaktadır.

3194 Sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi imar planlarını Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar
Planı olarak ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Nazım İmar Planı, 5’inci maddesinde; varsa
bölge veya çevre düzeni planlarında belirtilen esaslara uygun olarak hâlihazır 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 gösteren ve
uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir
raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olarak tanımlanmaktadır.

Nazım İmar Planı, genellikle 1/5000 ve 1/10000 ölçekte hazırlanmaktadır. Nazım İmar
Planı, belediye sınırları içinde kalan yerlerde ilgili belediyelerce yapılmakta ya da
yaptırılmakta, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Belediye ve
mücavir alan dışında kalan yerlerde ise Valilik veya ilgililerince yapılmakta veya
33

yaptırılmakta, Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun76 7/b maddesine göre; Büyükşehir
Belediyesi sınırları içerisinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar
plânını yapmak, yaptırmak ve onaylama yetkisi, Büyükşehir Belediyesinin görevleri
arasında yer almaktadır.

Uygulama İmar Planı, 3194 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde; onaylı hâlihazır
haritalara varsa kadastral durum işlenmiş olarak, Nazım imar planında belirtilen esaslara
göre çizilen ve planlama alanındaki yapı adalarını, kullanım biçimlerini,

bunların

yoğunluk ve yapılaşma düzenini, ulaşım yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren
plan olarak tanımlamaktadır.

Kanun’un “planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8’inci maddenin F
bendinde uygulama imar planında; uygulamaya ilişkin kararlar, yörenin koşulları,
parselin bulunduğu bölgenin genel özellikleri, yapının niteliği ve ihtiyacı, erişilebilirlik,
sürdürülebilirlik, çevreye etkisi dikkate alınarak ve ölçüleri verilerek Bakanlık tarafından
belirlenen esaslara göre belirlenmesi zorunluluğu getirmiştir. Uygulama imar planları
1/1000 ölçeğinde hazırlanmakta olup, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve
uygulama imar planları ilgili belediyelerince yapılmakta, yaptırılmakta ve Belediye
Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Belediye ve mücavir alan dışında kalan
yerlerde yapılacak planlar ise Valilik veya ilgililerince yapılmakta veya yaptırılmakta ve
Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girmektedir.

3194 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1985 yılında yürürlüğe giren ve imar planlarının
yapımına ilişkin temel ilke ve esasları belirleyen PYDY ile 2008 tarihli Çevre Düzeni
Planlarına Dair Yönetmelik77, 2014 tarihli MPYY ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik, 1985 tarihli ve 3194 Sayılı Kanun’un 5’inci, 8’inci ve 44’üncü maddeleri ile
2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

76
77

T.C. Resmi Gazete, Tarih:23/07/2004, Sayı: 25531
T.C. Resmi Gazete, Tarih:11/11/2008, Sayı: 27051
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Hakkında

Kanun

Hükmünde

Kararnamesi’nin78

2’nci

maddesine

dayanılarak

hazırlanmıştır. Yönetmelik ile yeni plan türleri ile yeni mekânsal tanımlar getirilmiş,
kullanım esasları, mekânsal plan kademelenmesi ve planlama kademeleri ve ilişkileri,
gösterim–lejant teknikleri ile mekânsal standartlar ile erişim mesafeleri yeniden
tanımlanmıştır. PYDY’de tanımlanan mevzii imar planına, MPYY’de yer verilmemiştir.

Mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planları,
Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlanmaktadır. Buna göre planlama
kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre
Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından oluşmakta, her üst planın
alt planı yönlendirmesi ve alt kademe planlara mekânsal olarak hedef koyması, yol
göstermesi, ilke belirlemesi zorunluluğu getirilmiştir.

MPYY’nin 6’ncı maddesinde, Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Ulaşım Ana Planı, Uzun
Devreli Gelişme Planları ve diğer özel amaçlı plan ve projeler, mekânsal planlama
kademelerinde yer almayan planlar olarak tanımlanmaktadır. MPYY’de planlama
kademesinde yer alan ancak daha önce tanımı bulunmayan kavramlar tanımlanmış,
tanımlı olanlar ise daha anlaşılır biçimde yeniden tanımlanmıştır. Yönetmelik’te
mekânsal planlar; Çevre Düzeni Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Eylem Planı,
Mekânsal Plan, Mekânsal Strateji Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Kentsel
Tasarım Projesi olarak ayrı ayrı tanımlanmaktadır.

TMMOB Sehir Plancıları Odası’nın değerlendirmesinde; Eylem Planı ve Koruma Planı
tanımları ile ilgili olarak, Yönetmelik’in dayanağı olan 3194 Sayılı Kanun ile 644 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname’de bu plan türlerine ilişkin tanımlamalar olmadığından, dayanağı olan 3194
Sayılı Kanun’a aykırı olduğunu ileri sürülmektedir (Anonim 2014a).

78

T.C. Resmi Gazete, Tarih:04/07/2011, Sayı: 27984 (mükerrer)
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2.6 İmar Kanunu Haricinde Diğer Yasalarda Tanımlanmış İmar Planları

3194 Sayılı Kanun haricinde, değişik kanunlarda tanımlanmış olan GAP Bölgesi Planları,
Özelleştirme Alanı Planları, Toplu Konut Planları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Tarıma
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Planı, Endüstri Bölgeleri Planı, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Planı, Afet Bölgesi Planları, Serbest Bölge Planları, Toprak Koruma
ve Arazi Kullanım Planları ile Kentsel Dönüşüm Planları gibi planlarda bulunmaktadır.
Ancak 1966 tarihli 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun79 19’uncu maddesinde ilk Islah
İmar Planı tanımı yapılmıştır. Kanunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) denetimi
altında Belediyelere; ıslaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile
yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçiminin
yapılması, haritalarının hazırlanması ve imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi için
yapma ve yaptırma yetkisi vermiştir.

1983 yılında yürürlüğe giren 2805 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak
Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Hakkında Kanun’da80 ise ıslah imar planı; düzensiz ve sağlıksız biçimde
oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının sınırlarını belli edilmek suretiyle
mevcut durumun dikkate alınarak yapılan, imar planı, olarak tanımlanmaktadır. 2863
Sayılı Kanun ile sit alanları için “koruma amaçlı planları”nın hazırlanması
öngörülmüştür. Plan ile sit alanlarındaki yeni yapılaşmaya ve mevcut durumu korumaya
yönelik kararlar getirilmektedir. 1982 tarihli 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu81
hükümlerine göre Turizm sektörünün geliştirilmesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim
alt bölgeleri ile turizm merkezlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanması öngörülen
“turizm amaçlı imar planları”dır.

T.C. Resmi Gazete, Tarih:30/07/1966, Sayı: 12362
T.C. Resmi Gazete, Tarih:21/03/1983, Sayı: 17994
81
T.C. Resmi Gazete, Tarih:16/03/1982, Sayı: 17635
79
80
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2.7 Mekânsal Planlama Yönetmeliği’nde Sosyal ve Teknik Donatı Alanlarına İlişkin
Standartlar

Donatı alanı; konut alanlarına hizmet eden ekonomik, teknik ve sosyal faaliyetlerin
yürütüldüğü alanların tamamıdır. İmar planlarının hazırlanmasında kentin ve kentlinin
ihtiyaçlarına yönelik olarak bu mekânsal alanların, MPYY’de verilen asgari
standartlardaki büyüklüklere göre, oluşturulması gerekmektedir.

Keleş’e (1990) göre, kent planlarını hazırlayanlar, kentsel işlevlere yetecek büyüklükte
toprağı, gelecekteki nüfusu ve gereksinimleri göz önünde tutarak ayırmak zorunda
olduğu, 1957 yılına değin yürürlükte bulunan 2290 Sayılı Kanun’da her kentsel işlev için
nüfus başına ne büyüklükte toprak gerekeceğini gösterildiğini ancak 6785 Sayılı
Kanun’da kentsel işlevler için ayrılması gereken alan büyüklüklerine ilişkin bir hüküm
bulunmadığını, sadece Kanun’un 57’nci maddesi gereği bu konudaki kuralları
belirlemeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yetkili olduğunu belirtmiştir

PYDY’nin 16’ncı maddesinde, hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve
değişikliklerinde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri
göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında, Yönetmelik ekinde bulunan EK1’deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulma şartı getirilmiştir. Yönetmelik’in Ek1 Tablosunda planlamaya esas projeksiyon nüfusu üzerinden kentsel, sosyal ve teknik alt
yapı alanlarındaki (kreş + anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, aktif yeşil alan, sağlık tesisi
alanları, kültürel tesis alanları, sosyal tesis alanları, halk eğitim merkezi, dini tesis alanı,
idari tesis alanları, teknik alt yapı alanları (yol ve otopark hariç), kişi başı metrekare
bilgileri ile eğitim tesisleri (anaokulu, ilköğretim okulu, lise ile meslek liseleri, halk
eğitim merkezi), sosyal ve kültürel tesisler alanları (kütüphane, kreş, yurt, yetiştirme
yurdu, huzurevi, rehabilitasyon, güçsüzler evi), sağlık tesisleri (sağlık ocakları, sağlık
merkezleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri
gibi, resmi tesisler, ibadet yerlerinin asgari alan büyüklükleri tanımlanmıştır.

PYDY, 2014 tarihinde yürürlüğe giren MPYY ile yürürlükten kaldırılmış olup,
MPYY’nin m.4/1-i maddesinde Nazım İmar Planının tanımında “Mevcut ise çevre düzeni
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planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış
biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli
kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel,
sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ...“ zorunluluğu ile 71’inci maddesinde, “Bu Yönetmelik’e göre hazırlanacak her tür ve ölçekteki mekânsal
planlar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili
standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır” hükmü ile 11-1
maddesinde,

“İmar planlarının yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya

bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal ve
teknik altyapı alanlarında bu Yönetmelik’in Ek-2 Tablosunda belirtilen asgari
standartlara ve alan büyüklüklerine uyulur” ve 11-2’nci maddesinde, “Asgari
standartların Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda veya çevre düzeni planı ile
belirlenmesi durumunda belirlenen standartlara uyulur” hükümleri bulunmaktadır.

MPYY’nin 24-3’üncü maddesinde ise uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına
yönelik sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar
ayrılabileceği ve bu fonksiyonların konulmasının nazım imar planına aykırılık teşkil
etmeyeceğine ilişkin hükmü ile Yönetmelik’te bulunan donatı alanlarına ilişkin asgari
standartlar üzerinde alanların ayrılmasına olanak sağlamıştır. Ancak Yönetmelik’in
11’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, planda yerleşik alan olarak belirlenen alanlarda
yapılacak imar planı revizyon ve değişikliklerinde, bu Yönetmelik’te belirtilen eğitim,
sağlık ve ibadet kullanımlarına ilişkin asgari alan büyüklüğünün karşılanamaması
durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşunun teklifi doğrultusunda veya görüşü alınarak
alan büyüklüğünün plan ile belirlenebileceği, 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında sit
alanlarında; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının fiziksel ve mülkiyet dokusu özellikleri,
mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın
şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya
ve taşıt yolları genişliklerinin koruma amaçlı imar planı kararları ile belirlenmesi, ve
8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında kurum ve kuruluşların plan yapım aşamasında
planlama alanına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesis,
emniyet ve güvenlik vb. hizmet alanları ile bu alanlara ilişkin standartları bildirmeleri
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gerektiği, bu amaçla imar planlarının yapım aşamasında ilgili kurumlardan görüş
alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

İmar Planlarının hazırlanması aşamasında ayrılması gereken donatı alanlarına ilişkin
standartlar MPYY eki, Ek-2 tablosunda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu tabloda ilçe
projeksiyon nüfusuna göre belirlenmiş sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin kişi başı
metrekare değerleri ile asgari birim alan büyüklüklerine ait değerler verilmiş, nüfus
grupları 0-75000, 75001-150000, 150001-500000, 500001 ve üstü olmak üzere 4 ayrı
gruba ayrılmıştır.

Altyapı alanları ise eğitim tesisleri alanı (anaokulu, ilkokul, ortaokul, gündüzlü-yatılıendüstri meslek liseleri, özel eğitim, rehabilitasyon ve rehberlik merkezleri, halk eğitim
merkezi gibi), sosyal açık ve yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, botanik parkı, hayvanat
bahçesi, mesire yeri, rekreasyon), sağlık tesisleri alanı (aile sağlık merkezi, basamak
sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezi, doğum ve çocuk bakım evleri, devlet
hastaneleri, ihtisas eğitim ve araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon
hastaneleri, sağlık kampüsleri), sosyal ve kültürel tesisler alanı, ibadet yeri, teknik altyapı
(yol ve otopark hariç) olarak gruplandırılmıştır.

2.8 İmar Planlarının Hukuki Durumu

İmar Planları, 3194 Sayılı Kanun’da Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından
oluşmaktadır. İmar planları düzenleyici, mülkiyeti kısıtlayan idari işlemlerden olup,
Danıştay kararlarında da imar planları, kapsamı içerisindeki taşınmazların kullanım
biçimlerini belirleyen, yetkili idarece tek yanlı olarak tesis edilen, ilan edilmek suretiyle
kesinleşen ve uygulanabilir hale dönüşen düzenleyici nitelikte işlemler olarak
görülmektedir (Kalabalık 2015). İmar planlarına ilişkin davalarda bu nedenle İdari
Mahkemelerde görülmektedir.

Yargı kararları ve doktrinde, imar planları düzenleyici nitelikte bir işlem olarak ele
alınmakla birlikte, imar planlarını soyut, kişilik dışı, bir kez uygulanmakla tükenmeyen,
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kural koyucu olmakla birlikte, raporları, plan notları, gösterimleri, paftaları, kendine has
sembol, işaret ve çizimleri ile bir bütün olan, mülkiyeti sınırlayıcı, arazi veya arsaya
kullanıma yönelik belirli kararlar getiren, kamu yararı amacıyla yapılan diğer idari
işlemlerden farklı yönü olan hukuki bir işlem olarak ele alınmaktadır. (Kalabalık 2015,
Özlüer 2015).

Normlar hiyerarşisinde imar planları, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun
olarak hazırlanması gerekmektedir. 3194 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere göre imar
planları, normlar hiyerarşisine göre MPYY’nin altında, plana ait plan raporları ve plan
notları ile getirilen hükümler ile PAİY veya Belediyelerin imar yönetmeliklerinin üstünde
yer alabilmektedir. İmar planında, plan raporunda ve plan notlarında açık bir hüküm
yoksa ilgili imar yönetmeliğine göre işlem yapılmak zorundadır. Bu konuya ilişkin olarak
Kanun’un 3’üncü maddesinde; herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına,
bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için
kullanılamaz, yönündeki kararı ile getirilen imar planı kararlarının yönetmelik
hükümlerine aykırı olamayacağı açıkça belirtilmektedir. Kanun’un 20’inci maddesinde
ise imara göre yapılacak yapının; İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak
yapılabileceği yönünde ki kararı ile imar planını, yönetmelik hükümlerinin üstünde
değerlendirmektedir.

2.9 İmar Planlarını Uygulama Yöntemleri

İmar planlarının onayı ile birlikte ile bu planların hayata geçirilmesi ve planların
uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 3194 Sayılı Kanun’un 10’uncu
maddesinde belediyelere, imar planlarının onaylanması ile birlikte 3 ay içerisinde 5 yıllık
imar programının hazırlamak, imar programı hazırlanırken ilgili yatırımcı kuruluşların
temsilcilerinin görüşlerinin almak ve Belediye Meclisince onaylama zorunluluğu
getirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama
Daire Başkanlığının 12 Haziran 1990 tarih ve 1650 sayılı Genelgesi ile konuya açıklık
getirilmiş ve buna göre özetle; imar programlarının onanlı imar planına göre belediyeler
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tarafından hazırlanacağı, yıllara göre uygulama yapılması halinde, uygulaması yapılacak
etapların belirlenmesi ve buna göre bütçeye gerekli ödeneğin ayrılması, programın 5
yıllık süre ile sınırlı olduğu ve program tamamlanmadan yeni bir program
düzenlenemeyeceği, ancak önemli ve öncelik içeren alanlarda ek program yapılabileceği
belirtilmiştir (Kalabalık 2015).

İmar programlarını düzenlemeye, 3194 Sayılı Kanun’a göre belediyeler, Belediye ve
mücavir alanlar dışında kalan Valiliğin yetkili olduğu alanlarda, imar programının
düzenleneceğine ilişkin Kanun’da bir tanım bulunmamaktadır. İmar planları ile toprağın
kullanım biçimleri ayrıntılı olarak belirlenmiş olsa da, imar planlarının uygulanması ile
düzenlemeye alınan arazi ya da arsaların kent arsalarına dönüşümü sağlanacak,
geometrisi daha düzgün sınırlar ile yolların oluşumu ve yapılaşmaya uygun parsellerin
yeni mülkiyet yapıları oluşturulacak, sağlıklı ve planlı bir kentleşmenin oluşumu
sağlanacaktır.

Yapılacak olan arazi ve arsa düzenleme işlemleri, 3194 Sayılı Kanun’da tanımlanmıştır.
Kanun’un 15’inci maddesinde ifraz ve tevhit işlemleri, 18’inci ve 19’uncu maddesinde
arazi ve arsa düzenlenmesi işlemleri, 10, 13 ve 33’üncü maddelerinde ise kamulaştırma
işlemleri tanımlanmıştır. Ancak kamulaştırma işlemlerinin yöntemleri ve bedele ilişkin
konular 2942 Sayılı Kanun’da82 tanımlanmıştır. Bu yöntemlerin haricinde doktrinde sınır
düzeltmesi, yola terk ve yoldan ihdas işlemleri de, imar uygulamalarında ayrı bir yöntem
olarak ele alınmaktadır.

Arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin bu yöntemler bazen isteğe bağlı ya da zorunlu yapılan
uygulamalar olarak sınıflandırılmaktadır. 3194 Sayılı Kanun incelendiğinde tevhit, ifraz
işlemleri isteğe bağlı işlemler olarak yorumlanmaktadır. Ancak bazı koşullarda tevhitifraz işlemleri yetkili idarece zorunlu uygulamaya konu olmaktadır. Diğer taraftan 18’inci
madde uygulamaları yetkili idarelerin görevleri arasında bulunduğundan zorunlu bir
uygulama olarak gözükmekte iken, parsel maliklerinin teklifleri üzerine isteğe bağlı
yapılan uygulamalara konu olmaktadır. Ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca
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önemli projelerin hayata geçirilebilmesi amacı ile kamu yararı bulunan ve kamuya
özgülenmiş alanlardaki kamulaştırma işlemleri zorunlu bir uygulama yöntemi olarak
kabul edilmektedir.

2.9.1 Kamulaştırma

Umumi hizmetlere ayrılan kısımlar, 3194 Sayılı Kanun'un 18’nci maddesi gereğince DOP
kesintileri ile oluşturulmakta, umumi tesislere ayrılan alanlar ise AADY’nin 12’nci
maddesi hükümleri uyarınca düzenlemeye giren parsellerden alanları oranında yapılacak
tahsislerle oluşturulmaktadır. Ayrıca Kanun’un 10, 12, 13 ve 33’üncü maddelerinde ise,
kamu yerlerine ayrılan yerlerin kamulaştırma yöntemi ile kamu adına geçeceği kabul
edilmiştir. Kamulaştırma genel anlamda; devletin kamu yararı gereği, özel mülkiyetteki
taşınmazın, belirli usullerle mülkiyetinin sonlandırılması ya da kamuya geçmesi
işlemidir.

İmar planlarıyla ortaya çıkan kamulaştırmaya konu olan hususlar; AADY’nin 32’nci
maddesinde düzenlenmiştir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre düzenleme sahası
içerisinde, düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO)’nın %40’dan fazla çıkması halinde, bu
oranın yasal sınırlara düşürülmesi için öncelikle Belediye’ye ait arsaların bu iş için tahsis
edilmek zorundadır. DOPO’nun yasal sınırlara düşürülemediği durumda ise Kanun’un
11’nci maddesinde belirtilen umumi hizmetlere ayrılmış alanlara denk gelen Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlar, Askeri Yasak Bölgeler, Güvenlik Bölgeleri ile ülke
güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait harekât ve savunma
amaçlı yerler haricindeki Hazine ve Özel İdare’ye ait Belediye’ye devri mümkün hazine
veya özel idare mülkiyetindeki parsellerin, belediyelere devrinin sağlanmasını ve aynı
amaca tahsisini zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca Belediye’ye, bu tahsis edilecek yerler
üzerinde bina bulunması halinde, sadece binanın hâlihazır kıymetinin takdir edilecek
bedelinin ödenmesinin sorumluluğu verilmiştir.

Yönetmelik’te yukarıda belirtilen işlemler ile DOPO’nun yasal orana düşürülemediği
durumlarda ise kadastro parsel alanı en büyük olandan başlanarak müstakil parseller
oluşturulduktan sonra kalan artık miktarların kamulaştırılması gerekmektedir. Yapılan bu
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işleminde yetmediği durumda ise, uygulamadaki en küçük imar parsel alanının dörtte
birinden daha küçük kadastro ve imar parsellerinin en küçüğünden başlanarak, yeteri
kadarının kamulaştırılması gerekmektedir. Bu işleminde yetmediği durumda ise tamamı
umumi hizmet alanlarına isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin kamulaştırmaya
yetecek kadar kısımlarının kamulaştırılarak, DOPO’nun yasal orana düşürülmesi
gerekmektedir.

Kanun’un 12’nci maddesinde; bir arsanın, imar planları ile tanımlanan yapı cephe hattının
gerisinde kalan kısmının, onaylı imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre uygun bir
yapı yapılmasına uygun olmaması durumunda, beş yıllık imar programı içinde olup
olmadığına göre değerlendirilerek, Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen 5 yıllık süre
içerisinde 18’inci madde hükümlerine göre uygulama yapılamadığı durumda veya başka
bir uygulama yöntemi (tevhit vb.) ile bu sorun düzeltilemediği durumlarda, parsel
maliklerinin yazılı müracaatı üzerine, bu tür arsanın tamamının ilgili idarelerce
kamulaştırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Kamulaştırma işlemleri 2942 Sayılı Kanun’a göre yürütülmekte olup, yapılacak
kamulaştırmaların onaylı imar planlarına uygun olması gerekmekte, imar planının onay
kararı aynı zamanda, kamu yararı kararı yerine geçtiğinden ayrıca kamu yararı alınmasına
da ihtiyaç bulunmamaktadır. Kamulaştırma Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, onaylı
imar planlarına veya ilgili bakanlıklarca onaylanmış özel plan ve projelere göre yapılacak
hizmetlerde, ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek olmadığı
belirtilmiş, kamulaştırma işleminin yetkili icra organınca başlanılabilmesi için işlemin
başlandığına ilişkin karar almasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

Belediye ve Valilik’ler 3194 Sayılı Kanun’un 17’nci maddesine göre, imar planlarının
uygulaması sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, yönü değiştirilen veya kapatılan,
yol ve meydanlarda kalan sahalarda müstakil yapı yapmaya uygun olmayan parçaları,
bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, taşınmaz maliklerinin
yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle
değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almak istemezse
başkaları ile hisselendirerek satmak suretiyle imar planına uygunluğunu sağlamakla
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yükümlüdür. Ayrıca bunlardan müstakil ve yapı yapmaya uygun olanları, kamu yararı
için, Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde, istihkaklarına
karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye, Belediye
veya Valilik yetkili olup, bedel takdirleri ile bu bedellere itiraz şekilleri ise 2942 Sayılı
Kanun hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci
maddesine göre, taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmaya konu olan imar ve
kamu hizmetinden oluşacak değer artışları ile ileride düşünülen kullanım değişikliklerinin
getireceği kârın dikkate alınmaması ve imardan önceki değerine göre değer tespitinin
yapılması gerekmektedir.

İmar mevzuatı gereği; düzenlemeye alınan kadastral parsellerden DOP karşılığı olarak
alınan yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerlerle, özel
parselasyon uygulamaları sonucunda taşınmaz malikinin muvafakatı ile oluşturulan,
kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulunan yerler için ileride mülkiyet hakkı
iddiasında bulunulmaması ve dava açılmaması hususları 2942 Sayılı Kanun’un 35’inci
maddesinde düzenlenmiştir. İlgili Kanun maddesinde bu alanlar için eski malikleri
tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamayacağına ilişkin karar oluşturularak yargı yolu
da kapatılmıştır.

2.9.2 İfraz ve tevhit işlemleri

İfraz, genel olarak imar hukukunda; taşınmazın ayrılması, bölünmesi anlamında
kullanılmaktadır. PAİY’de ise, bir parselin bölünerek ayrılması işlemi olarak
tanımlanmaktadır. İmar mevzuatı bakımından ise; onaylı imar planı ve ilgili imar
yönetmeliklerinde belirtilen, parsel cephesi, derinliği vb. ölçütlere uygun olarak kadastral
parselin ya da imar parselinin bölünerek imarlı parsellerin üretilmesi işlemidir (Şekil 2.4).
İfraz işlemleri, isteğe bağlı olarak taşınmaz maliklerinin talepleri ile imarlı parsel üretmek
amacı ile parselasyon amaçlı ya da yeni imarlı parsellerin bölünerek yeni imarlı
parsellerin oluşturulması amacı ile yapıldığı gibi, mahkeme kararı ile hisseli parsellerde
ortaklığın giderilmesi amacı ile hükmen yargı kararı ile ifraz işlemi yapılabilmektedir.
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Şekil 2.4 İfraz işlemi örneği
Tevhit kelimesinin anlamı birleştirme iken, İmar Hukuku’nda sınır olan komşu
parsellerin imar mevzuatı ve imar planlarına göre uygun görülmesi halinde birleştirilerek,
tek parsel haline getirilmesi işlemidir (Şekil 2.5). PAİY’de ise tevhit işlemi sadece
parsellerin birleştirilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. İmar mevzuatı incelendiğinde
ise tevhit işlemi; onaylı imar planı ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda
birleştirmeye uygun olan komşu iki ya da daha fazla parselin birleştirilerek, yapılaşmaya
uygun tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

Şekil 2.5 Tevhit işlemi örneği
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PAİY’nin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ifraz-tevhit işlemleri, maliklerinin
talebi ile yapılan işlemlerden olmakla birlikte, bazı istisnai durumlarda yetkili idarelerce
de re’sen yapılabilen bir uygulama şeklidir. İmar planı bulunan alanlarda yapılan tevhit
ve ifraz işlemleri, başta imar planlarına ve ilgili mevzuat olarak da PAİY ile yerel imar
yönetmelik hükümlerinde belirtilen parsel cephe hatları ve parsel büyüklüklerine uygun
olarak yapılmak zorundadır. PAİY’nin 5’inci maddesinin on üçüncü fıkrasına göre;
koruma amacı ile hazırlanan imar planlarında, parselasyon planının yapılmasının
mümkün olmaması durumunda ifraz ve tevhit işlemi ile uygulama yapılabileceği, bunun
haricinde parselasyon planı yapılmadan, parsellerde ifraz ve tevhit işleminin
yapılamayacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

İmar Planı bulunmayan kadastral parsellerde ifraz işlemleri ise Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği ile 2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu’nun83 5578 Sayılı Kanun84 ile değiştirilen 8’inci maddesinde belirtilen parsel
büyüklüklerine göre yapılmaktadır. PAİY’e göre yapılacak ifraz ve tevhit işlemleri;
Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik
alanlarında 44’üncü ve 45’inci madde hükümlerine göre, Belediye ve mücavir alan
sınırları içinde ve dışındaki yerleşme alanı dışında kalan (iskân dışı) alanlarda ise 62’nci
madde hükümlerine göre yapılmaktadır.
2.9.3 Yoldan ihdas işlemleri

Yoldan ihdas işlemlerinin 3194 Sayılı Kanun’da açık bir tanımı bulunmamakla birlikte,
11’inci maddesindeki 1998 tarihli 4342 sayılı Mera Kanunu’nun85 35’inci maddesi ile
değişik ”Hazırlanan imar planı sınırları içindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar
planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek, onaylanmış imar planı kararı
ile getirilen kullanma amacına konu ve tabi olurlar” hükmü ile 2644 Sayılı Kanun’un86
21’inci maddesindeki “Köy ve Belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları
köy veya belediye namına tescil olunur “ hükmü gereği, tescile konu olmayan ve kamu

T.C. Resmi Gazete, Tarih:19/07/2005, Sayı: 25880
T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/02/2007, Sayı: 26429
85
T.C. Resmi Gazete, Tarih:28/02/1998, Sayı: 23272
86
T.C. Resmi Gazete, Tarih:29/12/1934, Sayı: 2892
83
84

46

kullanımında olan yolların, imar planı ya da başka nedenlerle kapanması halinde, kapanan
kısmın tescili amacı ile yapılan arazi uygulama işlemleridir.

Yoldan ihdas işlemlerinin nasıl yapılacağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
(TKGM)’nün 9 Ekim 2010 tarihli Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü
Hakkındaki 2010/22 sayılı Genelgesinde tanımlanmıştır (Anonim 2010). İlgili genelgede,
yoldan ihdas edilecek kısımlar için, Yoldan İhdas Haritalarının düzenlenmesi, tescilinde
ise imar planında ki tanımlanmış şekilde kullanılmak üzere ait olduğu adanın son parsel
numarası altında, 2644 Sayılı Kanun’un 21’inci maddesi uyarınca, Belediye sınırları
içerisinde Belediye, dışında ise Köy Tüzel Kişilikleri, Organize Sanayi Bölgelerinde ise
Organize Sanayi Bölgesi adına tapu kütüğünde müstakil bir sayfada tescilinin yapılması
gereken bir işlem olarak tanımlanmıştır. Yoldan İhdas işlemlerinin onayı, 3194 Sayılı
Kanun’un 16’ncı maddesindeki hükümlere göre yapılmakta olup, buna göre yapılan
işlemin Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu, mücavir alan sınırları içinde
Belediye Encümeni, mücavir alan dışında ise İl Encümenince yapılmaktadır.

2.9.4 Yola terk işlemleri

İmar Uygulama yöntemlerinden birisi olan yola terk işlemleri, 3194 Sayılı Kanun’un
15’inci ve 16’ncı madde hükümleri uyarınca yapılmaktadır. İfraz işleminden farklılığı;
kadastral ya da imar planı değişikliğine konu edilen imar parselinin, imar yoluna terk
edilen kısmının geometrik olarak ayrılarak, ayrılan kalan kısma ayrı bir parsel numarası
verilmeden, umumi hizmetler alanında kalan kısmının tapu kütüğünde yevmiye numarası
alınarak tapu alanından düşülmesi işlemidir (Şekil 2.6).

Yola terk işlemi isteğe bağlı olan bir işlem olup, taşınmaz maliklerinin talepleri ile yapılan
bir işlemdir. Onay işlemleri 3194 Sayılı Kanun’un 16’ncı maddesindeki hükümlere göre
yapılmakta olup, buna göre yapılan işlemin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine
uygunluğu ve onayı, mücavir alan sınırları içinde Belediye Encümeni; mücavir alan
dışında ise İl Encümeni’nce yapılmaktadır. Yola terk işlemine ilişkin iş ve işlemler,
TKGM’nin 9 Ekim 2010 tarihli Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü
Hakkındaki 2010/22 sayılı Genelgesinde tanımlanmıştır (Anonim 2010).
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Şekil 2.6 Yola terk işlemi örneği
Yola terk işlemlerinin en geniş tanımı ise; kadastral parselin onaylı imar planına göre
umumi hizmetlere ayrılan kısımlarının ifrazen ayrılarak kalan kısımlarının imara göre
yapılaşmaya uygun parseller haline getirilmesi işlemidir. Yola terk işlemleri genellikle;
yol genişleme planları ile parselin yola giden kısımlarının tapu kütüğünden terkini ya da
imar adasının bir kısmının imar planına göre parsellendiği veya kadastral parselden imarlı
düzgün geometrili parseller üretilmesi amacı ile umumi hizmet alanlarına ilişkin
kısımların terkini amacı ile yapılmaktadır.

Yola terk işlemleri isteğe bağlı uygulamalardan olması nedeniyle, işlem süreci onaylı
imar planı bulunan alanlarda ilgili taşınmaz maliklerinin talepleri ile başlamaktadır. İşlem
dosyaları serbest harita mühendislerince hazırlanmakta ve yetkili idarelerce kontrol ve
onayı sonrası, teknik kontroller ve tapuya tescil işlemleri için ilgili kadastro
müdürlüklerine gönderilmekte, son olarak tapuya tescil işlemi yapılmaktadır. Yola terk
işlemlerinde hazırlık, kontrol, onay ve tescil işlemlerindeki işlem aşamalarını gösterir iş
akış şeması hazırlanmıştır (Şekil 2.7).
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Şekil 2.7 Yola terk işlemlerine ilişkin iş akış şeması
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2.9.5 Sınır düzeltme işlemleri

Sınır düzeltmesi işleminin, imar mevzuatında tanımı bulunmamakla birlikte, iki parsel
arasında kırıklı sınırın düzeltilmesidir. Parseller arasındaki kırıklı sınırlar sebebiyle
düzgün

yapılaşma

yapılamamakta,

arazi

veya

arsa

istenildiği

şekilde

kullanılamamaktadır. Bu tarz sınırlar arazi ve arsadaki verilmiş imar haklarının
tamamının kullanılmasına engelde olabilmektedir.

Sınırların çok kırıklı ya da yapı yapmaya engel olacak şekilde geometrisi düzgün
olmaması halinde, karşılıklı olarak parsel maliklerinin anlaşmaları halinde; parsel alanları
değiştirilmeden, sadece kırıklı ve düzgün olmayan ortak parsel sınırının düzeltilerek,
parsellerin geometrisi düzgün, yapı yapmaya uygun parsellerin oluşturulması işlemine
sınır düzeltmesi işlemi denilmektedir (Şekil 2.8). Bu sınır düzeltmelerinde PAİY’deki
parsel cephe ve derinlik hatları dikkate alınarak sınırlar oluşturulmalı, yeni oluşacak
sınırdan dolayı parselin cephe hatları Yönetmelik’te belirtilen miktarlardan küçük
olmamalıdır.

Şekil 2.8 Sınır düzeltmesi örneği
Bununla birlikte, 2000’li yıllarda 3194 Sayılı Kanun öncesi uygulaması yapılan imar ada
parsellerinde, uygulamaların yapıldığı ilk yıllardaki teknik yetersizlikler sebebi ile parsel
köşelerinin araziye tam uygulanamaması ve yapılaşmaya geçilmesi sonucunda, pafta
sınırı ve koordinatlar ile zemin arasında farklılaşmalar oluşmuştur.
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Zemindeki parsel sınırlarının genel olarak, imar planı ve parselasyon planı paftalarına
uygun olduğu, pafta koordinatları ile zemin parsel köşe koordinatları uyumlu
olmadığından, en az bir ada olacak şekilde zemindeki sınırlar (duvar, tel örgü, çit gibi) ile
yapılar ölçülmekte, parsellerin tapu alanları ile mülkiyet yapısı değiştirilmeden, ilk
oluşturulduğu parselasyon planındaki sınır yapısı ile daha önceki parsel cephe hattı
ölçüleri dikkate alınmakta ve parsellerin köşe koordinatları yeniden belirlenmektedir
(Şekil 2.9).

Şekil 2.9 Pafta zemin uyumsuzluğunun düzeltilmesine ilişkin sınır
düzeltme işlemi örneği
Ankara ili Çankaya ilçesinde bu tür işlemler 2000’li yılların başından itibaren sıklıkla
yapılmaktadır. Genellikle ilk imar çalışmalarının başladığı 1930 yıllar ile elektronik ölçü
aletlerinin kullanılmaya başlandığı 1980’li yıllar arasında yapılan ve çoğunlukla
yapılaşmanın tamamlandığı yerleşim alanlarında ortaya çıkan bu sorunun çözümü amacı
en az bir imar adasında işlem yapılmak üzere, parsellerin ada ve parsel numaraları,
alanları ve mülkiyet yapısı değiştirilmeden, sadece sınırların ve köşe koordinatlarının
değiştirildiği işlemlere, sınır düzeltmesi işlemlerinden olup, pafta ve zemin uyumsuzluğu
işlemi olarak adlandırılmaktadır.
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Pafta ve zemin uyumsuzluğundan kaynaklanan bu sınır düzeltmeleri; Çankaya Belediye
Başkanlığı’nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünden
istenilen görüşe istinaden, 17.08.2016 tarihli ve 42351689-310.03-E.13646 sayılı
yazısında (EK 1) belirtilen hususlar dikkate alınarak yürütülmektedir.

2.9.6 Arazi ve arsa düzenlenmesi işlemleri (18’inci madde uygulaması)

Onaylı imar planlarına göre sağlıklı bir yapılaşmanın, belirli bir imar programı
kapsamında yapılabilmesi için özel mülkiyet ile kamu mülkiyetindeki taşınmaz
maliklerinin muvafakatları aranmaksızın, planlanacak alandaki yol, su yolu, meydan,
park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmet
alanlarının, yeni oluşacak parsellerdeki yeni imar yapılaşma haklarının getireceği değer
artışına karşılık olarak, alanları oranında %40’ı geçmemek üzere re’sen bedelsiz olarak
kesinti yapılması, umumi hizmet tesisleri alanlarının düzenlemeye giren parsellerin
alanları oranında yapılan tahsislerle oluşturulduğu, oluşturulacak parsellerin büyüklükleri
ile cephe ve derinliklerinin, bulunduğu kat ve yapı nizamına göre yönetmeliklerle veya
imar planı tanımlarına göre belirlendiği, yeni oluşacak parsellerin müstakil ya da hisseli
olarak maliklerini birbirleri ile birleştirmeye veya kat mülkiyeti esasına göre tahsisi ve
oluşan parsellerin araziye aplikasyonu ile devam eden onay işlemlerinde belediye ve
mücavir alan dışında ise valiliklerin yetkili olduğu, tapuya tescil işlemi ile son bulan
işlemler bütününe, arazi ve arsa düzenlemesi (AAD) işlemi denilmektedir.

AAD işlemleri genelde, imar uygulamaları, parselasyon, hamur kuralı, parselleme, yer
bölümleme, 18’inci madde uygulamaları gibi isimlerle de tanımlanmaktadır. Ancak 3194
Sayılı Kanunda bu işlemler

“Arazi ve Arsa Düzenlemeleri” başlığı altında

düzenlendiğinden, bu çalışmada da bu isim kullanılmıştır. İmar planlarının
uygulanmasında AAD işlemleri, idarelerce tercih edilen ve çoğunlukla uygulanan bir
yöntemdir. İdareler bu yöntem ile planlama alanındaki yol, su yolu, meydan, park,
otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmet alanlarını,
herhangi bir bedel ödemeksizin kamuya kazanımı sağlanmakta ve gerekli olan imarlı
yapılaşmaya müsait imar arsalarının üretimini yapabilmektedir.
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İdareler umumi hizmet alanlarının oluşturulması için Kamulaştırma yöntemini, ancak acil
işlerde uygulamak zorunda kalmaktadır. İdareler maddi külfeti fazla olan kamulaştırma
yöntemi yerine, ya taşınmaz maliklerinin ifraz ve yola terk gibi usullerle imarlı parsel
oluşumu için idareye başvurmalarını beklemekte ya da ilgili alanda AAD işlemi yaptıkları
görülmektedir.

Taşınmaz maliklerinin ifraz, yola terk gibi talepleri ile uygulamalar yürütüldüğünde ise
maliklerin başvurusu beklenmektedir. Bu durumda imar planının hayata geçmesi
gecikmekte, düzgün olmayan parsellerin oluşumuna neden olunmaktadır. İfrazen veya
yola terk usulü ile imarlı parsel üretilmesi işlemi daha dar ve küçük alanlarda
gerçekleştiğinden, onanlı imar planında öngörülen kesinti miktarı ile yapılan terkler
arasında uyumsuzluklar oluşmakta, malikleri bakımından eşitsizlikler ortaya çıkacaktır.

AAD işleminde, planlama sahası içerisindeki umumi hizmet alanları ile diğer kamu
parselleri, maliklerin hisseleri oranında karşılandığından, maliklerin menfaatleri ve
kayıpları bakımından eşitlik sağlandığından, taşınmaz maliklerince de tercih edilen bir
uygulama yöntemidir. AAD işlemleri taşınmaz maliklerince de yaptırılabilen isteğe bağlı
uygulamalar olmakla birlikte, imar programlarına bağlı olarak idarelerce re’sen yapılması
gereken zorunlu uygulamalardır. İmar Kanunu gereği onay yetkisi Belediyeler ile
Valiliklere ait olması sebebiyle, idari bir işlem olarak ele alınmakta, denetimi İdare
Hukuku’nun konu alanına girmekte ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin davalar İdari
Mahkemelerde görülmektedir. AAD’nin esasları 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci
maddesinde, detayları ise AADY ile düzenlenmekte, Kanunda ve Yönetmelikte yoruma
açık olan konularda ise Danıştay İçtihatlarına göre hareket edilmektedir.

AAD’de, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha,
genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami,
karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana
gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların,
düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden yapılan kesintiye ya da zorunlu hallerde malikin
muvafakatı ile tespit edilen bu alanlara karşılık alınan bedele, düzenleme ortaklık payı
(DOP) denilmektedir.
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DOP kavramı imar mevzuatına ilk defa 1972 tarihli ve 1605 sayılı 6785 sayılı İmar
Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun ile girmiştir. Bu Kanun
öncesinde yapılan kesintiler ise genellikle zayiat, noksanı (eksiği) ile adı altında
yapılmıştır. Yapılan bu kesintiler, düzenlemeye giren parsellerden eşit oranda değil,
sadece parselin yol, yeşil, meydan vb. alanlara isabet eden ya da müstakil parsel
verildikten sonra kalan artık kısımlar için yapılmıştır. DOP uygulaması ise düzenlemeye
giren tüm parsellerden, Kanun ile belirlenmiş olan umumi hizmetlere ayrılan alanların,
tüm parsel maliklerinden aynı oran üzerinden alınmasına imkân sağlamıştır.
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3. TERK KAVRAMI VE TERKLERE İLİŞKİN HUKUKİ SORUNLAR

İmar uygulamalarında “bedelsiz terk” kavramı, İmar Hukuku’na ilk olarak yolların
genişletilmesi amacı ile Osmanlı Döneminde, Ebniye Nizamnamesi ile girmiş, sonraki
süreçte değişik kanunlar ile bu ifadeler “zayiat”, “noksanı ile” ve sonrasında “düzenleme
ortaklık payı” olarak değişim göstermiş ve buna bağlı olarak kapsamı genişlemiştir. İmar
Hukuku’nda tanımlı olmasa da uygulama ile imar mevzuatında yer bulan “Yola Terk”
işlemleri ile umumi hizmetlere ayrılan alanların, taşınmaz malikinin talebi ile bedelsiz
olarak kamuya kazanımı sağlanmaktır. Ancak bu uygulama biçimi genellikle daha kırsal
alanlar ile imar planlarını uygulamak için yeterli bütçesi ya da teknik elemanı olmayan
idarelerin tercih ettiği bir yöntem olarak gözükmektedir.

Bedelsiz terk uygulamaları ise, taşınmaz malikinin, imar planı uygulamalarında umumi
hizmetlere ayrılan kısımların ya da yasal DOPO’dan fazla gelen miktarlar ile kamu
hizmetlerine tahsis edilen imar parsellerindeki mülkiyet haklarından, imar planı ile
verilen inşaat hakları karşılığı, toplum ve kamu yararı adına, kendi rızaları ile tapu
kütüğünden terkini ya da ilgili yatırımcı kuruluş ya da kurum adına devir/hibe
işlemleridir. 3194 Sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; onaylanmış
imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanun’da
öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili
idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde, bu terk işlemlerinden ayrıca emlak alım
ve satım vergisi alınmaz, hükmü ile DOP üzerindeki kamulaştırmaya konu alanların,
taşınmaz maliklerinin talebi ile idare adına bedelsiz terkin edilmesinde bir engel
bulunmadığı görülmektedir.

Kamuya ait gayrimenkuller başlıklı 11’inci maddesinde, imar planlarında; meydan, yol,
su yolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi
hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile
askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel
idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının
onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan
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hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir, hükmü ile
umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki hazine ve özel idareye ait arsaların belediyeye
bedelsiz terkin edilebileceği belirtilmekte, bedelsiz terk işleminden söz edilmektedir.

Kanun’un müşterek giriş başlıklı, geçici 4’üncü maddesinde; “Kanun’un yürürlüğe
girmesinden önce tapuda müşterek giriş olarak tescil edilip fiilen kamu tarafından yol
olarak kullanılan tapu kaydı yol olarak terkin edilmeyen gayrimenkullerin imar planında
kamu hizmet ve tesislerine ayrılanları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye
encümeni dışında ise il idare kurulu kararı ile muvafakat aranmaksızın imar planındaki
tahsis amacına uygun olarak tapuda terkin edilir.” hükmü ile Kanun’un yürürlüğe
girmeden önceki dönemlerde oluşturulan ve müşterek giriş olarak kullanılan yerlerin,
bedelsiz olarak terkin edilmesine bazı durumlarda imkân sağlandığı görülmektedir.

3.1 Yola Terk ve Düzenleme Ortaklık Payı

DOP kavramı; 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci madde hükümlerinde tanımlanan ve
AAD’deki değer artışı karşılığı alınan yasal bir kesinti olup, “Yola Terk” işlemleri 3194
Sayılı Kanun’un 15’inci ve 16’ncı madde hükümleri uyarınca yapılan terklerden olması
nedeniyle, terk edilen kısımların DOP olarak adlandırılması da mümkün değildir.

Koçak (2009), Danıştay 6. Dairesinin 1993 tarihli Kararına

87

atıf yaparak, DOP

kesintisinin yapılabilmesi için imar planının onaylanmış olmasının yeterli olmadığını,
3194 Sayılı Kanunun 18’inci madde uygulamasının yapılması gerektiğini belirtmiş,
Kanun’un 15’inci ve 16’ncı maddesinin uygulaması ile yapılan kesintilerin, DOP olarak
adlandırılamayacağını ifade etmektedir. Bununla birlikte bu duruma AADY’nin 8’inci
maddesi uyarınca bir istisna getirilmiş, buna göre korunacak yapı bulunan parsellerde,
parselin umumi hizmetlere ayrılan kısımlarının ifrazen ayrılarak, ayrılan kısmın DOP
olarak alınabileceğine hükmedilmiştir.

Bütün bunlar değerlendirildiğinde, üzerinde korunması gereken yapı bulunmayan
parsellerden yapılan umumi hizmetlere ayrılan kısımlara ilişkin terk işlemlerinin, DOP
87

Danıştay 6. Dairesi, E:1993/1004, K:1993/5355, T:14/12/1993.
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kesintisi olarak adlandırılamayacağı; ancak korunacak yapıların muhafazası için yapılan
ifraz ile terkedilen kısımların DOP olarak adlandırılmasının mümkün olduğu
görülmektedir.

3.2 Terk Miktarlarında Sınırlama

İmar Kanunu’nun 18’inci madde hükümleri uyarınca; yapılan AAD sonucu, DOP ve
benzeri kesintiler yapılarak oluşturulan parsellerin, yapılacak imar planı değişiklikleri ile
AADY’nin 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan, daha önce yapılan
düzenlemeler sebebi ile DOP ve benzeri başka isimlerle kesinti yapılmış arazi ve
arsalardan ikinci defa DOP alınmayacağına ilişkin hükmü gereği, bu durumdaki
parsellerden ikinci defa DOP alınması engellenmiştir. Bu duruma istisna olarak sadece
aynı maddenin üçüncü fıkrasında; taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga 67851605 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen
parsellerden düzenlemeye dâhil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını
%35`e (5006 sayılı Kanun ile %40) tamamlayan fark kadar DOP alınabileceği yönündeki
hükmü ile sadece mülga 6785-1605 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre yapılan
ifraz ve tevhit gibi benzeri işlemlerde terki bulunan parsellerin yeniden düzenlemeye
alınması durumunda, uygulamanın DOP oranına göre tamamlayacak kadar kesinti
yapılabileceği belirtilmiştir.

Danıştay Kararları88 ile Yönetmelik’in 11’inci maddesindeki “6785-1605 Sayılı
Kanun’un 39’uncu maddesine“ göre tanımlamanın, 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci ve
16’ncı madde hükümleri uyarınca yapılan ifraz ve tevhit işlemlerine de uygulanmasına
yönelik kararı sonrasında, yola terk sonrası oluşturulan imarlı parsellerden ek DOP
kesintisi uygulamaları yapılmaya başlanılmıştır. 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci ve 16’ncı
madde hükümleri uyarınca yapılacak terklerde, malikince rıza gösterilerek, yapılacak terk
miktarında bir sınırlama bulunmamaktadır. Parselin umumi hizmetlere ayrılan kısmının
%40’dan fazla ya da %40’dan az olması terk işlemini yapmaya engel değildir. Sınırlama,
terki bulunan parselin 18’inci madde hükümlerince yeniden düzenlemeye alınması
durumunda aranmaktadır.

88

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, K:3220/35, T:19/2/2009.
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Yola terk uygulamalarındaki DOP hesabı ve kuralları incelendiğinde, yola terk ile oluşan
parsellerdeki terk oranlarının imar planında öngörülen terk oranı miktarına yakın
olmasının hem taşınmaz maliki, hem de idare için daha uygun olacağını göstermektedir.89

3.3 Terk Edilen Alanların İlk Maliki Adına İhdası İşlemi

Yola terk işlemlerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi yola terk edilen kısmın,
yapılan plan değişiklikleri ile kamusal kullanımdan, özel mülkiyet kullanımına
dönüşmesi ile birlikte bu kısmın ilk malikine geri dönüp dönmeyeceği ile ilgilidir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1973 tarihli Kararında90 özetle; bağışlanan alanın,
yapılan plan değişiklikleri ile terke zorlama nedeni ortadan kalktığında, Belediyenin bu
yeri bedelsiz olarak iade edileceği yönündeki kararı gereği uygulamalar bu yönde
yapılmış ve mahkemelerde bu içtihada göre karar vermiştir. Ancak 2942 Sayılı Kanun’un
35’inci maddesindeki; imar mevzuatı uyarınca DOP ile oluşan alanlarla, özel parselasyon
sonucu malikin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılan yerler için; eski
taşınmaz malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamayacağı ve bedelinin
istenemeyeceği yönündeki hükmü gereği olarak, ilk taşınmaz malikine bedelsiz iade
işlemleri son bulmuş ve yargı tarafından bu konuda açılan davalar reddedilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Yargı kararları incelendiğinde, Danıştay 6. Dairesinin 1993 tarihli
Kararında;91 tevhit, ifraz ya da parselasyon işlemi nedeniyle taşınmazların umumi
hizmetlere ayrılmış olan bölümlerinin, imar plânında değişiklik yapılarak tahsis amacının
değiştirilmesi, kamulaştırmadan artan parça ya da yol artığı haline dönüşmesi
durumunda; bu yerlerin eski maliklerine bedelsiz olarak terk edileceği konusunda
herhangi bir kural koymamış, aksine belli koşulların varlığı halinde imar plânına
uygunluğu sağlamak amacıyla bütün taşınmazların bedeli karşılığı özel mülkiyete
geçirilmesine belediye veya valilikler yetkili kılınmış olmakla bedelsiz geri vermen söz
konusu olamayacaktır, yönündeki kararı ile davanın reddine karar vermiştir.

Danıştay 6. Dairesi, K:493/3850, T:16/6/2004.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E:1971/1–224, K:1973/524, T:20.06.1973.
91
Danıştay 6. Dairesi, E:1992/4612, K:1993/5197, T:09/12/1993.
89
90
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Diğer bir davada ise Danıştay 6. Dairesinin 1994 tarihli Kararında92 özetle; “Bedelsiz
olarak davacının mülkiyetinden çıkan daha sonra imar plânı değişikliği nedeniyle yol
olmaktan çıkarılan taşınmazın, bedelsiz olarak terk edilmiş olsa dahi eski malikine, bedel
alınmaksızın iade edilemez.” şeklinde hükmetmiş, imar planı ile kullanımı değişmiş olsa
bile terkedilen alanın ilk malikine geri dönemeyeceği yönünde karar vermiştir.

Yargıtay ise Danıştay kararlarına paralel aynı yönde kararlar vermiştir. Yargıtay 5. Hukuk
Dairesinin 2005 tarihli Kararında93 özetle; imar uygulaması sırasında malikinin de
muvafakatı ile yolda kalan ve davacı üzerindeki tapusu terkin edilen taşınmaz bölümü
için eski maliki tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. Yolda
kalan bu bölümün imar planında değişiklik yapılarak başka parsellerle şuyulandırılması
sonuca etkili değildir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekir, denilerek yola
terk edilen alanların ilk malikine iade edilemeyeceği yönünde karar vermişlerdir.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin E:2011/23, K:2012/3, T:12.01.2012 sayılı Kararında94
özetle; yolların kamu yararına tahsis edilmiş orta malı niteliğinde olduğu, bu sebeple
kamu mallarının tabi olduğu hukuki rejime bağlı olduğu, yolların zamanaşımı ile
kazanılamayacağı, haczedilemeyeceği ve tapu kütüğüne tescilinin gerekmediğini
belirtilmiştir. Kararda; zaman içinde gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak imar planları ile
yapılan değişiklikler sonucu yolların kapanabileceği, yeni yolların açılabileceği, bu
kapanan ya da açığa çıkan yol veya yol parçalarının kamu niteliğini kaybederek idarenin
özel malı haline geleceği belirtilerek; kamu mallarına ilişkin korumanın kalkacağı, bu
nedenle taşınmazların tapu sicilinin sağladığı güvenceden faydalanabilmesi için tapu
kütüğüne tescilinin gerektiği, idare isterse bu taşınmazları kamu yararına tahsis ederek
tekrar kamu malına dönüştürebileceği gibi, İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca
yeniden düzenleyerek özel kişilerin arsaları ile birleştirebileceği, kamu yararına tahsis
edilemez ise özel hukuk rejimi çerçevesinde bu taşınmazları tasarruf edebileceği, hatta
satabileceği, idarenin bağlı olduğu hukuki mevzuat gereği, yapacağı keyfi uygulamalara
karşı taşınmaz maliklerinin adli ve idari yargıda dava açma yolları açık olduğundan, ilgili

Danıştay 6. Dairesi, E:1993/3381, K:1994/2446, T:13/06/1994.
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E:2005/12736, K:2005/12637, T:24/11/2005.
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Kanun maddesinin keyfiliğe yol açacak bir düzenleme olmadığını belirtmiş ve Kanun
maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde karar almıştır.

Davaya konu olan olayda daha önce yola terk ile kazanılan bir alanın yol olmaktan
çıkartılarak özel mal haline gelmesi durumunda ise; yolların kaynağı itibariyle özel
mülkiyetteki taşınmazların kamulaştırma, DOP ayrılması gibi usuller ile özel
mülkiyetteki taşınmazlar, yol yapılarak kamu malı haline getirilmiş olabileceği, bu
durumlarda taşınmaz malikinin, bu kısmın karşılığını ya kamulaştırma bedeli, tazminat
ya da geri kalan taşınmazlarının değer artışı yoluyla elde etmiş olduğu belirtilerek, diğer
bir edinme yolu olan malikin kendi rızasıyla yaptığı yola terklerde ise bir bağışlama
işleminin söz konusu olduğu ve hukukumuzda bağışlamanın şarta bağlı olarak
yapılmasının mümkün olduğu, malik bağışladığı taşınmazın, yol dışında başka bir amaç
için kullanılmasını istememe hakkına sahip olduğu, bu durumlarda ise yolun terki
sırasında bağış yapılırken bir şartın bulunup bulunmadığının da araştırılması gerektiğini
belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 2017 tarihli Kararında95 ise, 2012 tarihli kararında belirtilen
terke ilişkin hususlarda açıklık getirmiş ve terk yapımında bağışın şartlı yapılıp
yapılmadığının önemli olduğu, şartlı bağışlarda ise bağış şartlarının değişimi halinde
malikin talebi ile terk edilen miktarın, terki yapan malike geri döneceğini, geri
verilmemesi halinde ise malikin, Anayasanın 35’inci maddesi ile güvence altına alınan
mülkiyet hakkının ihlal edileceği yönünde karar vermiştir.

Sonuç olarak, malik terk işlemini yaparken bir şart ileri sürmüşse, bu alanlar yapılan imar
planı değişiklikleri sonucunda kamusal kullanımdan özel mülkiyet kullanımına
dönüşmesi halinde, ilk malikin bu kısmı ihdasen kendi adına tescili için idareye başvurma
hakkı bulunmaktadır. Ancak yol, park ve benzeri umumi hizmet alanları için terk edilen
yerlerin yapılan plan değişikliği ile kullanımlarının değiştirilmesi ve bu alanlara karşılık
olarak yakın çevrede benzer kullanımda alan oluşturulması halinde, taşınmaz malikinin
geri alım için şart belirtmiş olsa da dava açma hakkının bulunmadığı görülmektedir.
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3.4 Yola Terk Edilen Yerlerin İdarenin Mülkiyetine Geçmesi

3194 Sayılı Kanun’un 15’inci ve 16’ncı madde hükümleri uyarınca yapılan işlemler
sonucu yola terk edilen yerler, yapılacak plan değişiklikleri ile tescile konu bir kullanıma
dönüşmesi halinde, yapılacak işlemler “Yoldan İhdas” uygulamasının konusu olmakla
birlikte, Anayasa Mahkemesinin 2012 ve 2017 tarihli Kararları göz önüne alındığında,
yapılan terklerin şartlı ya da şartsız bir bağış olup olmadığının kontrolünün yapılması
gerekmektedir. Yapılan terkler şartlı bir terk ise ve plan tadilatı ile terk edilen alanda terk
şartlarının dışında yeni bir kullanım getiriliyorsa, bu alanlar yetkili idare adına ihdasen
tescil edilemez. Ancak şartsız bir bağış ise idarenin bu kısımları ihdasen kendi adına tescil
ettirmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır.

Danıştay kararları96 incelendiğinde ise, yoldan ihdaslara ilişkin uygulamanın Anayasa
Mahkemesi’ne göre bazı farklılıklar içerdiği görülmektedir. Buna göre kapanan yolların
tapu kütüğüne tescilinde bir sorun bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi’nden farklı
olarak Danıştay Kararlarında97, yoldan ihdas edilen bu yerlerin düzenleme sahası
içerisindeki umumi hizmetlere ayrılan alanlarda öncelikle kullanılması gerekmektedir.
Eğer elde edilen alan, umumi hizmet alanlarından fazla ise ancak o zaman Anayasa
Mahkemesi kararında belirtildiği üzere diğer özel kişilerin arsaları ile birleştirebileceği,
kamu yararına tahsis edilemez ise özel hukuk rejimi çerçevesinde bu taşınmazlar idare
tarafından tasarruf edilebileceği, hatta satılabileceği yönünde kararlar vermektedir
(Anonim 2014b).

3.5 Daha Önce Terki Bulunan Parsellerde DOP Hesabı

Yola terk edilen kısımların yeniden AAD’ye konu edildiğinde, DOP alınıp
alınmayacağına ilişkin, 3194 Sayılı Kanun’da açık hüküm bulunmamakla birlikte, 18’inci
maddesinin 6’ncı fıkrasında herhangi bir parselden bir defadan fazla DOP alınamayacağı,
ancak bu durumun o parselde yeni bir düzenleme yapılmasına engel olmadığı açıkça
belirtilmiştir. Buna göre Kanun’a göre DOP kesintisi ile oluşan bir parsel, ikinci defa
96
97

Danıştay 6. Dairesi, E:2012/1904, K:2013/6299, T:05/11/2003.
Danıştay 6. Dairesi, K:E.2012/1904, K:2013/6299, T:15/11/2013.
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düzenleme görmesi halinde kesinti yapılmaksızın tahsis işleminin yapılması
gerekmektedir. AADY’nin DOP oranına ait esasların düzenlendiği 11’inci maddesinin
ikinci fırkasında, taşınmaz sahiplerinin talepleri halinde mülga 6785-1605 Sayılı
Kanun’un 39’uncu maddesine göre ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye
dâhil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %35`e (5006 sayılı Kanun ile
%40 olmuştur) tamamlayan farkı kadar, DOP alınabileceğine ilişkin hüküm
bulunmaktadır.

İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri değerlendirildiğinde, sadece 6785-1605 Sayılı
Kanun’un 39’uncu maddesine göre oluşturulmuş parsellerin, yeniden düzenlemeye
alınması halinde, uygulama sahasındaki DOP oranına tamamlayan fark kadar kesinti
yapılabilecektir. Konuya ilişkin olarak yargı kararları incelendiğine; Danıştay 6.
Dairesinin 1992 tarihli kararında98, daha önce ifraz edilen taşınmazın yeniden parselasyon
işlemine tabi tutulması halinde, önceden alınan DOP’nin dikkate alınarak, parselin ilk
ifrazında alınan terk oranının %35’e tamamlayan farkı kadar DOP alınması gerektiğine
karar vermiştir.

Danıştay’ın bu kararına göre 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci ve 16’ncı madde
uygulamalarında DOP kesintisinin yapılmamış olması ve bu parsellerin oluşumunun
6785 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi ile benzer olması nedeni ile bu madde
kapsamında uygulamada, bu parsellerden DOP oranına göre ek kesinti yapılması
mümkün olacaktır. Ayrıca, Danıştay 6. Dairesinin 1997 tarihli Kararında99, ifraz sırasında
alınan terk oranı DOP oranına tamamlayacak fark kadar olabileceği, ifraz sırasında
yapılan terk oranının yeni düzenlemedeki DOPO’dan büyük olması halinde ek kesinti
yapılmadan düzenlemeye alınması yönünde karar vermiştir. Danıştay 6. Dairesinin 2004
tarihli Kararında100 ise, hibe adıyla yeşil alan için yapılan terkin kamu alanı için yapılan
bedelsiz terkten ayrı düşünülemeyeceği belirtilerek, bu tür durumdaki terkler sonucu
oluşan parseller, yeniden düzenlemeye alınması halinde, önceki terk ve hibe miktarları
DOP’den düşülmek zorunda olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 6. Dairesi, E:1991/312, K:1992/3774, T:19.10.1992.
Danıştay 6. Dairesi, E:1996/1478, K:1997/1367, T:13/03/1997.
100
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Yargı kararları dikkate alındığında, yola terki olan parsellerin ilk önce yapmış olduğu terk
miktarının oranının belirlenmesi, sonrasında uygulamadaki DOPO ile karşılaştırılması
gerekmektedir. Eğer terk oranı, DOPO’dan düşükse; aradaki fark kadar DOP kesintisi
yapılmalı, büyükse DOP kesintisi yapılmaksızın parselin uygulamaya alınması
gerekmektedir (Tüdeş 2018).

Öncesi yapılan imar uygulamaları ile terki bulunan parsellerde, 3194 Sayılı Kanun’un
18’inci maddesi hükümlerince yapılacak parselasyon planlarında, DOPO’nun nasıl
hesaplanacağına ilişkin iş akış şeması hazırlanmış ve Şekil 3.1’de gösterilmiştir.

Şekil 3.1 Yola terk uygulamalarında DOP hesabının yapılmasına ilişkin iş akış şeması
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4. ÇANKAYA

İLÇE

BELEDİYESİNDE

İMAR

UYGULAMALARINDA

TERKLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Osmanlı Devleti zamanında bir taşra belediyesi olan Ankara, Milli Mücadele döneminde
ise askeri ve siyasi yönetimin ve mücadelenin ana karargâhı olmuştur. 23 Nisan 1920’de
TBMM’nin açılması ile birlikte Malatya milletvekili İsmet İnönü’nün 9 Ekin 1923’de
vermiş olduğu Ankara’nın Merkezi Hükümet İttihazına Dair Kanun Teklifi ile yeni
Cumhuriyetin başkentliğine aday gösterilmiştir. Teklif TBMM’ce 13 Ekim 1923’de kabul
edilmiş ve Ankara yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti olmuştur. 1924 tarihli
Anayasa’nın 2’inci maddesinde de Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak yer
almıştır (Anonim 2018c). 1924 tarihinde çıkarılan 417 sayılı Ankara Şehr-i Emaneti
Kanunu101 ile İstanbul’la aynı görev ve yetkiye sahip hale gelmiştir. 1930 tarihli 1580
sayılı Belediye Kanunu102 ile diğer belediyeler ile aynı statüye gelmiştir (Anonim 2018d).

Çankaya ilçesi ise ilk kez 1936 tarih ve 3012 sayılı Yeniden Dokuz Kaza Teşkiline ve
Kadrolarda Bazı Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun103 ile Ankara İl’ine bağlı kaza
olarak kurulmuş, 1936 tarihli Kararnameler104 ile Çankaya kazasına bağlı nahiyeler ve
köyler belirlenmiş, kaymakamlık teşkilatı kurulmuştur. Ankara ilinde imar faaliyetleri;
1928 tarih ve 1351 sayılı Ankara Şehir İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vezaifine Dair
Kanun105 ile Bakanlar Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ankara
Şehri İmar Müdüriyetince yürütülmüştür. 1937 tarih ve 3196 sayılı Ankara Şehri İmar
Müdürlüğünün Ankara Belediyesine Bağlanması Hakkında Kanun106 ile Ankara İmar
Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığından ayrılmış ve Ankara Belediyesi’ne bağlanmıştır. 1965
yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul, İzmir ve Ankara’da, İmar ve İskân
Bakanlığına bağlı Nazım İmar Planı Büroları, 1969 yılında Ankara Metropoliten Alan
Nazım İmar Planı Bürosu kurulmuştur.
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Çankaya İlçe Belediyesi, Bakanlar Kurulunun 1984 tarih ve KHK/195 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin107 4’üncü maddesi
hükümleri uyarınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı İlçe Belediyesi
olarak kurulmuş, 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun108 ile
Kanun haline getirilmiştir (Şekil 4.1).

Şekil 4.1 Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye sınırları
Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilatı, 1351 sayılı Kanun ile kurulmuş, 3194 Sayılı
Kanun’un Geçici 1’inci maddesi gereği Ankara Büyük Şehir Belediyesine devredilmiştir.
1983 tarih ve 2963 sayılı Altı İlçe Kurulması ve Ankara İli Merkez İlçesinin Kaldırılması
Hakkında Kanun109 gereği, Bakanlar Kurulunun 20.03.1984 tarih ve 84/29915 sayılı
Kararnamesi110 ile ABB’ne bağlı İlçe Belediyelerin sınırları kesinleştirilmiştir.
Kararnamede belirtilen sınırlara göre, Çankaya ilçesinin yüzölçümü 23.571 ha, mahalle
sayısı da 111, mücavir saha içerisinde 3 köy (Beytepe, Yakupabdal ve Karataş)

T.C. Resmi Gazete, Tarih:23/04/1984, Sayı: 18350
T.C. Resmi Gazete, Tarih:09/07/1984, Sayı: 18453
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T.C. Resmi Gazete, Tarih:30/11/1983, Sayı: 18237
110
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bulunmaktadır. 25 Mart 1984 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi ile birlikte
ABB’ye bağlı İlçe Belediyesi olarak faaliyete başlamıştır.

1930’lu yıllarda Ankara’da başlayan imar planlama çalışmalarının bir kısmı Çankaya ilçe
sınırları içerisinde yer almakta ve Çankaya ilçesinin ilk kurulduğu 1984 yılında %14’lük
(3.327 ha) bir alanın imar planı bulunmaktadır (Şekil 4.2). 1950’li yıllarda başlayan
göçler ve bunun sonucunda meydana gelen gecekondulaşma Çankaya ilçesini de
etkilemiştir. Çankaya ilçesinin kurulduğu 1984 yılında İlçenin yaklaşık 2.175 ha’lık kısmı
gecekondulardan oluşmakta, gecekondulaşmanın yoğun olduğu bölgeler ise genelde imar
planı olmayan bölgeler olup, 1984 yılındaki yerleşik alanın %43’lük bir kısmını
gecekondu alanı oluşturmaktadır. Çankaya ilçesinde geniş kapsamlı imar planı
çalışmaları 3194 Sayılı Kanun ve 1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı Kanun’un Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun’a111 göre yapılmıştır.

Şekil 4.2 Çankaya ilçesinin kurulduğu 1985 yılındaki imarlı alanlar

111
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2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu112 ile Beytepe, Yakupabdal ve
Karataş köylerinin köy tüzel kişilikleri kaldırılmış ve Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.08.2004 tarih ve 531 sayılı Kararı ile mahalle statüsüne dönüştürülmüştür.
2008 tarih ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un113 2’nci maddesinin 6’ncı
fıkrası ile Karaali ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılmış, Karaali belediyesine
bağlı Tohumlar, Karahasanlı, Kömürcü, Evciler, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar mahalleleri
Çankaya Belediyesi’ne bağlanmış, bu alanlardaki yetki 29 Mart 2009 tarihindeki mahalli
idareler seçimleri ile Çankaya Belediyesine geçmiştir.

2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un114 2’nci maddesinin 41’nci fıkrası ile Yenimahalle İlçe Belediyesine bağlı
Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu içerisinde kalan kısmı ile Çayyolu,
Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri, Çankaya ilçesi
sınırlarına dâhil edilmiştir. 6360 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk
mahalli seçimin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihinde bu alanlardaki her türlü idari yetki
Çankaya Belediyesi’ne geçmiştir. Bu Kanun ile Belediyenin yüzölçümü yaklaşık 46.227
ha, mahalle sayısı da 126’ya çıkmıştır. İlçe sınırları içerisinde bulunan Yalıncak ve
İmrahor, tapulama sınırları herhangi bir mahalle sınırı içerisinde gösterilmediğinden
muhtarlık teşkilatı olan mahalle sayısı 124’tür.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2017 yılı sonu itibarı ile Çankaya
İlçesinin nüfusu 921.999 kişi olup, bunun 442.882’si erkek, 479.117’si kadın nüfusundan
oluşmaktadır (Anonim 2018a). Türkiye’nin nüfusu en fazla olan İlçe Belediyesidir.
Cumhurbaşkanlığı Köşkü, TBMM, Başbakanlık, kuvvet komutanlıkları, bakanlıklar,
yasama, yargı ve yürütmeye ilişkin merkezi birimler, üniversiteler (4 devlet, 8 vakıf
üniversitesi, Kara Harp Okulu) ve Büyükelçilikler (114 adet) ilçe sınırlar içerinde
bulunmaktadır. Ayrıca Ankara şehrinin önemli ticaret merkezi durumundadır. Bu sebeple
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İlçedeki yerleşik nüfus yaklaşık 1.000.000, gündüz nüfusu 2.000.000 kişiye ulaşmaktadır.
Bu yönü ile Çankaya ilçesi, Ankara kentinin çalışma bölgesi konumundadır (Anonim
2018b).

Çankaya İlçesi’nde 1985 ila 2000’li yıllar arasında öncelikle gecekondu bölgelerine
yönelik ıslah imar planları ve bu planlara ilişkin parselasyon planı uygulamaları
yapılmıştır. 2018 yılı itibarı ile İlçe sınırları içerisinde, çalışmaları devam eden yerler
hariç, imar planı yapılmayan gecekondu bölgesi kalmamıştır. 2018 yılı itibarı ile ilçenin
tamamı 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında kalmaktadır.
23.096 ha’lık kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmakta, 16.728 ha’lık
kısmının ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile parselasyon planları tamamlanmış
durumdadır. 6.370 ha’lık kısmının ise 1/5000’lik nazım imar planı bulunmasına rağmen
1/1000’lik imar planları ya da parselasyon planı çalışması yapılmayan alan
bulunmamaktadır (Şekil 4.3). Bu alanlar ise genellikler Orta Doğu Üniversitesi ile
ormanlık alanlarını kapsamaktadır.

Şekil 4.3 Çankaya ilçesinde 2018 yılı imarlı alanlar
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Çankaya İlçe Belediyesinde imar uygulamaları, 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci madde
hükümlerine uygun olarak AAD işlemlerine göre yapılmaktadır. 15’inci ve 16’ncı madde
hükümlerine göre kadastral parselden imar parseli oluşturulmasına yönelik uygulamalar
yapılmamaktadır. Ancak arşiv dosyalarından yapılan incelemelerde, kadastral parselden
“yola terk” işlemlerinde olduğu gibi umumi hizmetlere ayrılan alanların ifraz edilmesi
sonucu imarlı ada ve parsellerin oluşturulduğu 2 adet uygulamanın bulunduğu
görülmüştür.

Çankaya Belediyesinin ilk kurulduğu ve faaliyete geçtiği 1985 yılından itibaren ilk
yıllarda var olan gecekondu sorunu sebebi ile ıslah imar planı uygulamalarına ağırlık
verildiği görülmektedir. İlk plan uygulamalarında yeterli sosyal ve teknik alt yapı donatı
alanlarının

bulunmayan,

sadece

gecekonduların

hak

sahipliği

ile

zemindeki

kullanımlarının tespitine ve korunmasına yönelik, ıslah imar planlarının hazırlandığı
görülmektedir. Sonrasında ise nüfus yoğunluğu ve kat yüksekliği düşük, kentsel, sosyal
ve teknik alt yapı donatı alanlarının yeterli miktarda olmayan ıslah imar planı
uygulamaları yapılmıştır. Bununla birlikte, Çankaya İlçe Belediyesinin kurulduğu 1984
yılında, ilçe sınırlarının yaklaşık %14’lük bir kısmı imarlı idi. 1930’lardan itibaren
başlayan imar çalışmaları sonucu; yol genişleme, kat artışı ve diğer imar uygulamalarında
ortaya çıkan DOP fazlası, zayiat, yola giden, parka giden, kamulaştırılacak alan gibi
adlarla dağıtım cetvellerinde ayrılan, ancak ilgili yıllarda tapu kütüğünden terkini
sağlanamayan bu alanların, kamulaştırma ve terkin işlemlerinin takibi ve kontrol
sorumluluğu da ilçe belediyesine geçmiştir.

Uygulamalar incelendiğinde, ilk uygulamalarda yetersiz donatı alanlarının ayrıldığı ıslah
imar planı uygulamalarında %15 ila %25 oranında düşük miktarlarda DOP kesintileri
yapılmıştır. Sonrasında bu alanlarda yapılan yeni imar planı değişikliklerinde artan ek
nüfus yoğunluğu sonucu, 1980 ve 1990’lı yıllarda yürürlükte olan PYDY’deki sosyal ve
teknik yapı alanlarına ilişkin asgari standartlar sebebi ile ek donatı alanlarına ihtiyaç
duyulmuştur. Bu ek donatı alanlarının oluşumunda 3194 Sayılı Kanun’daki ikinci defa
DOP kesintisi alınamayacağına ilişkin hüküm sebebi ile ortaya kamulaştırma sorunu
çıkmıştır.
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Belediye yönetimince, bu yüksek kamulaştırma külfetini ortadan kaldırmak amaçlı, plan
değişikliği ile verilen inşaat hakları ile taşınmazlardaki artan değer artışları dikkate
alınmış ve kamulaştırmaya konu umumi hizmetlere ayrılan kısımlar ile kamu hizmetine
tahsisli olan ve kamu ortaklık payı (KOP) ile oluşan parsellerin, bedelsiz olarak kamu
adına geçmesini sağlamak için plan notlarına, bu alanların bedelsiz terke konu
edilmelerine dair plan notu hükümleri konulmuştur. Plan notu hükümleri ile terk
işleminin yapılmaması halinde inşaat ruhsatı ile iskân ruhsatının verilmesini engelleyici
hükümler bulunmakta, bu terk süreci idarece yönetilmeye ve takip edilmeye çalışılmıştır.
Bedelsiz terk uygulamaları genellikle, ıslah imar planı uygulanan alanlarda, imar planı
değişikliklerinde, yol genişleme planlarında, nüfus yoğunluğu fazla olan ve DOPO’nun
yasal sınırların üzerinde kamulaştırma miktarı hesaplanan uygulamalarda ya da kat
nizamı veya inşaat yoğunluğunu artıran imar planı değişikliklerinde yapılmıştır.

İncelemelerde her bir uygulamanın kendine özgü kamusal alan kazanım yöntemi ile buna
ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunları bulunduğu görülmüştür. Bu sebeple bu
çalışmada terk işlemleri ya da zorlamalarında uygulayıcıların, taşınmaz maliklerinin, bu
taşınmazları değerleyen uzmanların, kredi veren kuruluşların, yatırım yapmak isteyen
veya imara göre yapı yapmak isteyenler ile taşınmazın değerindeki etkisine ilişkin
hususlar incelenmiştir. Çalışmada bedelsiz terk konusu, yukarıda belirtilen uygulama
çeşitlerine uygun olarak, her bir uygulamadaki terk yöntemi ve karşılaşılan sorunlar ile
birlikte ele alınarak incelenmiştir.

4.1 İmar Parseli Üretmek Amaçlı Yola Terk Uygulamaları

İmar programlarını hazırlamaya ve uygulamaya, 3194 Sayılı Kanun’a göre Belediyeler
yetkilidir. Ancak, belediye ve mücavir alanlar dışında kalan Valiliğin yetkili olduğu
alanlarda imar programının düzenleneceğine ilişkin bir tanım bulunmamaktadır. Ancak
bütçesi ve yeterli teknik personeli bulunmayan belediyelerde, onaylanan imar planlarına
ilişkin imar programları hazırlanmadığı gibi, onaylı imar planlarının hayata geçirilmesi
için gerekli olan parselasyon planları hazırlanamamakta, imarlı parsellerin oluşumu
taşınmaz maliklerinin talepleri doğrultusunda “yola terk” adı ile bilinen uygulama
yöntemi ile yapılmaktadır.
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Çankaya Belediyesi’nde ise imar planı uygulamaları, imar planlarının onayı sonrasında,
plan notlarında tek etapta uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, bütün
olarak uygulamanın yapıldığı görülmüştür. Ancak imar planında etaplar halinde
uygulanabileceğine ilişkin plan notu bulunması halinde ise uygulanabiliyorsa;
uygulamanın tamamı tek etapta ya da DOPO oranı eşit olacak şekilde belirlenmiş etap
sınırlarına göre, 3194 Sayılı Kanun’un 18’nci maddesine göre uygulamalar yapılmıştır.
Kanunun 15’inci ve 16’ncı maddesine göre taşınmaz maliklerinin talepleri doğrultusunda
imar parseli oluşumuna izin verilmediği, buna rağmen bu tarzda yapılmış 2 adet
uygulamanın da bulunduğu görülmüştür. Ancak taşınmaz maliklerince imar parsellerinin
ivedi olarak oluşturulması veya askı süresinden kaçınmak gibi gerekçeleri ile 15’inci ve
16’ncı maddelerine göre hazırlanmış dosyaların onay için Belediye Başkanlığına teklif
edildiği, bu tekliflerin ise 18’inci maddeye göre AAD işlemi yapılmadığı gerekçesi ile
Belediye Encümenince reddedildiği görülmüştür. Bu uygulamalardan biri Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onayı yapılmış bir uygulama olup, bu bölümde örnek
çalışma olarak incelenmiştir.

Uygulamaya konu olan Lodumu (Beytepe) mahallesinde bulunan 5466 parsel, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm
Gelişim Proje Alanı (KDGPA) olarak belirlenmiş ve sınır onayı yapılmıştır. Aynı tarihli
129 sayılı Meclis Kararı ile 1/5000’lik nazım imar planı ve 130 sayılı Meclis Kararı ile
1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır (Şekil 4.4).

KDGPA sınırının iptali için Ankara 11.İdare Mahkemesinde, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararlarının iptali için Ankara 8. İdare Mahkemesinde ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesinde, Çankaya Belediye
Başkanlığınca iptal davaları açılmıştır. Plana ilişkin dava sürecinde, Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeni’nin 2016 tarih ve 654/1480 sayılı Kararı ile 3194 Sayılı Kanunun
15’inci ve 16’ncı madde hükümlerine göre; ifraz ve terk işlemi ile yeni imar parselleri
oluşturulmuştur. Uygulamanın onay kararında planla oluşturulan yollar ve yeşil alanların
tescil aşamasında kamuya terk edilmesi, dini tesis (cami alanı) olarak düzenlenen parselin
tescil aşamasında Hazine adına devrinin yapılması şartlarının bulunduğu görülmüştür.
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Tescil aşamasında yol ve yeşil alanlar, kamu adına tapu kütüğünden terkin edilmiş, dini
tesis alanı Hazine adına devredilmiştir.

Şekil 4.4 3194 Sayılı Kanun'un 15’inci ve 16’ncı madde hükümlerine göre imarlı parsel
oluşumu
Yapılan uygulamada, yeni oluşan imar ada ve parsel sınırlarının komşu imarlı alanlar ile
bütünleştirilmesi amacı ile kadastral parsel sınırlarını taştığı halde, yoldan ve DOP’den
ihdas edilecek alanların oluşumunu engellemek amacı ile kadastral parselin sınırlarına
göre imar ada ve parseller oluşturulmuştur. Böylelikle yeni oluşan imar ada ve
parsellerinde taşınmaz malikleri ile Belediye veya Hazinenin hissedar olması
engellenmeye çalışıldığı görülmüştür. Diğer taraftan uygulamada, kadastral parselin
sınırları esas alındığından, mevcutta tescilli eski imarlı ada ve parsellerle sınır itibarı ile
komşu olması gereken yeni imar ada ve parselleri arasında boşluklar oluştuğu, fakat buna
rağmen bu tarz durumlarda dahi parseller bitişik olarak ele alınıp aynı imar adasının
devamı olan parsel numaraları verildiği görülmüştür. Ayrıca kadastral sınırın esas olarak
alınması ve yoldan/DOP’tan ihdas işlemi ile mülkiyet durumunda farklılaşma
yaratılmamak amacı ile imar ada sınırlarında imar planına uygun olmayan oluşumlara
sebep olunmuştur.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise bu uyumsuzlukları gidermek için uygulama
ile oluşan yeni parsel sınırlarına göre, yeniden plan değişikliğine giderek imar
adalarındaki şekil bozukluğunu gidermeye çalışılmış, sonrasında aradaki boşlukları
giderebilmek için ilgili alanda 18’inci madde hükümlerine göre AAD uygulaması
yapılmıştır. Çankaya Belediyesi Başkanlığı’nca açılan iptal davaları sonucunda, yargı
kararı ile imar planları, ifraz işlemi ve sonrasındaki parselasyon işlemi imar mevzuatına
uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmiştir.

4.2 Yol Genişleme Planlarında Terk Uygulamaları

Onaylı imar planları zamanla ihtiyacı karşılayamaması sebebi ile değişime
uğrayabilmektedir. Plan çalışmalarında öngörülemeyen, ancak kullanım alanlarındaki
fonksiyonel değişiklikler, kent içi ulaşımın yetersizliği, kentsel rant artışı, değişen sosyal
ve ekonomik yaşam standartları, bölge halkının kültürel yapısındaki değişim vb.
nedenlerle ortaya çıkan yeni kentsel alan ihtiyaçları sonucunda, imar planlarının
değiştirilmesi zorunluluk haline gelmektedir. Kent içi mevcut yollar; artan trafik, ulaşım
ağındaki değişimler sebebi ile genişlikleri değişmektedir (Şekil 4.5). Bu amaçla
hazırlanan imar plan değişikliklerinde temel sorun, yola giden kısımların değeri ile
ilgilidir. Niteliği düşük olan bir yolun, yol genişlemesi ile niteliğinin artması ile birlikte
yola cepheli parsellerin değerinde de artışlar meydana gelmektedir. Ancak bu değer
artışına karşılık yola giden kısımların kamulaştırma bedelleri yetkili idare için maddi bir
külfet oluşturmaktadır.

ABB sınırları içerisinde yol genişleme planlarında yola giden kısımların bedelsiz olarak
kamuya kazanımı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 01 Mayıs 1986 gün ve 180 sayılı
Kararı ile onaylanan ve sonraki yıllarda değiştirilen Ankara İmar Yönetmeliği (AİY)’nin
37.03 maddesine göre yapılmıştır. Yönetmelik’te; bölge kat nizamı ve benzer planlar ile
tespit edilmiş olan yolların genişletilmesi halinde yola giden kısmın teknik ve sosyal
altyapı gereksinimi olarak bedelsiz terkin edilmesi şartıyla, bu yollar üzerindeki
parsellerde yapılacak binaların derinlikleri, parselin değişiklikten evvelki özgün haline
göre hesaplanabileceği, aksi halde parselin yeni derinliği esas alınacağı, cephe hatlarının
ise zorunluluk olmadıkça aynen muhafaza edileceği, emsalli parsellerde yol genişlemesi
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olması halinde yola giden kısım, teknik ve sosyal altyapı gereksinimi olarak bedelsiz
terkin edilmek koşuluyla terkten önceki parsel alanı üzerinden emsal belirlenebilecektir.

Şekil 4.5 Yol genişlemesine ait plan örneği
İlgili Yönetmelik hükmü gereği yola terki bulunan alanlar, bedelsiz olarak kamu adına
terk edilmesi halinde, bina derinlik hesabı terk öncesi parsel sınırlarına göre
hesaplanmakta, terk edilmemesi halinde ise terk sonrası parsel sınırlarına göre
hesaplanmaktadır. İlgili Yönetmelik hükmü ile terki yapılan taşınmazdaki bina oturum
alanları, terk sonrasında da korunarak önceki imar haklarının aynen kullanımı
sağlanmaya çalışılmakta buna karşılık olarak yola giden kısımların bedelsiz olarak
kamuya kazanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

AİY, PATİY’nin 01 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 31 Mayıs 2013
tarihinde

yürürlükten

kaldırılmıştır.

PATİY’de

terklere

ilişkin

bir

hüküm

bulunmadığından, geçici madde hükümlerinde bulunan şartları sağlayan parsellere;
AİY’ye göre terk işlemi yapmaları karşılığında, Yönetmelik’in bina derinlik yöntemi
uygulanmıştır. 2017 tarihli PAİY’nin 5’inci maddesinin 5’inci bendine, “Taban alanı ve
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emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden yapılır. İmar parsellerinin değişikliğe konu
olup da kamuya terk edilmesi gereken alanlar içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz
terkine ilişkin imar planında hüküm olması halinde taban alanı ve emsal hesabı, imar
planında belirtilen hükümlere göre yapılabilir.” hükmü konulmuş ve uygulamadaki bu
eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 2018 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar
Yönetmeliği115 (ABBİY)’nde, PAİY’nin 5’inci maddesi aynen korunmuş ve 10’uncu
maddesinin 3’üncü fıkrasındaki yol genişlemelerinde bina derinlik hesabına dair esaslar
kısmında aşağıda belirtilen hükümler mevzuatta tekrar yer almıştır.

- Bölge kat nizamı planları ile tespit edilmiş olan yolların genişletilmesi halinde yola
giden kısmın teknik ve sosyal altyapı gereksinimi olarak bedelsiz terkin edilmesi
şartıyla, bu yollar üzerindeki parsellerde yapılacak binaların derinlikleri parselin
değişiklikten evvelki özgün haline göre hesaplanabilir; aksi halde, parselin yeni derinliği
esas alınır. Cephe hatları ise zorunluluk olmadıkça aynen muhafaza edilir.
- Emsalli parsellerde yol genişlemesi olması halinde yola giden kısım teknik ve sosyal
altyapı gereksinimi olarak bedelsiz terkin edilmek ve planda hüküm bulunmak
koşuluyla terkten önceki parsel alanı üzerinden emsal belirlenebilir hükmü ile 1986
tarihli AİY’deki terke işlemlerine ilişkin hükümler.

1986 tarihli AİY üzerinden konu incelendiğinde; inşaat emsal değeri bulunmayan bölge
kat nizamı planları ile kat nizamı belirlenen parsellerde116 herhangi bir kat artışı
olmaksızın sadece bina derinliği üzerinden yapının oturum alanı korunarak terk işlemi
yaptırılmaya çalışılmıştır. Bina derinliklerinin nasıl hesaplanacağı ise Yönetmelik’in
37’nci maddesinin 1’nci fıkrasında tanımlanmıştır.

Yönetmelikte derinlik I = L - (K + H / 2) formülü ile hesaplanmaktadır. Formüldeki;

I = Bina derinliği,
L = Parsel ortalama derinliği,

T.C. Resmi Gazete, Tarih:08/06/2018, Sayı: 30445
Ankara ilçe belediyelerinde KAKS, TAKS, Emsal değeri bulunmayan, sadece kat adedi ve yapı
yaklaşmaların bulunduğu parseller klasik parsel olarak isimlendirilmektedir
115
116
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K = Ön bahçe mesafesi
N = Bina kat sayısını, göstermekte,
H ise ( 3.00mt x N ) + 0.50 formülü ile bulunmaktadır.

Ayrıca formülle bulunacak bina derinlikleri 15,00 metreden az çıktığı takdirde en az
bahçe mesafeleri uygulanmak şartı ile 15,00 metre bina derinliği verilmesi gerektiği,
formülle bulunacak derinlik değerlerinin küsuratı 0.50 metreden az olanların 0,50
metreye; 0,50 metreden fazla olanlar 1,00 metreye tamamlanması gerekmektedir.
Yönetmelik’in 37’nci maddenin 2.fıkrasında ise; Konut, Ticaret Yolu ve Bölgelerinde;
ayrık nizamda 22,00 metreden, bitişik, blok, blok başı ve ikili blok nizam binalarda 20,00
metreden fazla bina derinliği verilmeyeceğine ilişkin derinliği sınırlandıran hükümlerde
bulunmaktadır.

İlgili yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, parsel derinliğinin yapılacak terk için
önemli olduğu görülmektedir Ancak uygulamada, bazı taşınmaz maliklerinin parseldeki
inşaat alanında bir değişiklik olmadığı gerekçesi ile yola giden bu kısımlar terk
etmedikleri görülmektedir. İlgili yönetmelik hükümlerini daha net değerlendirebilmek
amacı ile 3, 4 ve 5 katlı parsellerdeki, ön bahçe mesafesi 5 metre olan, 20 ila 45 metre
arasındaki farklı parsel derinliğine sahip parsellerdeki, terk öncesi ve terk sonrası bina
derinlik değerleri incelenmiştir (Çizelge 4.1).

Parsel cephe hattında bir değişim olmadığı için hesaplanan bina derinlikleri bina oturum
alanındaki değişikliğe doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple bina derinliklerini
hesaplayabilmek için ilk olarak Yönetmelik’teki derinlik formülü ile derinlik hesabı
yapılmış, ondalık yuvarlatmalar ve sınırlandırmalar sonrasında ve son olarak arka bahçe
yanaşma mesafesi kontrolü yapılarak, kesin bina derinlik değerleri bulunmuştur. İkinci
aşama olarak bu parsellerde ön yoldan 2 metrelik bir yol genişlemesi ile bu alanın terk
edilmesi sonrası, parselin son derinlik verilerine göre bina derinlik hesabı yapılmıştır
(Çizelge 4.2).
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Çizelge 4.1 Kat adedi ve parsel derinliği farklı imar parsellerinde bina derinlikleri hesabı
ANA TAŞINMAZIN BİNA DERİNLİĞİ
Parsel
Ön Bahçe
Derinliği Mesafesi
(L)
(K)
(m)
(m)

Bina
Yönetmelik
Kat
Yapı
Yuvarlatılmış
Derinliği
Gereği
Adedi Yüksekliği
Bina
I = L - (K +
sınırlamalar
(N) (N*3)+0.50
Derinliği
H / 2)
15> x <22
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

Arka
Bahçe
Mesafesi
(min
3.00m)

Bina
Derinliği
(m)

20,00

5

3

9,50

12,75

13,00

15,00

3,00

12,00

23,50

5

3

9,50

16,25

16,50

16,50

3,00

15,50

25,00
30,50
40,00

5
5
5

3
3
3

9,50
9,50
9,50

17,75
23,25
32,75

18,00
23,50
33,00

18,00
22,00
22,00

3,00
3,50
13,00

17,00
22,00
22,00

45,00

5

3

9,50

37,75

38,00

22,00

18,00

22,00

20,00

5

4

12,50

11,25

11,50

15,00

3,00

12,00

24,00
30,00

5
5

4
4

12,50
12,50

15,25
21,25

15,50
21,50

15,50
21,50

3,50
3,50

15,50
21,50

32,00
40,00

5
5

4
4

12,50
12,50

23,25
31,25

23,50
31,50

22,00
22,00

5,00
13,00

22,00
22,00

45,00

5

4

12,50

36,25

36,50

22,00

18,00

22,00

20,00

5

5

15,50

9,75

10,00

15,00

3,00

12,00

25,50
30,00

5
5

5
5

15,50
15,50

15,25
19,75

15,50
20,00

15,50
20,00

5,00
5,00

15,50
20,00

33,50
40,00

5
5

5
5

15,50
15,50

23,25
29,75

23,50
30,00

22,00
22,00

6,50
13,00

22,00
22,00

45,00

5

5

15,50

34,75

35,00

22,00

18,00

22,00

Parsel derinliği 3 katlı parsellerde 21,50 m ile 28,50 m arasında olan parsellerde, 4 katlı
parsellerde parsel derinliği 22,00 m ile 32,00 m arasında olan parsellerde, 5 katlı
parsellerde parsel derinliği 23,50 m ile 31,50 m arasında olan parsellerde terk
yapılmadığında, bina oturum alanı küçüldüğünden inşaat alanı kaybı oluşmaktadır. Diğer
parsellerde ise yapılacak terklerin, bina oturum alanına herhangi bir etkisinin olmadığı,
derinlik formülü ile korunmaya çalışılan inşaat hakkının sadece belirli kat nizamı ve
boyutlardaki parseller için geçerli olduğu görülmüştür.

ABB ve öncesi Ankara Belediyesi döneminde, yol genişleme imar planı değişikliklerinin
uygulamalarında; imar planı değişikliklerine uygun olarak parselasyon planı
hazırlanmakta ve yola gidecek kısımların alanların kesinleştirildiği dağıtım cetvellerinde
“kamulaştırma” satırında gösterilmekte, taşınmazların parsel numaraları korunarak, yola
giden kısımlar ana taşınmazdan ayrılmaksızın, tescil aşamasında parselin tapu kütüğüne
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“… nolu plan ile … m2’si yola ayrılmıştır.” beyan notu konularak, ileride parsel
maliklerinin taleplerine göre tapu kütüğünden terkin işleminin yapılması beklenmiştir.

Çizelge 4.2 Kat adedi ve parsel derinliği farklı imar parsellerinde, terk öncesi ve terk
sonrası bina derinlikleri ve fark miktarları
TERK SONRASI BİNA DERİNLİKLERİ VE TERK ÖNCESİ İLE FARKLARI

Yola
Giden
Kısım

Terk
Sonrası
Parsel
Derinliği

Bina
Derinliği
I = L - (K
+ H / 2)

Ondalık
Düzeltme
Bina
Derinliği

Yönetmelik
Gereği
sınırlamalar
15> x <22

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

18
21,5
23
28,5
38
43
18
22
28
30
38
43
18
23,5
28
31,5
38
43

10,75
14,25
15,75
21,25
30,75
35,75
9,25
13,25
19,25
21,25
29,25
34,25
7,75
13,25
17,75
21,25
27,75
32,75

11,00
14,50
16,00
21,50
31,00
36,00
9,50
13,50
19,50
21,50
29,50
34,50
8,00
13,50
18,00
21,50
28,00
33,00

15,00
15,00
16,00
21,50
22,00
22,00
15,00
15,00
19,50
21,50
22,00
22,00
15,00
15,00
18,00
21,50
22,00
22,00

Terk
Terk
Arka
Sonrası Öncesi
Bahçe
Bina
Bina
Mesafesi
Derinliği Derinliği
(min 3.00m)
(m)
(m)
3,00
3,50
4,00
4,00
13,00
18,00
3,00
4,00
5,50
5,50
13,00
18,00
3,00
5,50
7,00
7,00
13,00
18,00

12,00
15,00
16,00
21,50
22,00
22,00
12,00
15,00
19,50
21,50
22,00
22,00
12,00
15,00
18,00
21,50
22,00
22,00

12,00
15,50
17,00
22,00
22,00
22,00
12,00
15,50
21,50
22,00
22,00
22,00
12,00
15,50
20,00
22,00
22,00
22,00

FARK

0,00
0,50
1,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,50
2,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,50
2,00
0,50
0,00
0,00

Kamulaştırma sorumluluğu, 12 metre ve üstü yollarda 2018 yılına kadar ABB’ye ait
olduğu halde, imar uygulama işlemleri ilçe belediyelerince yürütüldüğünden, bu
alanlardaki terk işlemlerinin takibi ve kamuya kazanımı işlemleri de ilçe belediyelerince
yapılmaya başlanmıştır. Taşınmaz maliklerinin yeni imarlı bir inşaat faaliyetine
başlayabilmek ve imar planına uygun yapı yapmaya müsait bir parsel haline getirebilmek
amacı ile Belediyeye yapmış oldukları başvurularında, belediyece bu kısımların “yola
terk” etmek edilmesi istenilmektedir.

İnceleme sonuçlarına göre imar süreçlerine ilişkin uygulamalarda gözlenen temel
sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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- Yola giden kısma ilişkin beyan notunun tapu kütüğünde bulunmaması sonucu yaşanan
üçüncü şahıslardaki eksik bilgilenme ve değerlendirme,
- Kredi veren kuruluşlar parsel üzerinde bulunan terk yükümlüğü sebebi ile bunu bir
sorun olarak görmeleri ve kredi vermekte sorun çıkartmaları,
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarınca yapılan incelemelerde, taşınmazın tapu
kayıtları, mimari proje, inşaat ve iskân ruhsatı belgeleri haricinde Belediyede bulunan
planlar üzerinden de inceleme yapması zorunlu hale getirmekte, terk işleminin
tespitinin

yapılarak,

taşınmazın

değerinde

yapacağı

etkilerinde

araştırarak

raporlamasını zorunlu hale getirmekte,
- Terk işlemi aşamasında, parsel üzerinde bulunan haciz, ipotek ve diğer ayni haklar
yönünden, bu hak sahiplerinin de iznini gerektirdiğinden, terk işleminin yapılmasında
zorluklarla karşılaşılmakta,
- Parsel derinliklerinin belirli metreler haricindeki parsellerde; terk yapılsa da yapılmasa
da inşaat alanına bir etkisi olmadığından, bu alanlar kamulaştırmasız el atma
davalarına konu edilmekte,
- Kazanılacak inşaat alanı değerinin, terke konu arsanın değerinden düşük olacağı
düşüncesi ve beklentisi ile terk işlemi yapılmak istenilmemekte, bu sebeple de bu
alanlar ifraz edilerek ayrı parsel haline getirilmeye çalışılmakta,
- Parseli, imar planına uygun hale getirmek için yapılması gereken terk işleminin
yapılmamasından dolayı, imarlı yapılaşmaya geçilememekte,
- Yola giden kısmın ana taşınmazdan ayrılmadan beyan notu konulmak yerine, yola
giden kısımların tapu kütüğünde ifrazen ayrılarak ayrı bir parsel haline getirilmesi
durumunda da terk işlemi yaptırılmasında zorluklar yaşanmaktadır. İfrazen ayrılan
parsellerde ana taşınmaz ile yolda kalan taşınmazlarda zamanla satış, devir, veraset,
yargı kararları vb. yöntemlerle malikler bakımından farklılaşmalar oluşmaktadır. Ana
taşınmaz üzerinde imarlı yapılaşmaya geçilmek istenildiğinde ise; yolda kalan parsel
maliklerince bu durum kötüye kullanılarak yüksek bedelli satışlara konu edilmeye
çalışılmakta, terk işlemi yaptırılmadığında da yola cephesi olması gereken parselin,
yol cephesinde “yol” niteliğinde olsa da, şahıs mülkiyetinde parsel bulunması sebebi
ile ABBİY’nin 5’nci maddesinin, 14’üncü fıkrasında bulunan “İfraz suretiyle yola
cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı
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düzenlenemez.”, hükmü uyarınca inşaat izni verilmemekte ve bu durumda
mağduriyetlerin oluşumuna neden olunmaktadır.

İfrazen ayrılan “yol” niteliğindeki bu parseller, “fiili el atma” ve “hukuki el atma” dan
kaynaklı kamulaştırmasız el atma davalarına konu edilmektedir. Davalar yolun
genişliğine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya da Çankaya Belediye
Başkanlığı aleyhine açılmaktadır.

Ankara Belediyesi’nce uygulaması yapılan bu planlara 2942 Sayılı Kanun’un 38’inci
maddesi uyarınca getirilen 20 yıllık hak düşürücü süre sebebi ile taşınmaz maliklerince
dava açılamadığından, Belediye bakımından bir sorun olarak gözükmeyen bu durum,
Anayasa Mahkemesinin 2003 tarihli kararı ile 2942 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesini
iptal etmesi ile birlikte 20 yıllık hak düşürücü süre sınırı ortadan kalkmış ve 1930’lu
yıllardan itibaren başlayan planlama sürecinde özellikle yol genişleme planlarında yolda
kalan ancak terki yapılmayan kısımlara ilişkin kamulaştırmasız el atma davaları açılmaya
başlanılmıştır.

4.3 Kat Artışı ve Yol Genişleme Planlarında Terk Uygulamaları

Çankaya İlçesi’nde oldukça sık rastlanan bir uygulama olmakla birlikte bu uygulamalar
İlçe Belediye kurulmadan öncesi ve sonrası uygulamalar olarak ele alınmıştır. 1984
öncesi dönemdeki uygulamalar genellikle Ankara Belediyesince yapılan uygulamalardır.
Kat artışları sonrası bölgede artan nüfus yoğunluğu ve buna bağlı donatı alanı
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mevcut yolların genişletilmesi işlemleridir. Yol
genişleme planlarında mümkün olduğunca yapının ön bahçe mesafesi içerisinde yol
genişletme çalışmalarının yapıldığı ve yapının ön cephe hattının korunduğu
görülmektedir. 1984 sonrası yapılan uygulamalar ise; 2981 Sayılı Kanun hükümleri
uyarınca yapılan ıslah imar planı uygulanmış yerlerde, kat adetlerinin ve inşaat
yoğunluğunun artırılması sonucu, artan nüfus yoğunluğu ve buna bağlı donatı alanı
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yapılan, kat artışı ve yolların genişletilmesine ilişkin
planlara ilişkin uygulamalardır.
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4.3.1 1984 öncesi kat artışı ve yol genişleme uygulamaları

1930’lu yıllardan 1984 yılına kadar geçen süreçte, İlçe sınırları içerisinde yapılaşmanın
yoğun ve tamamlanmış olduğu Kızılay, Maltepe, Cebeci, Kavaklıdere, Çankaya, Ayrancı,
Bahçelievler gibi diğer bölgelerde, farklı yıllarda bir veya birden fazla kat artışı planı
uygulaması yapılmıştır. Bu kat artışları sonrası ise artan nüfus yoğunluğuna göre mevcut
yolların genişletilmesi çalışmaları yapılmıştır. Ancak hazırlanan planlar kat artışı olarak
değil, yol genişlemesi veya kamulaştırma planları olarak onayları yapılmış, yola giden
kısımlar ise hazırlanan dağıtım cetvellerinde kamulaştırılacak alan, yola giden, yeşil alan
gibi isimlerde yapılan kesinti olarak gösterilmiştir.

İlgili yıllardaki Ankara İmar İdare Heyeti (AİİH) kararları incelendiğinde, kat artışına
dair bir ibareye rastlanmamakta, ancak planlar üzerinde ki yapılaşmaya ilişkin
gösterimler incelendiğinde, parselin ilk oluşturulduğu plandaki yapı katı ile yol
genişlemesi sonrası kat adetlerinin farklı olduğu görülmektedir (Şekil 4.6).

Şekil 4.6 1984 yılı öncesi kat artışı planları ve yol genişleme uygulamaları örneği
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İlgili yıllarda bu alanların doğrudan kamulaştırılması yapılmamış; hazırlanan planlar ile
bu kısımlar parselden ifrazen ayrılmayarak tapu kütüğünde beyan notu konularak, parsel
üzerinde yeni bir yapılaşmaya başlanılması aşamasında, bu alanların taşınmaz
maliklerince, terk işlemini yapmaları beklenmiştir. Genellikle bu süreç, taşınmaza ilişkin
imar ruhsatına tabi mimari proje tadilatı, tashihat gibi işlem talepleri aşamasında,
Belediyece AİY’nin 37’nci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki hükümleri doğrultusunda
bedelsiz olarak yola terk işlemini yapmaları istenmiştir. Ancak bazı uygulamalarda,
parsellerin yola giden kısımlarının ifrazen ayrılarak ayrı bir parsel numarası olarak tapu
kütüğünde tescillerinin yapıldığı görülmektedir. İfrazen ayrılan bu parseller ile ana
taşınmaz arasında zamanla mülkiyet yapısı farklılaştığından, ana taşınmaz maliklerince
terk işlemi yapılmak istense de bu parsellerin terk işlemi yapılamamaktadır. Ayrı bir
parsel olarak tescilli olan ve terki sağlanamayan bu parseller 2003 yılından sonra
kamulaştırmasız el atma davalarına konu edilmeye başlanılmıştır.

Kamulaştırmasız el atma davaları yolun genişliğine göre İlçe Belediye ya da Büyükşehir
Belediyesi aleyhine açılmaktadır. 2013 yılı öncesi AİY’e göre 12 metre ve üstü yolların
sorumluluğu ABB’ye, 12 metre altı yolların sorumluluğu ise ilçe belediyesine ait iken,
2018 yılında onaylanan ABBİY’nin 18’inci maddesinde 15 metre ve üstü yolların
sorumluluğu ABB’ye, 15 metrenin altındaki yolların sorumluluğu ise ilçe belediyelerine
geçmiştir. 1984 yılından önce AİİH tarafından onaylanan planlardan kaynaklanan
kamulaştırmaya konu işlemlerde; Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2014 tarihli Kararında;117
“Taşınmazın istimlak edilecek alan olarak ayrılması işleminin 1973 yılında Ankara İmar
İdare Heyetince yapıldığı dikkate alarak, İmar İdare Heyeti’nin yerine kaim olan
ABB’nin sorumlu tutulması gerektiği düşünülmeden, yazılı şekilde Çankaya Belediye
Başkanlığı hakkındaki davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
yönündeki kararı ile benzer davalara emsal olmuş ve Çankaya Belediyesi aleyhine açılan
davalar husumet yönünden davaların reddi yönünde karar verilmektedir.

2942 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2003 tarihli Kararı
ile iptal edilmesi sonucu, ifrazen ayrılan ve tapu kütüğünde ayrı parsel olarak tescil edilen

117

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E:2014/7409, K:2014/21686, T: 22/09/2014.
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bu parseller için Belediyelere yoğun bir şekilde kamulaştırmasız el atma davaları
açılmaya başlanmıştır. Davaların yoğunluğu ve yüksek tazminatlar sonucunda, Kızılay
bölgesinde özellikle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yol genişleme planları ile yola
giden kısımlarda parsellerin, daha önceki planlarda DOP ve benzeri bir kesintisi
bulunmaması sebebi ile kamulaştırmasız el atma davalarının çözümüne yönelik Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kızılay 1.Etap Parselasyon Planı kapsamında parsel
bazında parselasyon planı uygulamaları yapılmıştır.

Parselasyon planlarında yola giden alan olarak ayrılan bu kısımlar kök parsele geri
döndürülerek, yapılan DOP kesintisi ile bu yola giden kısımların bedelsiz olarak kamuya
kazandırılmaya çalışılmıştır. Ancak bu süreç yargı kararları ile son bulmuştur. Yapılan
uygulamalara örnek olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulaması
yapılan Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Atatürk Bulvarı’na cepheli 2515 ada 17
sayılı parseldeki işlemler ve yaşanan süreç incelenmiştir. 2515 ada 16 sayılı parsel; İmar
İdare Heyetinin 1940 yılında onayladığı 6600 sayılı parselasyon planında düzenlemeye
alınan kadastro parselinden yapılan 439 m²’lik zayiat adındaki kesinti sonrası, kalan
kısmının tahsisi ile oluşturulmuştur. Düzenleme esnasında kadastro parselinden %10.84
oranında zayiat adında kesinti yapılmıştır. Vekiller heyetinin 1952 tarihli kararına göre
konut kullanımındaki parsellerde yapılaşma hakkı 3 kattır (Şekil 4.7).

AİİH’nin 1958 tarihli kararı ile onaylanan 6600/B sayılı yol genişlemesi planı ile 2515
ada 16 sayılı parselin 193 m²si “yola giden” olarak ayrılmıştır. 1967 tarihli 1/5000’lik kat
rejimi paftalarına bakıldığında ise parselin ticaret yolu kullanımında kaldığı ve kat
nizamının 7 kat olarak belirlendiği görülmektedir. Parselin ilk oluşturulduğu 1952 yılında
3 kat olan yapılaşma hakkının, 1967 yılına kadar yapılan kat artırımları ile 7 kat olduğu,
ancak planların detaylı olarak incelenmesi ile tespit edilebilmektedir. Tüm bunlar
değerlendirildiğinde ise; kat artışları sebebi ile ortaya çıkan sosyal donatı alanı ihtiyacının
karşılanması için yol genişleme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir (Şekil 4.8).
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Şekil 4.7 6600 sayılı parselasyon planı pafta sureti

Şekil 4.8 6600/B sayılı yol genişleme planı pafta sureti
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Uygulamanın iptali için taşınmaz maliklerince Ankara 5. İdare Mahkemesinde açılan
davada, mahkemenin 2018 tarihli Kararında118; “...yeniden düzenlemeye tabi tutularak
daha önce 6600 sayılı plan cetvelinde 1104 Ada 12 Parselden zayiat adı altında 439 m²
alan kesintisi yapılarak 2515 Ada 16 Parselinde aralarında bulunduğu muhtelif imar ada
parsellerin teşekkül ettirilmesi sebebiyle yeniden 2515 Ada 16 Parselden DOP altında
186 m² kesinti yapılıp, parsel bazında uygulamaya tabi tutularak 2515 Ada 115 sayılı
parselin oluşturulmasında imar mevzuatında temel kanun olan 3194 Sayılı Kanun’a ve
ilgili yönetmeliklerine uygun işlem tesis edilmediği görüş ve kanaatine varıldığı
belirtilerek…” işlemin iptaline karar vermiştir (Şekil 4.9).

Şekil 4.9 Parselasyon planları ile oluşan son durumu gösteren kroki
Danıştay 6. Dairesinin 2012 tarihli Kararında119 ise özetle; daha önce yola giden alan
olarak ayrılan 193 m²’nin tapuda beyanlar hanesine işlenmesine rağmen tapuya tesis
edilmediği, daha önce alınan 193 m²’nin iade edilerek 186 m²’lik DOP kesintisi
uygulamasında, iki defa DOP alındığından söz edilemeyeceği gerekçesi ile bozmuştur.

118
119

Ankara 5. İdare Mahkemesi, E: 2007/147, K:2008/2100, T: 05/11/2008.
Danıştay 6. Dairesi, E:2009/2097, K:2012/5333, T:16/10/2012.
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Parselasyon planının dayanağı olan Atatürk Bulvarı, TRT, Kuğulu Park Kavşağında
1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklinin
Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2008 tarihli Kararı120 ile iptal edilmiştir. İptal kararı
sonrası ilgili alana ilişkin Kızılay-Kuğulu Kavşakları KDGPA sınırı, Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin 2008 yılındaki kararı ile onaylanmıştır. KDGPA sınırının Ankara
14. İdare Mahkemesinin 2008 tarihli Kararı121 ile iptal edilmesi sebebiyle, İdare
Mahkemelerince, parselasyon planının dayanaksız kaldığı gerekçesi ile yapılan
parselasyon planlarının iptallerine karar verilmiş, davaya konu olan parseller ise
hazırlanan geriye dönüş cetvelleri ile eski durumlarına döndürülmüştür.

4.3.2 1984 sonrası kat artışı ve yol genişleme uygulamaları

Çankaya Belediyesinin ilk faaliyet geçtiği 1984 yılında, imar çalışmaları öncelikle yoğun
gecekondulaşmanın bulunduğu alanlarda, gecekondu hak sahiplerinin tespiti ve arsa
tahsislerinin yapılabilmesi, gecekondulaşmadan bir an önce imarlı yapılaşmaya
geçilebilmesi amacı ile 2981 sayılı Kanun’a göre hazırlanan ıslah imar planlarına göre
uygulamalar yapılmıştır.

İlk yıllarda hazırlanan ıslah imar planları, 2981 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesindeki
hüküm gereği fiili kullanımlar ile hak sahipliğinin tespitine yönelik olduğu, yapılaşmaya
ilişkin tanımlamaların bulunmadığı uygulamalardır. Yapılan planlarda yetersiz, kentsel,
sosyal ve teknik alt yapı donatı alanları oluşturulmuş ve oluşturulan parsellere yapılaşma
hakkı verilmemiştir. Bu sebeple, planlara ilişkin AAD uygulamalarında da düşük
oranlarda DOP kesintisi yapılmıştır.

1984 tarihli 2981 sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun’un122 12’nci maddesi gereğince, 2981 sayılı
Kanun’un 20’inci maddesine eklenen “…buralarda yapılacak binaların irtifaı azami
H=12.50 m olacaktır.” hükümlerine göre, yapılaşma şartlarının tanımlandığı, planlama

Ankara 8. İdare Mahkemesi, E:2006/2505, K:2008/411, T:24/03/2008.
Ankara 14. İdare Mahkemesi, E:2008/385, K:2009/919, T:14/02/2008.
122
T.C. Resmi Gazete, Tarih:07/06/1986, Sayı:19130
120
121
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alanındaki nüfus yoğunluğuna göre yeterli sayılabilecek kentsel, sosyal ve teknik alt yapı
donatı alanlarının da bulunduğu ıslah imar planları hazırlanmaya ve uygulanmaya
başlanılmıştır. 1986 sonrası yapılaşma hakkının tanımlandığı ilk ıslah imar planı
uygulamalarında ise; bölgenin genel jeolojik yapısı ve topoğrafyası dikkate alınarak, kat
adetlerinin düşük tutulduğu, 2 veya 3 katlı yapılaşmaya izni veren planlar hazırlanmıştır.
Islah imar planlarında 2 ve 3 kat uygulamaları, bölge sakinlerinin tepkisini çekmiş ve
siyasi iradenin bu yöndeki olumlu yaklaşımları ile kat adedi düşük olan alanlarda birer
kat artırımına yönelik plan değişikliklerinin yapılmasına neden olmuştur. Kat artışı ile
birlikte artan nüfus yoğunluğunun sosyal ve teknik altyapı donatı ihtiyacının
karşılanabilmesi için; 5 metrelik yollar 7 metreye, 7 metrelik yollar 10 metreye, 10
metrelik yollar 12 metreye, 12 metrelik yollar 15 metreye olacak şekilde plan
değişiklikleri yapılmıştır. Yapılan kat artırımı ve yol genişlemesi plan değişikliklerinde,
genişlikleri artırılan yollar, yolun her iki tarafından eşit olarak genişletilmesi ile
karşılanmıştır (Şekil 4.10).

Şekil 4.10 Islah imar planı uygulaması sonrası, kat artışı ve yol genişlemesi imar planı
değişikliği örneği
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Belirtilen imar planı değişikliklerinde inşaat emsal değeri olanlarda, kat adedi ile birlikte
Kat alanları katsayısı (KAKS) değeri de aynı oranda artırılmış, inşaat emsali bulunmayan
alanlarda ise sadece kat adedi artırılmıştır. Parseldeki ön ve yan bahçe mesafeleri
değiştirilmemiş, yolun terk sonrası durumuna göre bina cephe hatları korunmuştur.
Belediyece kat artışı imar planı değişikliklerinde; verilen kat artışından kaynaklanan
değer artışı gerekçesi ve AİY’de terk olan parsellerdeki bina derinlik hesabına ilişkin
hükümler dikkate alınarak, yola giden ve kamulaştırmaya konu olan alanların bedelsiz
olarak kamuya kazanımı için plan notlarına, parsellerde yol genişlemesi nedeni ile ayrılan
kısımların ilgili belediyesine tapu tescil aşamasında bedelsiz terk edilmesi halinde, bir
önceki senet yüzölçümü üzerinden inşaat hakkı verilmesi yönünde hüküm tesis edilmiştir.

Plan notlarında “ilgili belediyesine” ibaresi ile terk işleminin ancak belediye adına
yapılması gerektiği sonucunu çıkartılsa da uygulamada, bu alanların tapu kütüğünden
“kamu” adına terkin ettirildiği ve yola giden taşınmazın tamamının “kamu” adına
geçmesi ile birlikte, bu parsellerin tapu kütüğünden terkin edilmiştir.

Belediyece imar planı değişikliklerine ilişkin hazırlanan parselasyon planlarında ise; yola
giden kısımlar dağıtım cetvellerinde kamulaştırılacak alan kısmında gösterilmiş ve bu
kısımlar ana parselden ayrılarak, ayrı parsel numarası verilerek tapu kütüğüne tescil
ettirilmiştir (Şekil 4.11).

Kat artırımı ve yol genişlemesi planlarına ilişkin parselasyon planlarının yapılması ve
yola giden kısımların ayrı parsel olarak ifrazı ve tescili sonrasında terke ilişkin sorunlar
yaşanmıştır. Bu sorunlar ise ana taşınmazın başka kişilere satışı, izale-i şüyu davaları gibi
yöntemlerle ile malik yapısının değişimi sonrasında, yolda kalan parsellerin taşınmazları
arasında oluşan mülkiyet farklılıkları, bu parsellerin bedelsiz olarak kamuya kazanımı
zorlaştırmış ya da imkânsız hale getirmiştir.
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Şekil 4.11 Kat artırımı ve yol genişlemesi uygulamaları sonucunda parsellerin
durumunu gösteren kroki
Plan notlarında, AİY ve ABBİY’de, yola giden kısımdaki hisselerin bir kısmının terk
edilmesine karşılık, bu terk edilen kısma karşılık gelen inşaat alanının nasıl aktarılacağına
ilişkin bir belirtme bulunmadığından, taşınmazda kısmi terk yapıldığı zaman, ek inşaat
artışlarının uygulanmasında sorunlar ortaya çıkmıştır. Terk yapanlar bakımından yaşanan
mağduriyetler, yapılan terk işlemlerinin zaten hukuki olmadığı ve rızaya bağlı olduğu, bu
sebeple terk yapan maliklerin ikinci defa hak mağduriyetine uğramasının doğru
olmayacağı yönündeki yaklaşım doğrultusunda, mimari proje onayı aşamasında terk
edilen miktara karşılık olarak oran nispetinde, ek inşaat hakları verilmiştir. Özellikle iki
ya da üç tarafı yol olan parsellerde, yol genişleme öncesi planlarda verilen inşaat hakkının
mevcut yapı çekme mesafeleri içerisinde kullanılamıyor olduğu durumlarda, yapılan yol
genişleme planları sonucu yola giden kısımların terk edilmesi ile birlikte, parselin son
sınırlarına göre yapı çekme mesafeleri içerisinde verilen inşaat alanı hakları kullanılamaz
hale gelmiştir. Taşınmaz maliklerinin Belediye’ye yapmış oldukları başvurular sonucu,
bu parseller için parsel bazında imar planı değişiklikleri yapılarak, inşaat alanının
tamamını kullanmaya yönelik yeni yapı yaklaşma mesafeleri tanımlanmıştır.

Uygulamadaki diğer bir sorun ise, inşaat emsal değerinin bulunmadığı, sadece ön ve yan
bahçe mesafesi ile yapı nizamı ile kat adedinin bulunduğu parsellerde; 1986 ila 2013
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tarihleri arasında terk işlemleri AİY’nin 37’nci maddesinin 3.fıkrasına göre bina derinlik
hesabına göre uygulanmıştır. 2013 ila 2018 tarihleri arasında yürürlükte olan PAİY’de
konuya ilişkin benzer bir hüküm bulunmaması sebebi ile sadece Yönetmelik’in geçici
maddesine göre AİY’ye göre terk işlemi yaptırılmış ve sonrasında buna bağlı olarak
derinlik hesabı yapılmıştır.

PAİY’nin 5’inci maddesinin 5’inci bendinde getirilen hükümlerle, terk karşılığında bina
derinlik hesabına dayalı uygulamalar yeniden başlamış, 2018 tarihinde yürürlüğe giren
ABBİY’de, AİY‘de bulunan hükümlerin aynen korunması ve 10’uncu maddesinin 3’üncü
fıkrası uyarınca yeniden terk öncesi sınırlara göre bina derinlik hesabına göre işlemler
yapılmaya başlanılmıştır. Bunun yanında, yola giden parsellerin terki halinde ana parsel
üzerinde eski AİY’ye göre bulunan bina derinliğine göre yapı yapılabiliyordu. 2013 ila
2017 tarihleri arasında yürürlükte olan PAİY’deki parseldeki taban alanı katsayısı
(TAKS) değerinin %40’ını aşamaz kuralı gereği, inşaat emsali olmayan parsellerde, ek
inşaat alanı artışı sağlanamadığı gibi, mevcut oturum alanının küçülmesi sebebi ile terk
işlemleri de yapılamamıştır.

Ana taşınmazın değerine ilişkin yapılan değer tespitlerinde, parselin üzerinde herhangi
bir beyan notu bulunmaması sebebi ile eksik değer tespitlerine sebep olunmaktadır. Yola
giden kısmın bulunup bulunmadığı, var ise bu kısmın terk edilmesi halinde yönetmelik
ve plan notlarına göre ana parselde inşaat artışı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin
bilgilerinde araştırılması ve buna göre değer tespitinin yapılması gerekir iken; yola giden
alan, ana parselden giden bir kayıp olarak ele alınmıştır. Bu sebeple de, değer tespitinde
bulunan uzmanların, sadece tapu kayıtları üzerinden değil, Belediyelerden parselde terk
bulunup bulunmadığı ve bu terklerin inşaat alanına etkileri ile plan notları ve ilgili
yönetmelik hükümlerini araştırması zorunluluk haline getirmektedir.

Terk edilmeyen parseller, taşınmaz sahiplerince kamulaştırmasız el atma davalarına konu
edilmekte ve yol genişliğine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ya da Çankaya
Belediye Başkanlığı olmak üzere ayrı ayrı ya da beraber olarak davalar açılmaktadır.
Kamulaştırmasız el atma davalarında, bilirkişilerce parselin yola giden kısmının 2942
Sayılı Kanun’un 11’inci ve 12’nci maddesi hükümleri gereği, ana taşınmazdaki kat
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artırımdan kaynaklanan değer artışı göz ardı edilmekte, parsele ait son onaylı imar
planında verilmiş olan kat nizamı ve inşaat alanı üzerinden değer tespitine konu edilmesi
de, başka bir kamu zararına yol açmaktadır.

4.4 Islah İmar Planı Uygulaması Yapılan Alanlardaki Plan Değişikliklerinde
“Terk” Sorunu

Çankaya Belediyesinin ilk dönemlerinde 2981 Sayılı Kanun’a göre fiili durumun ve hak
sahiplerinin tespitine yönelik ıslah imar planları hazırlanmıştır. 2981 Sayılı Kanun’un ilk
yürürlüğe girdiği 1985 yılı itibarı ile gecekondulaşmanın yoğun olduğu Dikmen bölgesi
olarak adlandırılan, Öveçler, Ata, Şehit Cevdet Özdemir, Şehit Cengiz Karaca,
Cevizlidere, Gökkuşağı, Karapınar, Akpınar mahallelerinde ilk ıslah imar planı
uygulamaları yapılmıştır (Şekil 4.12). Bu planlar 1985 tarihli 2981 Sayılı Kanun’a göre
sadece mülkiyetlerin tespiti ve tahsis işlemlerini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu dönemde yapılan ıslah imar planları incelendiğinde; plan içerisinde bulunan sosyal ve
teknik altyapı alanlarının sadece mevcuttaki camiler, okullar, bazı kamusal binalar gibi
benzeri alanlardan oluştuğu, plan ile tanımlanan yolların dahi mevcut kullanımdaki
yolların genişlikleriyle sınırlandırıldığı, standartlara uygun olmadığı, bu planların
mümkün olduğunca gecekonduları korumaya yönelik olarak hazırlandığı görülmüştür.
Uygulamada planlar A ve B planı olmak üzere iki ayrı plan olarak hazırlanarak onayları
sağlanmıştır. A planı olarak adlandırılan planlar mevcut durumu korumaya yönelik inşaat
hakkı tanımlanmamış ıslah imar planları olup, diğeri de aynı alana ait yapılaşma
haklarının tanımlandığı, kentsel, sosyal ve teknik alt yapı donatı alanlarının PYDY’de
belirtilen asgari ölçülere bağlı olarak hazırlanan planlardır (Şekil 4.13).
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Şekil 4.12 Çankaya Belediyesinde yapılaşma hakkı verilmeyen, ıslah imar planı
uygulanan alanlar
AAD işlemleri A planlarına göre yapılmış, düzenlemeye alınan parsellerden düşük
oranlarda da olsa DOP kesintileri yapılması, düzenleme ile af kapsamında müracaat eden
gecekondular ile diğer yapılaşmaların tespiti, fiili kullanımların belirlenmesi, bu
kullanımlara göre parseller ile mülkiyetlerin tespit işlemleri yapılmıştır. A planı ile
uygulamanın tamamlanıp, gecekondu hak sahiplerine tahsis işlemleri tamamlandıktan
sonra birden fazla ada ya da parsel malikinin bir araya gelerek; B planına göre ada bazında
yapılacak uygulamalar ile yapılaşmaya uygun parsellerin oluşumu sağlanması
öngörülmüş (Şekil 4.14), planların uygulanmasına ilişkin hükümler imar planı plan
notlarında tanımlanmıştır.
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Şekil 4.13 Fiili durumu korumaya yönelik hazırlanan ıslah imar planları (A Planı)

Şekil 4.14 Yapılaşmaya yönelik hazırlanan imar planı (B Planı)
B planına göre uygulama yapılması halinde donatı alanlarının oluşturulabilmesi içinde
imar planı plan notuna konulan “Yıkılıp yeniden yapılanma getirilen (B no.lu) plana göre
yenilenme olacaktır. Bu durumda planda belirtilen sosyal donatı alanları kamu eline
geçmeden ve bu alanlarda kalan binalar yıkılmadan inşaat uygulaması yapılamaz.”
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hükmü ile ortaya çıkacak kamulaştırma yükü ile kamu alanlarının, bedelsiz olarak terk ve
devir işlemleri yapılmadan inşaat uygulamasına izin verilmemiş, terk ve devir işlemleri
zorunlu hale getirilmeye çalışılmıştır (Şekil 4.15).

Şekil 4.15 Plana ait gösterimler ve plan notları
Belediyenin bu planlardaki genel beklentisi ise; ıslah imar planlarının (A plan)
uygulaması yapılıp, kesinleşen parsellerdeki gecekonduların tahsis ve tapu verme
işlemleri tamamlandıktan sonra, parsel maliklerinin talebi ile B planında belirlenmiş olan
imar adalarına göre en az bir ada bazında, etaplar halinde, yeni planın hayata geçirilmesi,
sosyal donatı alanlarının da kamuya bedelsiz olarak kazanılmasını sağlanarak, imara
uygun modern yapılaşmanın başlaması amaçlanmıştır. Ancak uygulama öngörüldüğü
şekilde yürütülememiş, gecekondu sahipleri Tapu Tahsis Belgelerini aldıkları halde,
tahsis işlemin yapılması için Belediyeye başvuru yapmaları beklenmiştir. Bu işlemlerde
isteksiz davranmışlar, diğer taraftan aynı ada içerisinde bulunan onlarca taşınmaz
malikini bir arada hareket etmeye zorunlu kılan bu uygulamanın yerine, yapılaşma
haklarının tanımlandığı ve düzgün geometrili imar parsellerinin oluşturulduğu, daha az
taşınmaz malikinin paydaş olabileceği, yapılaşmaya uygun yeni bir imar planı çalışması
yapılması için; 3290 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri de dikkate alınmıştır.
Önceleri 2 veya 3 katlı yapılaşmaya izin verilen düşük yoğunluklu, sosyal ve teknik
altyapı ihtiyaçlarının minimumda karşılandığı, yolların belirli standartlarda oluşturulduğu
ve bütün gecekonduların korunmasını gerektirmeyen ıslah imar planları hazırlanmıştır.
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Yapılaşma hakkı bulunmayan ıslah imar planlı uygulanan alanlarda, bölgeyi bütüncül
olarak ele alacak, yapılaşma hakları ile gerekli sosyal ve teknik altyapı alanlarını
sağlayacak yeni imar planı çalışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte kat adedi 2 ve 3 katlı
ıslah imar planı yapılan alanlarda ise kat artırımları yapılmıştır. Bu süreçte gecekondu
alanlarındaki ıslah imar planı yapım politikaları da değişmiş ve yapılacak yapıların azami
irtifaları 4 katı geçmeyecek, yeterli sosyal ve teknik alt yapı alanlarını içeren ıslah imar
planları hazırlanmıştır.

İlk yapılan uygulamalarda oluşan parsellerde yapılaşma hakkı bulunmasa da, DOP
kesintisi yapılmış olması ve ikinci bir defa uygulama yapılması halinde DOP
alınamayacağından, imar parsellerinin bir kısmında tahsislerin yapılmış olması,
gecekondu hak sahiplerinin tapulu bir malik haline gelmesi, şahıs mülkiyetindeki
parsellerde ki satışlarla mülkiyet farklılaşması bulunması vb. nedenlerle; bu alanlarda
geriye dönüş işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

Hazırlanan yeni imar planı değişikliklerinde daha düzgün yapılaşmaya olanak veren,
yüksek yoğunluklu imarlı parsellerin oluşumu sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak artan
nüfus yoğunluğu ile beraber, planlama alanı içerisindeki artan sosyal ve teknik alt yapı
donatı alanlarının karşılanabilmesi için kamulaştırma işleminin yapılması gerektiğinden,
Kamulaştırma

yükünün

azaltılması

için

Çankaya

Belediyesi

mülkiyetindeki

taşınmazların gecekondu hak sahiplerine yapılacak tahsis miktarları ile kamu
hizmetlerine ayrılan paylar haricindeki artan kısımlarının tamamı uygulamada terk
edilmiştir. Ancak yapılan bu terklerin ortaya çıkan kamulaştırma miktarını istenilen
seviyelere indirmediği görülmüştür.

Öveçler, Ata, Şehit Cevdet Özdemir, Şehit Cengiz Karaca Mahallelerini kapsayan 117
ha’lık Dikmen Doğu Yakası imar planı değişikliği uygulamasında, Belediye’nin
mülkiyetindeki 4 ha’a yakın bir alanı terk ettiği halde 20.8 ha’lık bir alan kamulaştırılma
işlemine konu olmuş, diğer taraftan Cevizlidere, Gökkuşağı, Karapınar, Akpınar
Mahallelerini kapsayan 193 ha’lık planlama alanlı Dikmen Batı Yakası imar planı
değişikliği uygulamasında Belediyenin mülkiyetindeki 12.8 ha’lık bir alanı terk ettiği
halde 26.9 ha’lık bir alan kamulaştırılma işlemine konu olmuştur Çizelge 4.3).
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Çizelge 4.3 Yapılaşma hakkı bulunmayan ıslah imar planı uygulamalarında, imar planı
değişikliği aşamasında terk edilen ve kamulaştırılması gereken alanlar
Planlama
Alanı
(ha)

Kadastral
Parsel
Alanı (ha)

Belediyece
Terk
Edilen
Alan (ha)

Kamulaştırılmas
ı
Gereken Alan
(ha)

Dikmen Doğu
Öveçler, Ata, Şehit
Yakası 81154 Nolu Cevdet Özdemir,
Parselasyon Planı Şehit Cengiz Karaca

117

86

4

20.8
(% 27.9)

Dikmen Batı
Cevizlidere,
Yakası 81156 Nolu Gökkuşağı,
Parselasyon Planı Karapınar, Akpınar

193

141

12.8

26.9
(% 21)

Plan/
Parselasyon

Bulunduğu
Mahalleler

Tasarlanan planın hayata geçirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma miktarının yüksekliği
sorununun çözümü için, planlama sahasındaki engebeli olan arazi yapısı ve jeolojik yapısı
gereği yapılaşmaya açılması mümkün olmayan alanlar haricindeki alanlarda konut
parselleri oluşturulmuş, imar planında yeşil alan olarak tasarlanan alanlarda,
kamulaştırılması gereken miktar kadar, kamu parseli niteliğinde olan “Park ve Spor
Alanı” kullanımında alanlar tanımlanmıştır.

Konut parsellerinde inşaat emsali 1.80 olarak belirlenmiş ve kamu parsellerinin bedelsiz
olarak kamuya kazanımı için plan notlarına, “Konut alanlarında, maksimum TAKS: 0.40
ve E:1.80’dir. Parselasyon planı ile çıkacak kamulaştırma miktarının ilgili belediyesine
ve/veya kamu kuruluşuna bedelsiz terk edilmesi halinde oluşan yeni parselde E:2.00
olacaktır.” hükmü konulmuştur (Şekil 4.16). Plan notu hükmü ile planlama alanında
meydana gelen değer artışının yanında, kamulaştırmaya konu edilen kısımların kamu
adına bedelsiz terk yöntemi ile kazanımı için, inşaat hakkı artırımı yöntemi kullanılmıştır.
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Şekil 4.16 81154 ve 81156 sayılı parselasyon planı ve terke konu edilen kamu parselleri
Plan notundaki bedelsiz terk işlemi; taşınmaz maliklerini zorlayıcı bir nitelikte değil,
rızaya dayalı bir işlem olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte “ilgili belediyesine
ve/veya kamu kuruluşuna” ibaresi ile ilgili yıllarda yürürlükte olan 3030 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25’inci maddesindeki, “Büyükşehirin tümüne hitap
eden, 30 dekardan büyük olan ve büyük şehirde sayısı üçten fazla olmayanların idare ve
işletmesi büyük şehir belediyelerine aittir.” hükmü uyarınca, yeşil alanların
büyüklüklerine göre Büyükşehir ya da İlçe Belediyesine devri/terkini, diğer kamu
parsellerinde ise ilgili bakanlık ya da kamu kuruluşuna devir ve/veya terkin işleminin
yapılması öngörülmüştür. “Park ve Spor Alanı” kullanımındaki bu alanlarda terkin
işlemleri incelendiğinde ise terk işlemlerinin çoğunlukla “Kamu” adına yapıldığı, bazı
terklerinde “Ankara Büyükşehir Belediyesi” adına yapıldığı görülmüştür. ”Kamu” adına
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yapılan terkin işlemlerindeki genel hedef ise parselin tamamında terk işleminin yapılması
ile birlikte tapu kütüğünden taşınmazın terkin edilmesini sağlanmasıdır.

Plan açıklama raporlarında ve plan notu hükümlerinde, yapılan plan değişikliği ile benzer
uygulamalar ile kıyaslandığında bir inşaat artışı bulunup bulunmadığı bilgisi bulunmadığı
gibi, plan notu ile yapılacak olan terk işlemi ve bunun karşılığında elde edilecek inşaat
alanının artış miktarının, gerçekte bir değer artışı sağlayıp sağlamadığına ilişkin bir
çalışma ya da belirtme de bulunmamaktadır. Bu ek inşaat artışı ile planda tanımlanan
terksiz inşaat hakkının, çevredeki diğer benzer uygulamalar ile karşılaştırılmadan,
yapılacak terk işleminin taşınmaz malikleri bakımından bir mağduriyet ya da kazanç
getirip getirmediğine dair bir değerlendirme yapılamamaktadır.

Terk işlemi karşısında taşınmaz maliklerinin elde ettikleri ek inşaat hakkı ile yeni yapılan
plan değişikliği ile verilen inşaat haklarının, benzer uygulamalar ile karşılaştırılması
gerektiğinden, bu konuda bir inceleme yapılmıştır. Konuya ilişkin olarak, uygulamaya
komşu durumunda olan Huzur, Keklikpınarı, Malazgirt, Mürsel Uluç mahallelerinde
yapılan ıslah imar planı uygulamaları incelenmiştir. Bu uygulamalarda genellikle
TAKS’ın 0.35 olduğu, verilen kat adedinin ise genellikle 4 kat olduğu ortalama DOP
kesintisinin ise %30 ila %35’ler arasında olduğu görülmüştür.

Halbuki plan değişikliğine konu olan alandaki parsellerin oluşturulduğu ıslah imar planı
uygulamalarının DOPO’larına bakıldığında Öveçler Mahallesinde %23.54, Ata
Mahallesinde %25.37, Şehitler’de (Şehit Cengiz Karaca ve Şehit Cevdet Özdemir)
%28.44, Cevizlidere-1’de %29.60, Cevizlidere-2’de %22.25, Gökkuşağı’nda %22.53,
Karapınar’da %31.90 ve Akpınar mahallesinde %25.19 oranında olduğu görülmüştür.

İmar planındaki yapılaşma haklarına göre değer artışının ortaya konulabilmesi için
yapılan örnek hesaplamada; her iki ayrı bölgede ilk aşamada imar hakkı bulunmayan
uygulama yerine komşu alanlarda yapıldığı biçimde ortalama %35’lik DOP kesintisi ile
KAKS 1.40 olan 4 katlı inşaat hakkına göre uygulama yapılmış olunsaydı taşınmaz
maliklerinin alacakları inşaat alanı ile yapılan imar planı değişikliğine göre inşaat hakları
kıyaslanma yapılmıştır (Çizelge 4.4).
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Çizelge 4.4 Uygulamalardaki inşaat alanı karşılaştırması

Bölge
Adı

Dikmen
Doğu
Yakası

Planlama
Alanı

Alan
(m2)

DOP
Oranı

İmara
Tahsis
(m2)

İnşaat
Emsali

İnşaat
Alanı
(m2)

Islah İmar
Planlarında

1000

0,25

750,00

0

0

1000

0,35

650,00

1,40

910,00

750

0,28

540,00

1,80

972,00

750

0,28

540,00

2,00

1080,00

1000

0,27

730,00

0

0

1000

0,35

650,00

1,40

910,00

730

0,21

576,70

1,80

1038.06

Son İmar Planında
(Terksiz)

730

0,21

576,70

2,00

1153.4

Son İmar Planında
(Terkli)

81154 sayılı
Parselasyon
Planında

Islah İmar
Planlarında
Dikmen
Batı
Yakası

81156 sayılı
Parselasyon
Planında
Planı

Açıklama

Yapılaşma Hakkı B
planı ile
tanımlanmıştır.
Emsal Uygulamalara
göre
Son İmar
Planında (Terksiz)
Son İmar Planında
(Terkli)
Yapılaşma Hakkı B
planı ile
tanımlanmıştır.
Emsal Uygulamalara
göre

Çalışmada örnek olarak 1000 m²’lik bir kadastral parsel büyüklüğü alınmıştır. 81154
sayılı parselasyon planında (Dikmen Doğu Yakası) 1.000 m²’lik bir kadastral parsele 4
katlı, KAKS 1.40 olan bir uygulama yapılmış olsa, yaklaşık 910 m²’lik bir inşaat hakkı
elde edilecekti. Hâlbuki yapılaşma hakkı bulunmayan ıslah imar planı ile yapılan
uygulamalarda ortalama %25 oranında DOP kesintisi sonrası kalan 750 m²’lik bir
taşınmaza 81154 sayılı parselasyon planında yapılan %28’lik kamu payı tahsisi sonrası
kalan 540 m²ye 972 m²’lik inşaat hakkı verilmiş ve kamu paylarının terkini halinde ise
inşaat hakkının 1080 m² olduğu görülmüştür. Buna göre 81154 sayılı parselasyon
planında terk yapılmayacak olsa bile, diğer uygulamalara göre %6.8’lik bir inşaat artışı
verilmiş, ancak terk yapılması halinde bu inşaat artış oranı %18.7 olmaktadır. 81156
sayılı parselasyon planında ise; yapılan ek %21’lik kamu payı tahsisi sonrası kalan 576.70
m²’ye terk yapılmaz ise 1038.06 m², kamu paylarının terkini halinde ise 1153.40 m²’lik
inşaat hakkı verilmektedir. Buna göre 81156 sayılı parselasyon planında terk
yapılmayacak olsa bile %14.07’lik bir inşaat artışı verilmiş iken, terk yapılması halinde
bu inşaat artış oranı %26.75 olmaktadır.
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Yapılan planlar ile taşınmaz maliklerinin inşaat hakları korunduğu gibi, geçen zaman
içerisindeki mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile %7 ile %14’lik ek inşaat artışının
verildiği görülmektedir. Yeni plan ile inşaat haklarının fazlası ile verildiği uygulamada,
ortaya çıkan kamulaştırmaya konu olan ve “park ve spor alanı” olarak tanımlı kamu
parsellerine tahsis edilen kısımların ileride kamulaştırma bedeline dönüştürülmemesi ve
bedelsiz olarak kamuya kazanımı için, taşınmaz maliklerini özendirmek ve teşvik etmek
amacı ile bu inşaat artışının haricinde %11’lik ek inşaat artışının da yapıldığı
görülmektedir.

Bölgede imar planlarına ilişkin uygulamaların tamamlanması ve tapuya tescili sonrası,
terk işlemlerine göre ek inşaat artışına göre imarlı yapılaşmalar başlamış, bu süreçte ise
çoğunlukla terk işlemi yapılarak ek inşaat alanı kullanımı yapılmıştır. Ancak bazı
parsellerde, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, taşınmaz maliklerinin
kamulaştırma bedelinin elde edilecek tazminat bedelinin inşaat hakkından daha değerli
olduğuna ilişkin yaklaşımları, parsel içerisindeki taşınmaz paydaşları arasındaki ihtilaflar
sebebi ile ek inşaat haklarının kullanmak istemeyenlerin olduğu, bu parsellerde terk
karşılığı verilecek olan ek inşaat artışı verilmeden imar planı ile tanımlanan inşaat hakları
kullanılmış, kamu payları da kamulaştırmasız el ama davalarına konu edilmiştir. Bazı
konut parsellerinde izale-i şuyu davaları sonucu, kamu parseli ile konut parsellerinde
mülkiyet farklılaşması sonucu, konut parselinde imarlı yapılaşmaya geçilmek
istenildiğinde, bu kamu paylarının terkininde sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Parsel
maliklerince; kamu payları terk amacı ile satın alınmak istenildiğinde, bu payların
satılmak istenmediği veya piyasa değerlerinin oldukça üstünde satışlara konu edildiği
görülmüştür.

İnşaat uygulaması aşamasında; parsel paydaşlarının tamamının terk işlemi aranmakta,
başka bir parselden ya da paydaştan terk işlemine izin verilmediğinden, tamamına ilişkin
terk yapılmadığından ek inşaat hakkı kullanılamadığı, ancak terk işleminin rıza-i bir işlem
olması sebebi ile terk yapanlar yönünden oranlı olarak ek inşaat hakkı verilmesi yönünde
idari bir kararla işlemler yürütülmüştür.
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Dikmen Doğu Yakasındaki kamu paylarına tahsisin %28 olması davaya konu edilmiş,
Ankara 7. İdare mahkemesinin 1999 tarihli Kararında123 özetle; sosyal donatı alanlarının
Yönetmelik’teki 12’nci madde kapsamında tüm taşınmaz sahiplerinden eşit şekilde alınan
paylardan karşılanmasının eşitlikçi kişi hakları ile kamu yararı doğrultusunda bir
uygulama olduğu, bu düzenleme sahsındaki ortak kullanım alanları için %28 oranında bir
pay hesaplandığı ve tüm taşınmaz sahiplerinden bu oranda ileride kamulaştırmak üzere
pay ayrıldığı, her ne kadar %28 KOP oranı temayüllerden yüksek olmakla birlikte
Kanunda bir sınırlamanın bulunmadığı belirtilmiş ve 1/1000 ölçekli imar planına uygun
imar parselleri yaratma amacı taşıyan parselasyon planında, planlama ilkelerine aykırılık
bulunmadığı ve davacının eski konut haklarının korunduğunun anlaşıldığı, işlemin yasal
düzenlemelere uygun olduğu yönünde karar vermiştir.

Dikmen Doğu Yakası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğindeki “tüm konut alanlarında parselasyon planıyla çıkacak
kamulaştırma miktarının bedelsiz terk edilmesi halinde inşaat yoğunluğunun artırılması”
yolundaki plan notunun hukuka aykırı olduğu, yasal dayanağının olmadığı gerekçesi ile
Ankara 17. İdare Mahkemesinde E:2013/1156 sayılı dosyada açılan davada ise 2014
tarihli Kararında124 özetle; “Spor alanı kullanımlı kamu tesis alanı tanımlı yere ada/parsel
numarası verilerek düzenleme sahasındaki taşınmazlardan eşit oranlı tahsis yapılmasında
sakınca olmadığı, ancak park alanı ile spor alanının şehircilik, planlama ve imar mevzuatı
yönünden farklı amaç ve statülerinin olduğu, kamuya kazandırılması açısından,
yöntemlerinin ve yatırımcı kuruluşlarının farklı olduğu, parkın imar uygulaması ile
bedelsiz terke, spor alanının ise kamu yatırımına konu olduğu, bu nedenle park alanı ile
spor alanının bir arada bir bütün olarak ayrılmasında ve alanda hangisinin nerede yer
alacağının belli olmamasında, “park” alanına ada/parsel numarası verilmesinde ve tahsis
yapılmasında planlama ve uygulama esaslarına ve imar mevzuatına aykırılık bulunması,
plan notu ile getirilecek inşaat artışı ile donatı dengesinin bozulduğu, gerekçeleri ile tüm
konut alanlarında parselasyon planıyla çıkacak kamulaştırma miktarının bedelsiz terk
edilmesi halinde inşaat yoğunluğunun artırılması ilişkin plan notu hükmünün iptaline
karar vermiştir.

123
124

Ankara 7. İdare Mahkemesi, E:1998/157, K:1999/439, T:12/05/1999.
Ankara 17. İdare Mahkemesi, E:2013/1156, K:2014/706, T:11/06/2014.
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Aynı konuya ilişkin olarak açılan bir başka davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2002
tarihli Kararında125 özetle; plan notları, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte
olamayacağından, söz konusu plan notuyla imar mevzuatına aykırı olarak inşaat hakkını
artırmanın terk koşuluna bağlanamayacağına, ayrıca yeşil alan ve benzer nitelikteki
umumi hizmetlere ayrılan bir sahanın DOP yerine KOP ile karşılanmasını öngören bir
düzenleme getirilmesi işlemini hukuka aykırı bulunduğuna göre dava konusu imar planı
değişikliği ve bu plan uyarınca yapılan parselasyon işleminin imar mevzuatına aykırılığı
açık olduğu belirtmiş ve dava konusu imar planı değişikliği ile yapılan parselasyon
planının davacı yönünden iptaline karar vermiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2003 tarihli Kararında126 özetle; imar mevzuatında
bulunmayan inşaat hakkını artırmayı, terk koşuluna bağlayarak yeşil alan gibi umumi
hizmetlere ayrılan bir sahanın DOP yerine KOP’den karşılanması suretiyle tesis edilen
dava konusu işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile parselasyon planının
iptaline karar vermiştir.

Halen bedelsiz terke ilişkin yeni bir plan notu hükmü tesis edilmediğinden Dikmen Doğu
yakasına ait 81154 sayılı parselasyon planı ile oluşan parsellerde terk işlemi
yapılmamakta, yapılaşmalar terk öncesi inşaat emsali 1.80 olarak kullanılmaktadır. 81156
sayılı parselasyon planında ise ilgili plan notuna ve plana ilişkin açılmış bir dava
bulunmadığından terk işlemlerine dayalı ek inşaat artışı uygulaması işlemlerine devam
edilmekte, kamu terkleri yapılan parsellerde inşaat emsali 2.00 üzerinden, terk işlemini
yapmayan parsellerde ise inşaat emsali 1.80 üzerinden kullandırılmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte, bedelsiz terk işlemini yapıp, buna ilişkin ek inşaat alanı hakkını
kullanarak imarlı yapılaşmaya geçmiş ve yapı kullanma izin belgelerini (iskân) almış
taşınmaz maliklerince, terkin edilen bu kısımların geri alımına ilişkin davalar da açılmış,
Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarda127 gerekçe olarak, terkedilen alanın
bulunduğu alanlardaki değerinin daha yüksek olduğu ya da bedelsiz terk işleminin hukuki
olmadığı ileri sürülmüş, bedelsiz olarak terk ettikleri yerler geri “sicilin düzeltilmesi

Ankara 7. İdare Mahkemesi, E:2002/1476, K:2002/1275, T:25/10/2002.
Ankara 10. İdare Mahkemesi, E:E.2003/417, K:2003/389, T:27/03/2003.
127
Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, E:2002/455, K:2003/296, T:6/5/2003.
125
126
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davaları”na edilmiştir. Ancak geri alıma yönelik bir mahkeme kararı çalışma tarihi
itibariyle çıkmamış olup, mahkemelerin genellikle “kamuya bedelsiz olarak terk
edildikten sonra artık bu davayı açamayacakları” yorumu ile davaların reddi yönünde
karar verdikleri görülmektedir

Benzer başka bir davada ise; taşınmaz malikince tapu müdürlüğünde 02.11.1998 tarihinde
düzenlenen tescil istem belgesi ile 27793 ada 3 sayılı parseldeki hissesini terk ettiği ve
konut parseli olan 25909 ada 10 sayılı parselde plan notlarından kaynaklanan ek inşaat
alanını kullandıkları halde, tapu kütüğünde gerekli kaydın yapılmaması üzerine; ilgili
plan notunun mahkeme kararı ile iptal edildiği gerekçe gösterilmiş ve terk edilen alanın
geri iadesi ya da bedelinin verilmesi yönünde Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde
dava açmışlardır. Mahkemenin 2014 tarihli Kararında128; tapu kütüğünde gerekli
düzeltme işleminin yapıldığı ve davaya konu taşınmazın tapu kütüğünde bulunmadığı,
tapu kütüğünde zamanında yapılmayan eksik tescil işleminin yolsuz tescil niteliğinde
olduğu, bedelsiz terk işleminin konu edildiği plan notunun yargı kararları ile iptal edilmiş
olsa da bu işlemin tapu kütüğünde yapılmış olan işlemleri eski haline getirmeyeceği
gerekçeleri ile reddine karar vermiş ve karar Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2015 tarihli
Kararı129 ile onanmıştır.

Yola terk ve bedelsiz terk edilen alanların geri alınımına ilişkin Türk Hukuk Sisteminde
genel belirleyici hükümler, Yargıtay tarafından verilen kararlarla uygulama bulmuştur.
Konuya ilişkin olarak yargı kararları incelendiğinde ise; Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin
1995 tarihli Kararında130 özetle; önceki imar plânı ile davacının taşınmaz malından bir
kısım kendi rızası ile bedelsiz olarak yola terk edildiği, yola terk yapılırken herhangi bir
şart ileri sürülmediği, imar plânında yapılan değişiklikle yolun daraltılması, yol dışında
kalan bölümün davacıya verilmesini gerektirmediği yönündeki kararı ile terklerde bağışın
şartlı ya da şartsız yapılıp yapılmadığının önemli olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak örnek uygulamada, plan notu hükümleri ile değer artışı karşılığı olarak,
kamu parsellerindeki payların kamu adına terki ya da devri istenmektedir. 3194 Sayılı

128

Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, E:2013/366, K:2014/532, T:8/10/2014.
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E:2015/2568, K:2015/17029, T:13.10.2015.
130
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E:1995/12446, K:1995/13658, T:13.09.1995.
129
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Kanun’un DOP ile oluşturulan parsellerin yeniden düzenlemeye alınması halinde ikinci
bir defa DOP alınamayacağı yönündeki hükmü gereği ortaya çıkan kamulaştırma
külfetinin, yine imar mevzuatında bulunmayan terk işlemi ile çözümü yönündeki ek
inşaat alanına dayalı bedelsiz terk işlemi, 3194 Sayılı Kanun’da tanımlanmamış olması
sebebi ile hukuki görülmeyerek yargı kararları ile iptal edilmektedir. Hâlbuki hazırlanan
imar planlarında, terk sonrası meydana gelecek ek inşaat hakları da düşünülerek ayrılan
sosyal donatı alanları, yargı kararlarında sadece mevcuttaki parsellere verilmiş bir hak
olarak ele alınmakta ve plan notlarının iptaline yönelik yargı kararlar verilmektedir.
Sonucunda ise taşınmaz maliklerine fazla inşaat hakkı verildiği halde, diğer taraftan
ödenen kamulaştırma bedelleri ile fazladan bir kazanç sağlanmaktadır.

Taşınmaz malikleri yönünden değerlendirildiğinde ise; ilgili plan notu hükümleri ile
getirilen ek inşaat hakkının, planlama sahasındaki taşınmaz maliklerince uygun
görüldüğü ve terkin işlemlerinin yapılarak ek inşaat alanını kullandıkları görülmektedir.
Açılan dava sayılarına bakıldığında ise sadece konuya ilişkin açılan dava sayıları çok az
denebilecek sayıdadır. Hatta bazı uygulamalarda hiç dava bulunmamaktadır.

Bu

sonuçlara göre taşınmaz malikleri, planda verilen ek inşaat artışına karşılık terk işlemine
olumlu baktıkları görülmektedir. Yargı kararları sonrasında, Belediye tarafından yapılan
benzer uygulamalarda, terk karşılığı ek inşaat artışı verilmesine ilişkin, imar planı
uygulamalarının yapılmadığı, yapılan plan ve plan değişikliklerinde DOP fazlası alanların
oluşturulmamaya çalışıldığı görülmektedir.

4.5 İmar Planı Uygulamalarında, DOP’nin %40’dan Fazla Gelmesi Halinde Terk
Uygulamaları

Düzenleme sahası içerisindeki DOP üstündeki kısımların kamulaştırılması gerektiğine
3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde hükmedilmiştir. Ancak, Çankaya
Belediyesince yapılan uygulamalardan görüldüğü üzere, nüfus yoğunluğu yüksek olan
imar planı uygulamalarında, planlama alanındaki nüfus yoğunluğuna göre ortaya çıkan
inşaat alanının, düzenleme sonucu oluşturulan yeni yüksek katlı konut parsellerinde
verilmesi karşılığında, Yönetmelik hükümlerinin üstünde yeşil alanlar, daha geniş ve
nitelikli yollar ve kamu parsellerinin oluşturulduğu görülmektedir. Bu imar planlarının
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uygulamalarında DOPO’nun yasal orandan daha yüksek çıkmasında dolayı, ileride
kamulaştırma külfeti çıkmaması amacı ile Belediye’ce genellikle imar planı tekliflerinde
taşınmaz maliklerinden taahhütname veya muvafakatname alınmakta, onay kararlarına
veya plan notlarına ise bu alanların terk edilmesine yönelik özel hükümler konulmaktadır.
İmar planı tekliflerinde, plan notlarına genellikle, yapılması gereken terk işlemleri
yapılmadan parselasyon planının tescil edilemeyeceği, inşaat ruhsatı verilemeyeceği veya
iskân izni verilemeyeceği yönünde hükümler konulmuştur.

Genel imar planı ve plan değişikliği uygulamalarında ise DOPO fazlası kamulaştırmaya
konu alanlar oluşmaması için kamu alanlarının büyütüldüğü ve bu kamu alanlarının plan
notları ile inşaat alanı artışı karşılığı, kamuya terklerinin sağlanmaya çalışıldığı
görülmektedir. Bu kısımda her bir konu ayrı ayrı ele alınmış ve Çankaya Belediyesinde
yapılan uygulama örnekleri ile karşılaşılan sorunlar incelenmiştir.

4.5.1 İmar planı ve plan değişikliği tekliflerinde terk uygulamaları

Taşınmaz sahiplerinin teklifi ile onaylanan imar planı tekliflerinde, düzenleme
sahasındaki nüfus yoğunluğuna göre ortaya çıkan inşaat alanının, düzenleme sonucu
oluşturulan yeni yüksek katlı konut parsellerinde tamamının verilmesi sebebi ile ilgili
Yönetmelik hükümlerinin üstünde yeşil alanlar oluşturulmuştur. Ancak bu planların
uygulanması aşamasında genellikle DOPO yasal sınırların üstünde çıkmakta ve 3194
Sayılı Kanun’un 18’nci maddesi ile AADY hükümlerine göre, DOPO’nun yasal oranlara
düşürülmesi için kamulaştırma işlemi yapılması gerekmektedir.

İmar planı ile planlanan alandaki inşaat haklarının tamamının, yatayda değil dikey
yapılaşmada verilmiş olması sebebi ile ortaya çıkan yol ve yeşil benzeri kamusal hizmete
tahsisli parsel alanlarındaki artışlar sebebi ile ortaya çıkan kamulaştırma ile kamu
parselleri; idarece, taşınmaz maliklerinden bedelsiz olarak kamuya terki istenmektedir.
Taşınmaz maliklerince, bu terk işlemleri uygulama öncesi değil, uygulama sonrası
yapılmak istenmektedir. İmar planları onaylanmadan terk edilecek yerlerin ve
miktarlarının metrekare bilinmiyor oluşu, planın ve parselasyon planının onayı sırasında
yapılacak düzeltmeler ile inşaat alanında azalma olup olmayacağı, üçüncü şahısların askı
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süresinde yapabilecekleri itirazlar ve bu itirazlara göre ortaya çıkacak yeni değişiklikler
gibi sebeplerle terk işlemi parselasyon planının tescili sonrasında yapılmak istenmektedir.
Bu sebeple imar planlarını onaylamaya yetkili idarelerce bu süreç, taşınmaz
maliklerinden alınan ve terk işleminin imar uygulamalarının tamamlanması sonrasında
yapılmasına ilişkin taşınmaz maliklerinden almış oldukları taahhütnameler veya
muvafakatnameler ile yürütüldüğü görülmüştür.

Noterlikçe düzenlenen taahhütname ve muvafakatnamede, işlemin içeriği ve imar planı
uygulaması ile ortaya çıkan kamu kuruluşlarına ve kamuya terkedilmesi gereken ada ve
parsel adları veya genel tanımlamalar ile bu alanları bedelsiz ve şartsız olarak terk ya da
devir edeceklerinin kabulüne ilişkin ifadelerin bulunmasına dikkat ettikleri, alınan bu
belgelere göre de onay işlemlerinin yapıldığı görülmüştür. Bazı uygulamalarda ise
taahhütname ve muvafakatname alınmış olmasına rağmen, plan notlarına bedelsiz terk
işlemlerine ilişkin; inşaat aşamasında terklerin kontrol edilebilmesi amacı ile “Kamu
kullanımına ayrılan yollar, yeşil alanlar gibi kullanımlar kamuya terkedilmeden tescil
işlemi yapılamaz.”, “Yol, genel otopark, park, çocuk bahçesi, oyun alanı, spor alanı gibi
toplumun yararlanmasına açık alanlar kamu mülkiyetine geçmeden ve alt yapı tesisleri
gerçekleştirilmeden yapı izni verilemez.” gibi hükümlerin konulduğu, bu alanların kamu
eline geçmesinin kontrolü sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir.

Uygulamalar incelendiğinde; taşınmaz maliklerince terke konu edilen kısımlar
çoğunlukla terk edildiği halde DOP ile zaten yeterince kesinti yapıldığı, ileride bu yerlerin
Belediye’ce yeni kullanıma açılabileceği yönündeki beklentileri veya idarenin gerekli
kontrol ve takipte bulunmadığı durumlarda terk işlemleri yapılmadığı gibi, plan notlarına
konan parselde yapılacak yapılaşmaya engel plan notları yargı kararları ile hükümsüz hale
getirildiği, inşaat ruhsatı ve iskân belgelerinin alındığı ve bu terke konu alanların,
sonrasında kamulaştırmasız el ama davalarına konu edildiği örneklerle karşılaşılmıştır.
DOPO’nun yasal oranların üstünde olduğu, kamulaştırılacak alanlar ile kamu tesislerinin
bedelsiz terke konu edildiği ve terklerin bir kısmının yapılıp, bir kısmının yapılmadığı ve
yapılmayan kısma ilişkin hukuki sürece ilişkin uygulama örneği olarak Karakusunlar
köyünde bulunan 49, 86, 87, 92, 93 ve 7427 sayılı parsellere ait mevzii imar planı örnek
uygulama olarak ele alınmış ve incelenmiştir (Şekil 4.17).
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Şekil 4.17 71200 numaralı parselasyon planı
AİİH’nin 1978 tarihli Kararı ile onaylanan, Sınırlı Sorumlu Dünya Toplu Konut
Kooperatifleri Birliğince teklif edilen 23,423 ha planlama alanlı mevzii imar planında,
1.542 ünite konut sayısı belirlenmiş ve 4,50 aile büyüklüğü üzerinden 6.939 kişinin
yaşaması öngörülmüştür. İmar planı teklifi aşamasında, Yapı Kooperatifleri Birliği adına
Ankara 10. Noterliğinden (Şekil 4.18), P. Şirketi tarafından Ankara 10. Noterliğinden, T.
ailesi tarafından Ankara 1. Noterliğince düzenlenen taahhütnameler ile Kooperatifleri
Birliği veya üye kooperatiflerine ait diğer parsellerle beraber toplu konut bölgesi olarak
kabul ettiklerini, adı geçen birlik tarafından hazırlanan imar planlarında kamuya
devredilmesi gereken yerleri hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan bedelsiz olarak
kamuya terk edeceklerini kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.
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Şekil 4.18 Kooperatife ait taahhütname
Alınan taahhütnamelerle birlikte onaylanan mevzii imar planı sonrası, ilgililerince
hazırlanan ve AİİH’nin 1978 tarihli Kararı ile 1605 sayılı 6785 sayılı İmar Kanunu’nda
Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun’un 42’nci maddesi uyarınca 71200 sayılı
parselasyon planı onaylanmış, İmar İdare Heyetinin kararında, DOP dışında bağışlanan
54.197 m²’nin bedelsiz olarak terki, ayrıca umumi hizmetlere ayrılan 3774 ada 1 ve 2 sayılı
parselleri; 13779 ada 1 parseli ve 13780 ada 2 sayılı parsellerde ilgili kamu kuruluşları adına
bedelsiz olarak devrine ilişkin şartı ile onay işlemi yapılmıştır (Şekil 4.19 ve 4-20).

Planlanan alan 23,423 ha olsa da 71200 sayılı parselasyon planında, düzenlemeye alınan
kadastro parsellerin tapu alanlarının toplamı 198.790 m²’dir 131. Düzenleme bu miktar
üzerinden yapılmış ve DOPO %45,65 geldiğinden, ilgili yıllarda yasal oran olan %25’e
indirebilmek amacı ile 54.197 m²’lik kısım özet cetvellerinde kamulaştırılacak alan olarak
gösterilmiştir (Şekil 4.16). Teklif edilen plan üzerinden inceleme yapıldığında planlama
alanı 23,423 ha olarak ele alındığı, düzenlemeye alınan alan 19,879 ha olup,
kamulaştırmaya konu olan 5,42 ha’lık kısım düşüldüğünde asıl planlamaya konu olan
kısmın 14,459 ha olduğu görülmektedir (Şekil 4.20).

Yoldan ihdas edilen alanlar uygulamada kullanılmadığından, özet cetvelinde sadece düzenlemeye alınan
değerler üzerinden gösterim yapılmıştır.
131
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Şekil 4.19 İmar İdare Heyeti Kararı

Şekil 4.20 Parsellerdeki kamulaştırma, DOP ve tahsis miktarlarını gösterir özet cetveli
Planlama alanında hektardaki nüfus yoğunluğu 296, ortalama aile büyüklüğü 4,50
olduğundan, kadastral parsellerin alanları üzerinden inşaat hakkı belirlenmiş olursa 1.309
adet konut hakkı verilmesi gerekmektedir. İlgili yıllarda DOPO %25 iken, DOPO’nun
%45,65 gelmesi sebebiyle 54.197 m²’lik kısmın kamulaştırılması gerekmektedir.
Kamulaştırılacak alan düşüldüğünde ise, o zaman konut sayısının 952 adet olması
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gerekmektedir. Planlama alanında 6.939 kişilik nüfus projeksiyonu üzerinden kentsel,
sosyal ve teknik donatı alanları oluşturulmuştur. İmar planı ile verilen inşaat hakları
sadece kamulaştırmaya konu alana değil, tüm planlama alanına verilmiştir. Bu inşaat
hakkının verilmesinin en büyük sebebi ise diğer kamu hizmetlerine tahsisli parseller ile
kamulaştırmaya konu alanın, kamuya bedelsiz olarak terkedilmesidir (Çizelge 4.5).

Çizelge 4.5 Planlama alanındaki nüfus yoğunluğuna göre konut sayısı değişimi
Alan
(Ha)

Hektardaki
Kişi
Sayısı

Aile
Büyüklüğü
(Kişi)

Yaşaması
Düşünülen
Kişi Sayısı

Konut
Sayısı
(Adet)

23.4230

296

4,50

6.939

1.542

19.8790

296

4,50

5.889

1.309

14.459

296

4,50

4.284

952

Açıklama
Genel Planlama Alanına göre
Düzenlemeye Giren Kadastral
Parsel Alanlarına Göre
Düzenlemeye Giren Kadastral
Parsel
Alanlarından
Kamulaştırılacak
Alanlar
Çıkartıldığında

Uygulamanın tapuya tescili ile birlikte kamulaştırılacak alan sütununda gösterilen
Karakusunlar mahallesinde bulunan 49 sayılı parseldeki 8.343 m², 86 sayılı parseldeki
10.408 m², 87 sayılı parseldeki 10.959 m² ve 7427 sayılı parseldeki 15.455m²’lik
Kooperatife ait hisseler 1978 tarihinde kamu adına bedelsiz olarak terkin edilmiştir.
Ayrıca İmar İdare Heyeti’nin kararında belirtilen ve onanlı imar planında “Sağlık
Merkezi” kullanımında parsel ile “oyun ve spor alanı” kullanımında bulunan parseldeki
8.976 m²’lik kooperatif hissesinin “Ankara Belediyesi” adına, “okul alanı”
kullanımındaki parseldeki 8.715 m²’lik hissenin

“Ankara Valiliği” adına terkin

edilmiştir.

P. Şirketi mülkiyetindeki kadastral parselin 10.408 m²‘lik DOPO fazlası kamulaştırma
miktarını, tapu kütüğünden bedelsiz olarak terkin etmiş, ancak oyun ve spor alanı ile orta
öğretim alanındaki kamu paylarına ilişkin hisselerini terk etmemiş, diğer T. ailesinin ise
hisselerinin bulunduğu kadastral parsellerdeki hisseleri ile “Kültür merkezi” alanı olan
kamu kullanımındaki parseldeki hisselerini terkin etmedikleri, konut parsellerinde de
imarlı yapılaşmaların tamamlandığı görülmüştür.
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T. Ailesi, kadastro parsellerindeki bedelsiz terke konu olan hisseleri için 2013 yılında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çankaya Belediye Başkanlığı aleyhine
kamulaştırmasız el atma davası açmış, Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014
tarihli Kararında,132 davaya konu alanların kamulaştırılacak alan olmasına rağmen,
taşınmaz maliklerince verilmiş bir taahhüt bulunduğundan davanın reddine karar
vermiştir. Ancak, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2016 tarihli Kararında133 ise, “…
06.06.1978 tarih ve 524 sayılı İmar İdare Heyeti kararı ile onaylanan 71200 sayılı
parselasyon planında dava konusu 92 parsel sayılı taşınmazın 1.460 m² kısmı ile 93 parsel
sayılı taşınmazın 7.572 m² kısmının kamulaştırılacak alan olarak ayrıldığı, taşınmazların
halen bu miktarlar ile tapuda yaşadığı, davacılar murisi H.T.’nin bu taşınmazların
paydaşlarından olduğu, dava konusu taşınmazlara oyun alanı, çocuk bahçesi ve yol
yapılarak el atıldığı anlaşıldığı belirtilerek, davacıların murisi H.T.nin Ankara 1.
Noterliğince düzenlenmiş, düzenleme şeklindeki bedelsiz terke ilişkin taahhütnamesi
bulunmakta ise de; taahhütnamenin parselasyon planının onaylanıp, ilan edilerek
kesinleşmesinden önce düzenlendiği, bu itibarla soyut şekilde yapılan taahhütnamenin
geçerli kabul edilemeyeceği dikkate alınmadan yazılı şekilde davanın reddi doğru
olmadığı gibi, Kamulaştırmaya ilişkin parselasyon planının AİİH tarafından onaylandığı
gözetildiğinde, imar idare heyetinin yerine kaim olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin
sorumlu tutulması gerektiği düşünülmeden davanın husumet nedeniyle reddine karar
verilmesi, doğru görülmemiştir.” gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Anılan dava sürecinde, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ilgili taahhütnameye
göre taşınmaz maliklerinin sorumluluklarının yerine getirmeleri için Ankara 9. Asliye
Hukuk Mahkemesinde tapu iptali ve tescil davası açılmış, dava yukarıda belirtilen
kamulaştırmasız el atma davası ile birleştirilerek, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin ilgili
kararı gerekçe gösterilmiş ve Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016 tarihli
Kararı134 ile tapu iptali ve tescile ilişkin davanın reddine karar vermiştir.

P. Şirketi’nin terk etmediği oyun ve spor alanı kullanımındaki ve orta öğretim alanındaki
yerlerin ilgili taahhütnameler gereği terkinini sağlamak amacı ile Çankaya Belediye

132

Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, E:2013/322, K:2014/594, T: 06/11/2014.
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E:2015/14639, K:2016/3510, T: 25/02/2016.
134
Ankara 9.Asliye Hukuk Mahkemesi, E:2015/212, K:2016/192, T: 03/05/2016.
133
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Başkanlığı’nca 2015 tarihinde Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.
Dava açılması aşamasında, P. Şirketi tarafından oyun ve spor alanı kullanımında olan
taşınmazını, parselin tapu kütüğünde “Tamamı oyun ve spor alanları olarak 71200 sayılı
imar planı uyarınca ilgili kamu kuruluşuna bedelsiz verilecektir.” beyan notu bulunduğu
halde, H.İ.K’ya satmış, malikin değişmesi ile P. Şirketi’nin taraf ehliyetinin
bulunmadığından husumet yokluğu sebebi ile okul alanı kullanımındaki parselle ilgili
dava açma hakkının Ankara Valiliğine ait olması sebebi ile aktif taraf ehliyeti
bulunmadığından Çankaya Belediye Başkanlığı davadan vazgeçmiştir.

Oyun ve spor alanı, 71200 sayılı parselasyon planı kapsamında bedelsiz olarak kamuya
devredilmesi gerektiğinden, parselin yeni maliki olan, H.İ.K. aleyhine Çankaya Belediye
Başkanlığı’nca açılan davada, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava halen
devam etmektedir. Mahkeme sürecinde düzenlenen Bilirkişi Raporunda Yargıtay 5.
Hukuk Dairesinin 2016 tarihli Kararı emsal olarak gösterilmiş ve Yargıtay Kararı
doğrultusunda davacı Belediye’nin imar uygulama planından önce düzenlenen
taahhütnameye dayanarak tapu iptali ve tescil talebinin yerinde olmadığı yönünde rapor
düzenlendiği görülmüştür.

Sonuç olarak, taşınmaz maliklerinin kendi teklifleri ve kabulleriyle uygulaması yapılan
mevzi imar planlarında ortaya çıkan DOPO’nun yasal oranların üstünde çıkması ile
ortaya çıkan kamulaştırma miktarlarının bedelsiz olarak terkini sağlamak amacı ile
idarelerce planlama ve uygulama aşamasında alınan taahhütnamelerin, yargı önünde bir
geçerliliği bulunmadığı görülmektedir. Alınacak taahhütname ya da muvafakatnamenin
mümkün olduğunca, tescil işleminden sonra alınması, içeriğinde yapılacak terke konu ada
ve parsel numaraları ile birlikte terk miktarlarının metrekare olarak belirtilmesi
gerekmektedir. Terklere ilişkin olarak tapu kütüğünde üçüncü şahısları uyarıcı beyan
notları konularak, taahhütnamedeki yükümlülüklerin bir an önce gerçekleşmesi için
gerekli takip ve kontrol sisteminin idarece oluşturulması gerekmektedir.
4.5.2 İnşaat ruhsatı ya da iskân aşamasında terk uygulamaları

İmar planlarının uygulanıp tapuya tescili ile sonuçlanan bu süreçte idarenin taşınmaz
malikleri üzerinde bir kontrol ya da yaptırım gücü bulunmadığından, zaten imar haklarını
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tamamı ile kullanabilir duruma gelmesi ile birlikte bazı taşınmaz maliklerince terk
işlemleri yapılmamaktadır. Terk işlemlerini kontrol altına alabilmek amacı ile plan
notlarına konulan “inşaat ruhsatı verilemez” ibaresi ile inşaat aşamasında bu işlemlerin
kontrolü ve terki sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak taşınmaz maliklerinin inşaat
ruhsatına konu olan parsellerdeki paylarını üçüncü şahıslara satmaları sonucu İnşaat
ruhsatı aşamasında terk işlemi yaptırılmaya çalışıldığında, mülkiyet farklılaşması sebebi
ile bu kamulaştırılacak kısımların terkide yaptırılamamaktadır.

Belediye tarafından ilgili plan notu hükümleri ve verilen taahhütnameler gereği olarak
parselde imarlı yapılaşmanın başlayabilmesi için gerekli olan mimari proje onayı ya da
inşaat ruhsatı aşamasında terk işleminin yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılmaktadır.
Terki bulunan ve plan notları hükümleri uyarınca, yapılan kontrollerde terki yapılmayan
parsellere ise gerekli izinler verilememekte, bu durum karşısında taşınmaz maliklerince
konu yargıya götürülmektedir.

Konuya ilişkin olarak 74950 sayılı uygulama incelenmiştir. İmar planına ait plan
notlarındaki, yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğitim ve diğer hizmet alanları kamu
eline geçmeden ve teknik alt yapı gerçekleşmeden, iskân izni verilmez, hükmü
bulunmaktadır. Uygulama ile oluşan yeni imar parsellerinde taşınmaz maliklerinin iskân
izni için yapmış oldukları başvuru aşamasında, belediye tarafından yapılan incelemelerde
parselin geldisi olan kadastral parselin, DOP fazlası 104.419 m²’lik kamu terkinin
bulunduğu ve terk işleminin yapılmadığı tespit edilerek, bu alanın terki istenilmiş ve
yapıya iskân izni verilmemiştir.

Konu taşınmaz maliklerince yargıya götürülmüş, davaya ilişkin olarak Danıştay 6.
Dairesinin 1998 tarihli Kararında135; yapı kullanma izni verilmesine yönelik başvurunun
reddine ilişkin işlemin, davacıların ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirdikleri yapının
kullanılmasında fen bakımından bir mahzur bulunmadığı, parselasyon plan notlarında
öngörülen kısımların kendi paylarına düşen bölümü için terkine hazır olduklarını beyan
ettikleri, binanın bulunduğu yerde su, elektrik, telefon, kanalizasyon hizmetlerinin

135

Danıştay 6. Dairesi, E:1997/5375, K:1998/4466, T: 13/10/1998.
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götürüldüğü, 3194 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca da yapı sahiplerinin yasal
yükümlülüklerini yerine getirdikleri anlaşıldığından yapı kullanma izni belgesi verilmesi
isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesi ile
belediyece yapılan işlemin iptaline karar vermiş, ilgili mahkeme kararı gereği Belediye
tarafından parsele iskân belgesi düzenlenmiştir.

Bazı uygulamalarda; DOP üstündeki kamulaştırmaya konu olan ve plan notları gereği
bedelsiz terke konu edildiği halde taşınmaz maliklerince terki yapılmayarak, inşaat
ruhsatları ve iskân belgeleri alınan ve sonrasında bu alanların kamulaştırmasız el atma
davalarına konu edildiği, yüksek kamulaştırma bedeli sebebi ile bu alanların yeniden imar
planı değişikliğine konu edilmesine ilişkin, örnek bir uygulama incelenmiştir.

Karakusunlar köyündeki, İdareciler Yapı Kooperatifine ait imar planına ait uygulama
dosyası incelendiğinde; imar planının taşınmaz maliklerince hazırlattırılarak onay için
Ankara Belediyesine sunulduğu, mevzii imar planı teklifinin AİİH’nin 1981 tarihli kararı
ile onaylandığı, onaylı imar planına göre hazırlanan 74950 sayılı parselasyon planının ise
AİİH’nin 1982 tarihli kararı ile onaylanarak tapuya tescil ettirildiği görülmüştür (Şekil
4.21).

Onaylı imar planı plan notlarında “yeşil alanlar genel otoparklar, yollar, eğitim ve diğer
hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik alt yapı gerçekleşmeden iskân izni
verilmez.” hükmü bulunmaktadır. Parselasyon planı incelendiğinde ise düzenlemeye
giren parsellerden 6785 Sayılı Kanun gereği %25 oranında DOP kesintisi yapıldığı,
düzenlemeye alınan 7490 sayılı parselden 24.710 m², 7492 sayılı parselden 40.381 m²
DOP fazlası kamulaştırılacak alan ayrıldığı, plan notu hükümleri uyarınca dağıtım
cetvellerinde bu kamulaştırmaya konu olan kısmın bağışlanacak alan olarak gösterildiği
görülmüştür. 40.381 m²’lik kamulaştırmaya konu olan kısmın 11.846 m²’lik kısmı
bedelsiz olarak kamuya geçmiş, 28.535 m²’lik kısmının terk işlemi yapılmamıştır.
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Şekil 4.21 Parselasyon planı örneği
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma
davalarında, 2015 yılı itibarı ile 109.807.929 ₺’nin mahkeme kararı ile hükme
bağlanmıştır. Diğer kısımlara ilişkin açılan davalarla bu bedelin 115 milyon ₺ olacağı
gerekçesi ile Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca, kamulaştırmaya konu bedelin,
bütçe imkânlarının çok üstünde bir rakama ulaşması, idarenin ödediği el atma bedelleri
ve kamu yararı dikkate alınarak, kamulaştırma külfetinin en aza indirmek amacı ile bu
alanlara plan değişikliği ile ikinci defa imar hakkı verilmeye çalışılmıştır.
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar
planı değişiklikleri ile mevcut park alanlarında, konut ve ticaret kullanımında parseller
oluşturulmuş ve normalde bedelsiz terk edilmesi gereken bu alanlara ikinci defa inşaat
hakkı verilmiştir. Plan değişikliğine istinaden hazırlanan parselasyon planı, Belediye
Encümeni tarafından onaylanarak tapuya tescil ettirilmiştir (Şekil 4.22).

Ancak imar planı değişikliğine TMMOB Mimarlık Odası Ankara Şubesi tarafından, dava
konusu yerin konut ve ticaret alanına dönüştürülmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile
dava açılmıştır. Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2016 tarihli kararında136; “...onaylı imar
planlarında park alanı olarak ayrılan ancak kullanım amacının değişikliğini öngören dava
konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015 sayılı kararıyla anılan yere Konut
+ Ticaret Alanı kullanımı verilmesi suretiyle yapılan işlemde; mevcut imar planında
donatı alanı olarak ayrılan park alanının yüzölçümünün plan değişikliği sonucu
azaltıldığı, yapılan plan değişikliğinin getirdiği artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı
alanlarının ayrılmadığı, anılan nedenlerle dava konusu plan değişikliğinde konunun tüm
yönleri ile ele alınmadığı ve plan değişikliğinin kamu yararına uygun olmadığı
anlaşılmakla, bilirkişilerce getirilen yerinde görülmüş olup, olayda plan değişikliğini
zorunlu kılan hususların teknik ve bilimsel verilerle desteklenmediği, dava konusu olan
değişikliğin mevzuatta yeri olmayan ve teknik olarak plan değişikliğin zorunlu kılmayan
ve bu nedenle de hukuken kabul edilmeyecek bir nedenle (kamulaştırmasız el atma
davaları nedeniyle davalı idarenin ödeyeceği tazminat tutarlarından kurtulabilme
amacıyla) yapılmış olduğu dikkate alındığında dava konusu plan değişikliği işleminin
sebep unsuru yönünden hukuka uygun olmadığı gibi yukarıda açıklandığı üzere teknik
açıdan dava konusu plan değişikliğinin bölgenin plan kararlarını zedeleyerek, plan
bütünlüğünü bozduğu ve plan değişikliği ile ilgili temel ilkelere uygun olmadığı sonucuna
varılması nedeniyle dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği işleminde
imar mevzuatına, şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlılık
bulunmadığı…” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

136

Ankara 17. İdare Mahkemesi, E:2015/1410, K:2016/2661, T:11.10.2016.
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Şekil 4.22 2015 tarihli imar planı değişikliği
Davada bölgedeki mevcut olan sosyal ve teknik alt yapı donatı alanlarına ilişkin bir
inceleme yapılmadan, doğrudan plan değişikliği sonucu nüfus artışının getireceği teknik
ve sosyal donatı alanlarının ayrılmayışı ve mevcut park alanının yüzölçümünün
azaltılması gerekçesi ile iptal kararı verildiği görülmektedir. Yukarıda verilen iki örnekte,
planlama sahası içindeki düzenlemeye alınan kadastral parsellerin imar hakları, taşınmaz
maliklerinin iyi niyetleri de dikkate alınarak, terkedileceği düşüncesi ile planlama
alanındaki, yeşil alanlar ile diğer donatı alanları büyütüldüğü ve imar haklarının tamamı
yeni oluşturulan alan kullanımı küçük olan yüksek katlı konut alanlarında verildiği
görülmektedir.

Ancak imar planı ile başlayan yapılaşma süreci ile birlikte; bölgede artan arsa
fiyatlarındaki artışlar, imar planı ve parselasyon planı onayı sonrası taşınmaz maliklerinin
idare ile direkt olarak bağlarının kalmaması, inşaat ya da iskân iznine ilişkin plan notu
hükümlerinin yargı kararları ile etkisiz hale getirerek terk işleminin yapılmak istenmeyişi,
imarlı parsellerin ya da kamulaştırılacak miktarların üçüncü şahıslara satışı ile
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taahhütname gibi belgelerin geçersiz hale getirme gayretleri, terkedilecek yerin idareye
yapılan fazladan bir terk olduğu yönündeki kanaatleri, bu alanların kamulaştırmasız el
atma davaları ile bedele dönüştürülmek istenmesi ya da bu tazminatların idarenin
bütçesine getireceği yük sebebi ile idarece bu alanların zorunlu olarak yeniden plan
değişikliğine konu edilmesi ile ikinci bir imar rantı oluşturma gibi gerekçelerle, bu alanlar
kamuya terk edilmemektedir.

İdare tarafından bakıldığında ise, taşınmaz maliklerinin rızasına dayalı olarak onayı
yapılan imar planında, kamu yararı ile kamu menfaatleri de dikkate alınarak planlama ile
kent sakinlerinin memnuniyetini artırmak, daha yeşil bir kent oluşturabilmek ve sağlıklı
kentlerin oluşumu için, standartların üstünde kentsel ve sosyal donatı alanları sağlanmaya
çalışılmaktadır. İdareler bu tür uygulamalarda, teklifte bulunanların iyi niyetlerine
güvenmekte, bu sebeple de bu işlemlerin kontrolünü ya plan notu hükümleri, ya da
taşınmaz maliklerinden alınan taahhütnameler ile süreç kontrol etmeye çalışılmaktadırlar.

Ancak uygulamalarda taahhüt alınsa da, mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda, bu olayı
idarenin vatandaş üzerinde yaptığı bir zorlama unsuru olarak görmekte, imar planları ile
verilen haklara ilişkin bir değerlendirmede bulunmamaktadır. Ayrıca kamulaştırmasız el
atma davalarında, 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi hükümlerine göre bilirkişilerce,
imar hakkının kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınmamakta, davaya konu olan parsel
imar işlemine tabi olmamış ham bir arazi olarak ele alınmakta, çevre yapılaşmalar emsal
alınarak değer tespiti yapılmaktadır. Konuya ilişkin idarelerce yapılan karşı savunmalarda
bu durum belirtilmiş olmasına rağmen mahkemelerce dikkate alınmamakta, bilirkişi
raporları dikkate alınmakta ve mahkemelerce karar verilmektedir. Verilen mahkeme
kararları ile imar hakkını kullanmış olan kadastral parsellere, kullandıkları imar
haklarının dışında, ikinci defa tazminat bedeli ödenmekte ve bu da kamu zararına yol
açmaktadır.

4.5.3 Genel imar planı uygulamalarında terk uygulamaları

Çankaya Belediyesince re’sen hazırlanan ve uygulan imar planı uygulamalarında,
kamulaştırma miktarı çıkan uygulamaların yapılmadığı görülmektedir. Ancak Çankaya
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ilçesinin bazı bölgelerinde arazi topoğrafyası ve jeolojik yapısı gereği yapılaşmanın riskli
olduğu Zafertepe gibi; daha nitelikli teknik ve sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu
yüksek katlı ve yoğun nüfuslu Beytepe gibi bölgelerde, yapılan imar planlarında
DOPO’nun yasal oranların üzerinde gelmemesi için planlama sahası içerisinde
yapılaşmaya uygun olmayan yerlerde park ve spor alanı veya kentsel rekreasyon alanı
gibi kamu parselleri oluşturulmaktadır. Ayrıca, DOPO yasal limitlere indirilmekte ve bu
kamu parsellerine tahsisli parsellerin bir kısmı ya da tamamı plan notu hükümleri ile
isteğe bağlı olarak terk işlemine konu edilmektedir.

Plan notu hükümleri ile kamu parsellerinin bedelsiz olarak, ilgili kurum ya da kamu adına
terki ya da devri karşılığında, %10 oranında konut sayısını değiştirmeyen inşaat artışı
verilmektedir. Verilen ek inşaat artışı, parselde konut sayısını ve buna bağlı olarak nüfusu
artırmadığından,

MPYY ile eski PYDY’de belirtilen bölgedeki sosyal ve altyapı

dengesini de bozmamaktadır.

İmar uygulamalarında, 2013 tarihine kadar, DOPO’nun yasal limitlere düşürülmesi amacı
ile çoğunlukla “park ve spor alanı” ile “kentsel rekreasyon alanı” olarak tanımlanan
alanlar kullanılmıştır. Kentsel rekreasyon alanları, 1986 ila 2013 tarihleri arasında
yürürlükte olan AİY’nin 16’ncı maddesinin 5’inci fıkrası ile 6’ncı fıkrasında kentin açık
ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
yönelik ve imar planı ile belirlenmiş; eğlenme, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının
karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi
kullanımlarla tenis, yüzme, mini golf, araba yarışı gibi her tür sportif faaliyetlerin yer
alabileceği alanlar olarak tanımlanmış, kamu parselleridir. Bu sebeple, bu dönemde
yapılan uygulamalarda, kentsel rekreasyon alanları düzenlemeye giren parsellerin kamu
ortaklık paylarının tahsisinden oluşturulmuştur.

PAİY’nin 4’üncü maddesinin vvv’nci fıkrasının 3’üncü bendi137 ile MPYY’nin 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının i’ninci bendinde kentsel rekreasyon alanları DOP’den
PAİY’nin 4’üncü maddesinin vvv’nci fıkrasının 3’üncü bendinde piknik ve eğlence (rekreasyon)
alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının
karşılanabildiği, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik olarak imar planı ile belirlenmiş
yerler” olarak tanımlanmıştır. MPYY’nin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının i’ninci bendinde, sosyal
137
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karşılanacak bir parsel olarak ele alınmıştır. Bu tanımlama 2018 tarihinde yürürlüğe giren
ABBİY’de de aynen korunmuştur.

Terklere ilişkin olarak Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı İmar planı uygulaması
incelenmiştir. 1/1000’lik uygulama imar planı Çankaya Belediye Meclisinin 2004 tarihli
Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2005 tarihli Kararı ile onaylanmıştır.
750 ha planlama alanı bulunan 1/1000 ölçekli imar planı, 2001 yılında onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planına göre hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
çalışmalarına 2002 yıllarında başlanmış, ancak 2004 yıllında onaya sunulmuştur. Ancak
imar planı DOPO’nun %35’lik oranına göre hazırlanmıştır. İmar planının uygulamasına
ilişkin parselasyon planında düzenlemeye alınan kadastral parsellerin toplamı 677,3 ha,
tescil harici alanlardan ihdas edilen alan 18,6 ha, imarlı parseller 9,3 ha, kamulaştırma
yöntemi ile kamu eline geçen ve imar planında kullanımları aynen korunan parsellerin
toplamı 2,6 ha olduğu, imar planında oluşturulan konut ve ticaret parselleri toplamının
344,39 ha, kamu parselleri 36,1 ha, kentsel rekreasyon alanı toplamının ise 29,36 ha
olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.23).

İmar planında kentsel rekreasyon alanı olarak ayrılan alanlar, topografyanın engebeli ve
eğimli olduğu, yapılaşmaya uygun olmayan, sadece yeşil alan kullanımına uygun yerlerde
oluşturulmuştur. Parselasyon planı düzenlenmesinde, plan notlarında bulunan; “kentsel
rekreasyon alanları, enerji nakil hatları ve ağaçlandırılacak alanlarda; planla düzenlemeye
giren kadastro parselleri eşit oranda hisselendirilecektir” ifadesi gereği kentsel rekreasyon
alanları, düzenlemeye alınan parsellerin kamu ortaklık paylarının tahsisinden
oluşturulmuştur.

altyapı alanları başlığı altında “Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması
ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan
eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı,
meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isim” olarak tanımlanmıştır.
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Şekil 4.23 Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı imar planı
1/5000’lik nazım imar planı incelendiğinde; düşük yoğunluklu yerleşim alanlarında brüt
yoğunluk 60 kişi/ha olduğu, yüksek yoğunluklu yerleşim alanında brüt yoğunluğun 150
kişi/ha olduğu görülmüştür. Planlamanın geleceğe ilişkin nüfus değeri bu brüt yoğunluk
üzerinden hesaplanmış ve planlama sahasında brüt yoğunluklara göre gelecekte yaşaması
gereken nüfus 49.626 kişi olarak bulunmuştur (Çizelge 4.6).
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Çizelge 4.6 Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı brüt yoğunluk hesabı

Düşük Yoğunluklu Konut Alanları

Alan
Büyüklüğü
(Ha)
605,34

Hektarda
Brüt Yoğunluk
(Kişi/Ha)
60

Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları

88,71

150

Bölge Adı

Toplam

Alandaki
Kişi Sayısı
36.320
13.306

694,05

49.626

1/1000’lik uygulama imar planındaki net yoğunluk hesabı da yapılmış ve 1/5000’likteki
nüfus ile karşılaştırılmıştır. Net yoğunluk hesabında plan notları ile tanımlanmış olan
dubleks (düşük yoğunluklu) ve yüksek katlı konutlardaki konut büyüklüklerine göre her
bir parseldeki konut sayıları bulunmuş, konut sayısı ile konutta yaşayan ortalama aile
sayısına göre parsellerdeki net yoğunluk hesabı yapılmış ve 1/1000’lik imar planındaki
yaşaması gereken nüfus bulunmuştur (Çizelge 4.7). 1/5000’likte planında verilen nüfus
yoğunluklarına göre planlama alanında 49.626 kişi yaşaması öngörülürken, 1/1000’lik
planda ise yaşaması öngörülen kişi sayısı 55.274 olarak bulunmuştur. Buna göre
1/5000’liğe göre, 1/1000’lik imar planında %11 oranında fazla nüfus artışı getirilmiştir.

Çizelge 4.7 1/1000'lik uygulama imar planında net yoğunluk hesabı
Bölge Adı
Düşük Yoğunluklu
Konut Alanları
Yüksek Yoğunluklu
Konut Alanları
Toplam

İmarlı
Alanlar
(m2)

İnşaat Alanı
(m2)

Konut
Sayısı
(Adet)

Konuttaki
Kişi
Sayısı

Toplam
Kişi
Sayısı

Net
Yoğunluk
(Kişi/Ha)

2.875.805

1.437.902

8.438

4,5

37.971

132

443.597

576.676

3.845

4,5

17.303

390

3.319.402

2.014.578

12.283

55.274

Planlama alanındaki bu nüfus artışına karşın, yeterli sosyal ve teknik altyapı donatı alanı
ayrılıp ayrılmadığına ilişkin bir inceleme yapılması ve planının yürürlükte olan
yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının da tespit edilmesi
gerekmektedir. Bu sebeple planının hazırlandığı ve onaylandığı yıllarda yürürlükte olan
PYDY’nin Ek-1’inde bulunan asgari sosyal ve teknik altyapı standartları tablosu
üzerinden inceleme yapılmıştır. Yapılacak inceleme ile yönetmelik hükümlerine göre
ayrılması gereken alanlar ile imar planında ayrılmış donatı alanlarının karşılaştırması
yapılmıştır. Planlamada öngörülen nüfus projeksiyonu 49.000 ile 55.000 arasında olması

122

sebebi ile Yönetmelikteki tablodan, 45.000 ila 100.000 arasındaki nüfus değerleri esas
alınarak kişi başı ayrılması gereken sosyal ve teknik alt yapı donatı alanlarının hesabı
yapılmıştır (Çizelge 4.8).

Çizelge 4.8 Yönetmelik gereği ayrılması gereken donatı alanları ile imar planında ayrılan
donatı alanlarının karşılaştırılması
Yönetmelikteki
Standartlar
(45.000-100.000)

Yönetmelik
Gereği Ayrılması
Gereken Alan

1/1000'lik
Planda Ayrılan
Alan

Artış Azalış
Oranı (%)

1 m2 / kişi

55.273

11.740

-78,76

4,5 m2 / kişi

248.728

109.601

-55,94

Ortaöğretim

3 m2 / kişi

165.819

104.278

-37,11

Aktif Yeşil Alan

10 m2 / kişi

552.730

1.446.791

161,75

Sağlık Tesisi Alanları

3 m2 / kişi

165.819

41.016

-75,26

Kültürel Tesis Alanları

2 m2 / kişi

110.546
35.681

-78,48

Sosyal Tesis Alanları

1 m2 / kişi

55.273

Halk Eğitim Merkezi

0.4 m2 / kişi

22.109

17.109

-22,62

Dini Tesis Alanları

0.5 m2 / kişi

27.636

29.652

7,29

İdari Tesis Alanları

4 m2 / kişi

221.092

47.978

-78,30

Teknik Alt Yapı
(Yol ve Otopark
Hariç)

3 m2 / kişi

165.819

138.470

-16,49

1.790.845

1.982.316

10,69

Altyapı Alanları

Kreş+ Anaokulu
İlköğretim

TOPLAM

Yönetmelik gereği ayrılması gereken asgari sosyal ve teknik alt yapı donatı alanı toplamı
1.790.845 m² olması gerekir. Ancak, 1/1000 ölçekli imar planında 1.982.316 m²’lik alan
ayrıldığı görülmüştür. Donatı alanları tablodaki gruplar üzerinden incelendiğinde, dini
tesis alanında yönetmelik hükümlerine göre ayrılması gereken alanın üzerinde %7,29’luk
daha fazla bir alan ayrıldığı, diğer aktif yeşil alanlar haricindeki bütün kullanımlarda
standartların altında yer ayrıldığı, aktif yeşil alanlarının ise yönetmelikteki standartların
üstünde %161,75 daha fazla yer ayrıldığı görülmüştür. Sonuç olarak, Yönetmelik
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hükümlerine göre ayrılması zorunlu olan sosyal ve teknik alt yapı donatı alanlarının,
1/1000’lik imar planında toplamda ayrıldığı 1/5000’lik nazım imar planında öngörülen
brüt nüfus yoğunluğunun ise 1/1000’lik imar planında %11 fazlası ile verildiği
görülmüştür. İmar planına ilişkin parselasyon planı uygulaması incelendiğinde ise DOPO
%39,90, KOP oranı ise %9,19 olarak hesaplanmıştır.

Parselasyon planının tapuya tescili sonrasında, imarlı yapılaşmaya ilişkin inşaat ruhsatı
talebi ile plan notlarında bulunan “yollar, yeşil alanlar, genel otoparklar ve kullanımlar,
kamu eline geçmeden inşaat uygulaması yapılamaz.” hükmü gereği, yeşil alanlardan olan
kentsel rekreasyon alanlarının bedelsiz terk işlemine konu edilip edilemeyeceği ve bu
kısımların plan notu hükümlerince inşaat ruhsatı verilip verilmemesine bir engel olup
olmadığına ilişkin Belediyenin şehir planlama bürosunun, Harita Bürosuna verdiği
görüşte; kentsel rekreasyon alanlarının, Yönetmelik hükümleri gereği yeşil alan başlığı
altında yer aldığı belirtilmiş, ilgili plan notu hükmüne göre bu alanların tapudan bedelsiz
olarak terkin edilmesi istenmiş, bu görüşe göre inşaat ruhsatı aşamasında kentsel
rekreasyon alanındaki hisselerin terk ettirilmeye çalışılmıştır.

Bölgede yapılaşmanın başlaması ile artan inşaat faaliyetleri ile birlikte inşaat ruhsatı
aşamasında yapılması gereken kamu terklerinin yapıldığı görülmüştür. Ancak Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin, İmar Kanunu ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hazırlanarak muhtelif tarihlerde onaylanan imar planlan kapsamındaki kamu ortaklık payı
(KOP) tarzında ayrılmış; spor, sağlık, eğitim, rekreasyon, ağaçlandırma, SKT gibi donatı
alanları için “hukuki ve kamulaştırmasız el atma davaları” yoğunlaşmaya başlamıştır.
Bazı avukatlar tarafından KOP hissedarlarından yetki toplamak suretiyle “el atma
konulu” marjinal bir sektör oluşturulduğu, bu konuda spor, sağlık, eğitim gibi
kullanımların yatırımcı kuruluşu niteliğinde olan bazı bakanlık ya da ilgili genel
müdürlüklerin, planların bilgileri haricinde yapıldığı gerekçesi ile konuya sahip
çıkmaksızın bu tür davaları, planı yapan/onaylayan belediyelere yönlendirilmiştir.
Böylece belediyeler bütçe imkanlarının üstünde bir kamulaştırma yükü ile karşı karşıya
kaldığı gerekçesi ile 2012 tarihli Meclis Kararı ile kamu mülkiyetinde olanlar hariç, imar
planlarında yer alan; sosyal tesis, ağaçlandırma alanı, rekreasyon alanı, fuar, spor alanı,
sağlık, eğitim, anaokulu, kreş, SKT, idari tesis (şirket, kooperatif, kişisel büro, idari tesis,
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yönetim merkezi olarak) kültür, eğlence, yaşlılar bakımevi gibi donatı alanları
maliklerince özel amaçla kullanılabilir. Ayrıca, özel kullanımı mümkün olmayan resmi
kurum, belediye hizmet alanı gibi direkt kamu kurumlarının kullanabileceği donatı
alanları için maliklerince planlama ilke ve esaslarına uygun ortaklaşa imar planı
değişikliği sunulabilir, tarzında genel nazım imar planı notu oluşturması, Bu plan notu
kararının ilçe belediyelerine iletilmesini takiben, ilgili belediyelerce kapsamda yer alan
sosyal donatı tesislerinin 1/1000 ölçekli uygulama planlarına ayrı ayrı "özel" ibaresi
işlenmek suretiyle meclis kararına bağlayıp Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmaları
gerektiği yönündeki kararı ile birlikte, terk işlemlerinde azalmaya sebep olmuştur.

İlgili meclis kararı ile kamu parsellerinin, plan değişikliği ile özel mülkiyet kullanımına
özgülenmiş alanlara dönüşümü mümkün hale gelmesi ile birlikte, yatırımcıların bu
parsellere olan ilgileri yoğunlaşmış, bunun sonucunda ise kamu parsellerin satış
bedellerinde yükseliş başlamış, bu parsellerde satış yöntemi ile el değiştirmeler artmıştır.
Kamu parsellerinde yaşanan bu satış ve mülkiyet değişimleri sonucunda, terk işlemini
yapmak istedikleri halde kamu paylarının satılması ya da yüksek satış bedellerine konu
edilmesi sebebi ile inşaat ruhsatı alamayan yapı sahiplerinin sıkıntılarını giderebilmek
amacı ile plan notu hükümlerinde değişikliğe gidilmiş, plan notlarına eklenen hükümlerle,
terk miktarının başka hisseden ya da aynı kullanımdaki başka parselden yapılmasının önü
açılarak, terk işlemlerindeki bu engel kaldırılmaya çalışılmıştır.

Parselasyon planının tescil olduğu 2009 yılından bugüne kadar uygulama sahası
içerisinde imara uygun olarak yapılan inşaat uygulamalarında, kentsel rekreasyon
alanındaki hissesini terk etmek istemediğinden, Belediye tarafından inşaat ruhsatı
verilmemesi sebebiyle, taşınmaz malikince konunun yargıya götürüldüğü iki adet dosya
bulunmaktadır. Bu davalardan birinde Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2018 tarihli
Kararında138 özetle; İmar Kanunu’nda ruhsat almanın düzenlendiği 22’nci maddesinde
düzenlendiği, Kamu hizmet ve tesis alanlarının ilgili kamu kurumunun mülkiyetine
geçmesi ise kamulaştırma yöntemiyle mümkün olduğu, bu kuralın aksine imar plan
notunda veya dağıtım cetvelinde düzenleme yapılamayacağının açık olduğu, davalı

138

Ankara 6. İdare Mahkemesi, E:2017/2548, K:2018/141, T: 19.01.2018.
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idarece mevzuatta öngörülen ruhsat alma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği
değerlendirilmeden, ilgili mevzuatta yer almayan ve ruhsat başvurusuna esas teşkil
etmeyen bir koşul öne sürülerek davacılara ruhsat verilmemesine ilişkin tesis edilen
işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı yönde karar vermiştir. Bu yargı kararı gereği
olarak parsele ait inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.

Terk sorunu sebebi ile inşaat ruhsatı almakta sorun yaşayanların, ilgili plan notu hükmünü
idari yargıya götürmeyerek, sadece inşaat ruhsatının verilmemesine ilişkin idare işlemini
yargıya götürmeleri, diğer parseller yönünden terk uygulamasının devam etmesine engel
olmadığından ve plan notlarının halen yürürlükte olması sebebi ile plan notu hükümlerine
göre kentsel rekreasyon alanlarındaki terk işlemleri halen devam etmektedir.

4.6 Kamu Parsellerinde Terk Uygulamaları

AADY’nin “Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis” başlıklı 12’nci maddesinde; “Düzenleme
sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi
umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları
oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir” hükmü bulunmaktadır. Yönetmelik ile
onaylı imar planı ile kamu parsellerinin altlığındaki parsellerden değil, düzenleme sahası
içerisindeki tüm parsellerden alanları ile orantılı olarak alınacak paylarla oluşturulmasını
öngörmüştür. Bununla birlikte DOPO için yasal olarak bir üst sınır belirlenmiş olmasına
rağmen, kamu payları için yapılacak kesintiye ilişkin bir üst sınırlama bulunmamaktadır.

Çankaya Belediyesi’nde yapılan uygulamalar incelendiğinde, kamu hizmetine tahsisli
olan ve DOP’den oluşturulamayan parsellere ilişkin ilk yıllarda bir terk şartı bulunmadığı,
bu terk işlemlerinin çoğunlukla mevzii imar planı tekliflerinde bulunduğu görülmektedir.
Bu konuda Belediye tarafından yapılan ilk uygulama 1995 yılında onaylanan Dikmen
Doğu ve Batı Yakası İmar Planları’dır. Bu planda kamu parsellerinin, inşaat artışına
karşılık bedelsiz olarak kamuya terki yönünde imar planı uygulamaları yapılmıştır. Bu
plan notuna açılan davalar sonucunda, plan notlarının iptal edilmesi ile kamu parsellerinin
terkedilmesi halinde konut sayısını artırmayan, sadece inşaat alanı artışını öngören
uygulamaların yapıldığı görülmektedir.
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4.6.1 Plan notu hükümleri ile kamu parsellerinin terki

Eskişehir Yolu III. Etap İmar Planı’nda, 81154 ve 81156 sayılı parselasyon planları
sonrası inşaat alanı artışı karşılığı kamu parsellerinin terkinine ilişkin yapılan
uygulamadaki kamu parsellerinin terki halinde ek inşaat artışı verilmesi uygulaması,
gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında onaylanan Eskişehir Yolu III. Etap İmar Planı ile
oluşturulan konut parsellerinde kat adedi 4 kat, inşaat emsali ise 1.30 olarak
tanımlanmıştır. Plan notlarına; “Planlama alanındaki tüm parsellerde çıkacak
kamulaştırma ortaklık payının mimari proje aşamasında ilgili kamu kurumuna bedelsiz
terk edilmesi halinde emsal 1.50 olacaktır” hükmü konulmuş, plan sınırları içerisinde
bulunan ve KOP’den oluşan, ilgili yıllarda kamu tesisleri kullanımına tahsisli okul yeri,
sağlık alanı ve kentsel altyapı alanlarının ek inşaat artışı karşılığı bedelsiz olarak kamuya
kazanımı hedeflenmiştir (Şekil 4.24).

Parselasyon planının tescili ile birlikte imar planına uygun olarak yapılaşmalarda, plan
notu hükümleri uyarınca kamu parsellerinin ilgili kurum adına devir/hibe yöntemi terkin
edilmesi karşılığında mevcut inşaat emsali 1.30 yerine, 1.50 olarak mimari proje onayları
yapılarak, inşaat ruhsatları verilmiştir. Ancak bu süreçte plan notunda bulunan “kamuya
bedelsiz terk edilmesi halinde” ibaresinin 1982 Anayasası’nın 5’inci maddesi ile güvence
altına alınan mülkiyet hakkına aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline ilişkin dava açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2003 tarihli Kararında139 özetle; 3194 Sayılı Kanun’un
18’inci maddesine atıfta bulunulmuş ve imar mevzuatında, planda umumi hizmetlere
ayrılan alanların öncelikle düzenlemeye giren parsellerden DOP alınması suretiyle
oluşturulması, eksik kalan kısımlar içinde kamulaştırma yapılmasının öngörüldüğü,
bunun dışında kamuya arsa üretmek amaç ve gerekçesiyle bedelsiz terk şartı
uygulamasını mümkün kılan herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısı ile
mevzuatta yeri olmayan bedelsiz terk şartına bağlı tüm uygulamaların hukuken sakat
olduğu gerekçesi ile ilgili plan notları iptal edilmiş ve karar Danıştay 6. Dairesinin 2007
tarihli Kararı140 ile onanarak kesinleşmiştir.
139
140

Ankara 11. İdare Mahkemesi, E:2003/150, K:2003/2012, T:31/12/2003.
Danıştay 6. Dairesi, E:2005/5734, K:2007/6559, T:26.11.2005.
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Şekil 4.24 Eskişehir Yolu III. Etap İmar Planı parselasyon planı örneği
Davanın asıl amacı plan notundaki “kamuya bedelsiz terk edilmesi halinde” ibaresinin
iptalinin sağlanması ve terk işlemi yapılmaksızın emsal değerinin 1.50 olarak kullanımı
sağlanmaya çalışılmış olmasıdır. Plan notunun tamamının iptali ile bedelsiz terk olayı da
tamamen sona ermiştir. Belediye tarafından plan notlarının mahkemece iptal edilmesi ile
kamu terkini yapan ancak inşaat uygulamasına başlamamış olan taşınmaz maliklerinin
mağduriyetini önlemek amacı ile Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerinin
2004 tarihli Kararlarında; “Tapu Sicil Müdürlüğünde 23.07.2004 tarihine kadar bedelsiz
terk işlemi gerçekleşmiş konut parsellerinde emsal 1.50, diğer konut parsellerinde emsal
1.30 olacaktır.” şeklinde yeni bir plan notu ilavesi yapılmıştır.

Plan notunun iptalini sağlayan taraflarca, yapılan plan notu değişikliği yeniden yargıya
götürülmüştür. Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2007 tarihli Kararında141, plan notlarının
Danıştay 6. Dairesince iptal edildiğinden, bu iptal kararı işlemin tesis edildiği tarih
141

Ankara 7. İdare Mahkemesi, E:2005/142, K:2007/2113, T:22.10.2007.
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itibariyle hüküm ifade edeceğinden, bu tarihte uygulanması gerektiği, yargı kararını
ortadan kaldırır nitelikte plan notu getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava
konusu işlemin iptaline karar vermiş, karar Danıştay 6. Dairesinin 2012 tarihli Kararı142
ile onanmış ve yapılan plan notu değişikliği de iptal edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yargı kararları üzerine başta bu uygulama olmak üzere sonrasında
yapılan uygulamalarda kamu parsellerin bedelsiz terke konu edilerek ek inşaat alanı
verilmesine ilişkin uygulamalardan vazgeçildiği görülmektedir.

Çankaya Belediyesine 6360 Sayılı Kanun ile Yenimahalle Belediye Başkanlığından
geçen imar uygulamalarında, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından artan
kamulaştırmasız el atma davalarının azaltılması amacı ile Yenimahalle Belediye
Meclisinin 2009 tarih ve 849 sayılı Kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin
2010 tarih ve 560 sayılı Kararı ile “Kamu ortaklık payı alanlarında (kentsel rekreasyon
alanı, sağlık alanı, eğitim alanları, idari tesis alanları, ağaçlandırılacak alan, belediye
hizmet alanı, pazar alanları, sosyo-kültürel tesis alanı, isale hattı ve resmi kurum alanı
gibi) hak sahibi olanlar, hisselerini ilgili kamu kuruluşuna aynı amaçla kullanılmak üzere
tapuda bedelsiz terk etmeleri durumunda inşaat alanı (yapı yoğunluğu) %10 artırılır,
ancak konut sayısı (nüfus yoğunluğu) artışı getirilemez.” yönünde birden fazla imar
planını konu alan plan notu hükmü getirildiği ve terk işlemini taşınmaz malikinin isteğine
bağlı hale getirerek kamu alanlarının bedelsiz olarak kamuya kazandırılmaya çalışıldığı
görülmüştür.

Ancak isteğe bağlı olan ve konut artışı sağlamayan, sadece %10 ek inşaat artışı sağlayan
kamu terkleri incelendiğinde, yapılan terk işlemlerinin çok düşük seviyelerde olduğu
görülmektedir.

Plan notunun

uygulandığı

imar planlarında öngörülen konut

büyüklüklerinin 175 m² olması ve terk işlemlerinin sadece konut parselleri ile sınırlı
olması; taşınmaz maliklerince artı bir değer olarak görülmemekte ve bu alanlar genellikle
kamulaştırmasız el atma davalarına konu edilmektedir.

142

Danıştay 6. Dairesi, E:2008/4992, K:2010/4966, T:18/5/2012.
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4.6.2 Kamu parsellerinin plan değişiklikleri ile özel mülkiyete dönüştürülmesi

Kamulaştırmasız el atma davalarının artması ile birlikte, Belediyelerin bütçesi üzerindeki
borç yükünü artırmakta, alacaklıların ise senelerce beklemek zorunda kalmaları sebebi ile
ileride başka hukuki sorunlara yol açacağından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin
16.03.2012 tarih ve 435 sayılı Kararı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacı
olmayan kamu parsellerine ilişkin olarak; kamu kurumlarının ihtiyacında bulunmayan
kamu parsellerinin özel mülkiyet kullanımına özgülenmiş parsellere dönüştürebileceği
yönünde karar alınmıştır.

İmar planları 14 Haziran 2014 tarihine kadar yürürlükte olan PYDY’nin 16’ncı
maddesindeki, 2014 tarihli MPYY’nin 11’inci maddesindeki hükümlere göre ilçe
projeksiyon nüfusunun bulunduğu nüfus grubundaki standartlara uygun olarak kentsel,
sosyal ve teknik alt yapı alanlarının büyüklükleri belirlenmektedir. Ancak bu koşul her
iki Yönetmelik’te de; eğitim, sağlık ve ibadet kullanımlarına ilişkin asgari alan
büyüklüğünün

karşılanamaması

durumunda

veya

imar

planı

revizyonu

ve

değişikliklerinde ilgili yatırımcı Bakanlık ya da kuruluşun görüşünün alınmasını zorunlu
tutmaktadır. Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan imar planlarında, ayrıca ilgili
bakanlık ya da yatırımcı kuruluşların görüşüne ihtiyaç bulunmamaktadır. Sonrasında
yapılan uygulamalarda ise ilgili yatırımcı kuruluşların imar planı ile ayrılan bu alanlara
ihtiyaçlarının

bulunmadığını

belirterek,

kamulaştırma

yükünden

kaçındıkları

görülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararı sonrasında, sosyal tesis,
ağaçlandırma alanı, rekreasyon alanı, fuar, spor alanı, sağlık, eğitim, anaokulu, kreş, SKT,
idari tesis (şirket, kooperatif, kişisel büro, idari tesis, yönetim merkezi olarak) kültür,
eğlence, yaşlılar bakımevi, belediye hizmet alanı, resmi kurum gibi donatı alanlarında,
taşınmaz maliklerinin ilgili yatırımcı kurum ve kuruluşlardan getirdiği olumlu görüşlere
göre, genellikle başlarına “özel” ibaresi eklenmiş ve kamu kullanımından özel mülkiyet
kullanıma dönüştürmeye yönelik imar plan değişiklikleri yapılmıştır.

Çankaya ilçe sınırları içerisinde kamu parsellerinin özel mülkiyete konu edildiği plan
değişikliklerine ait birçok uygulama bulunmaktadır. En çok karşılaşılan örneklerin
başında ise kamulaştırma sorumluluğu ABB sorumluluğunda olan kentsel rekreasyon
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alanlarının, yapılan plan değişiklikleri ile aynı kullanım hakları korunarak ticari
rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişiklikleridir.

Yapılan plan değişikliklerinde kullanımı değiştirilen kamu parsellerinde nüfus
yoğunluğunu artıracak “konut” ya da “ticaret” kullanımı getirilmemekte, genellikle kamu
kullanımı tanımının önüne “özel” ifadesi getirilerek özel mülkiyet kullanımına
özgülenmiş parseller oluşturulmaya çalışılmaktadır. Belediye hizmet alanı, resmi kurum
alanı gibi alanlarda ise özel sosyo kültürel tesis alanı ve benzeri kullanımların getirildiği
görülmektedir. Yapılan plan değişiklikleri ile ek nüfus ve bu nüfusa bağlı sosyal ve teknik
altyapı alanı ihtiyacı oluşturulmamaya çalışıldığı görülmektedir.

Konuya ilişkin örnek uygulama ise Birlik mahallesinde bulunan “Çankaya Belediyesi
Kreş Alanı” kullanımındaki imarın 26127 ada 3 sayılı parselindeki plan değişikliği
incelenmiştir. Çankaya Belediye Meclisinin 1988 tarih Kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli Çukurca Mahallesi I. Kısım Islah İmar Planında “kreş “ alanı olarak tanımlanan
ve 81031 sayılı parselasyon planı ile kamu paylarının tahsisi ile oluşturulan imarın 26127
ada 3 sayılı parseli, Çankaya Belediye Meclisinin 1997 tarihli Kararı ile onaylanan
Çukurca Mahallesi İmar Planı Revizyonu ile parselin kamu elinden çıkarak ranta yönelik
bir alan oluşturulmaması ve belediye hizmetlerinde etkin olarak kullanılabilmesi amacı
ile kullanım kararı “Çankaya Belediyesi Kreş Alanı” olarak değiştirilmiş, ancak zamanla
artan arsa değerleri ve gerekli bütçenin oluşturulamaması gibi gerekçelerle kamulaştırma
işlemi yapılmamıştır.

Taşınmaz maliklerince, Çankaya Belediyesi aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma
davaları sebebi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2012 tarihli Kararı gereği,
taşınmazın

kamu

kullanımından

çıkartılmış

ve

özel

mülkiyet

kullanımına

dönüştürülebilmesi için plan değişikliği yapılmıştır. İmar kullanımındaki “Çankaya
Belediyesi” ibaresi çıkartılmış ve “özel” ibaresi eklenmek suretiyle, “özel kreş alanı”na
dönüştürülmüştür. Plan değişikliği Çankaya Belediye Meclisince ve 5216 Sayılı
Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış ve
kesinleşmiştir (Şekil 4.25).
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Şekil 4.25 Kamu parselinin özel mülkiyete dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği
örneği
Yapılan plan değişikliklerinin iptali için genellikle davalar açılmaktadır. Bu davalar
incelendiğinde; yapılan plan değişikliklerinin kamulaştırmasız el atma davalarından
kaçınmak amacı yapıldığı için 3194 Sayılı Kanun’a uygun olmadığı, ayrıca kamu
parsellerinin düzenlemeye giren parsellerin kamu paylarından oluştuğu için parsellerdeki
hissedar sayısının fazlalığı ve küçük paylar sebebi ile maliklerin bir araya gelmesinin
mümkün olmadığı gerekçeleri ile açıldığı görülmektedir.

MPYY uyarınca, ilgili kamu kurumlarının uygun görüşleri alınarak yapılan plan
değişikliklerinde, 3194 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğu
gerekçesi ile açılan davaların reddi ile sonuçlanmaktadır. Ancak kamulaştırmasız el atma
davalarına konu olan ve yargılama süreci içerisinde yapılan imar planı değişikliklerinde
ise mahkemeler, yapılan plan değişikliklerini dikkate almadan davaya konu olan kısmın
kamulaştırılması yönünde kararlar da verilebilmektedir.

132

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1 Genel Değerlendirme

Mülkiyet hakkı, temel insan haklarından olup, hukukun genel ilkeleri ile koruma altına
alınmış ve ulusal mevzuatta da düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1982 Anayasası’nın 35’inci
maddesinde; herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu, bu hakların ancak kamu
yararı amacıyla ve sadece kanunla sınırlanabileceğini belirtilmiş, devamında ise mülkiyet
hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağına işaret etmiştir. Temel hak
ve özgürlüklerin sınırlarının belirtildiği 13’üncü maddesinde ise Anayasa’da belirtilen
temel

hak

ve

hürriyetlerin,

özüne

dokunulmamak

şartıyla

ancak

kanunla

sınırlanabileceği, bu sınırlamalarında ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir.

İmar çalışmaları, 1839 tarihli Tanzimat İlmühaberi ile başlayan ve günümüze kadar
devam eden bir süreçte gelişim ve değişim göstermiştir. İmar çalışmalarının kapsamı ve
içeriği, çeşitli düzeydeki mevzuat (anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi) ile gelişim
gösterse de hala tartışmaların odağı olmaktan kurtulamamıştır. 1930’lu yıllardan itibaren
başlayan planlama sürecinde ortaya çıkan ve kanunlarla ötelenen kamulaştırmaya konu
olan alanlar, taşınmaz maliklerince kamulaştırmasız el atma davalarına konu edilmiştir143.
Açılan davaların yoğunluğu ve tazminat bedelleri idareler bakımından ciddi bir sorun
oluşturmuştur. Kamulaştırma bedellerinin yüksekliği, belediyeler ile diğer yetkili
kurumların yeni yatırımlar yapmasının dışında asli görevlerini dahi yapamaz hale
getirmektedir.

Çankaya Belediyesi’nde 2013 yılından itibaren fiili ve hukuki el atma olarak tazminata
konu edilen, Belediye aleyhine açılmış kamulaştırmasız el atma davası sayısı; 2018 yılı
itibarı ile 1.650 adet olup, 2011 yılından itibaren ödenen tazminat ve faizleri toplamı 45
milyon ₺, ödemesi bekleyen tazminat bedeli ise 31 milyon ₺’dir. 1984 yılından önce

2942 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin Anayasa Mahkemesinin 2003 tarihli Kararı ile iptal etmesi
sonucu 20 yıllık hak düşürücü süre sınırı ortadan kalkmasından dolayı taşınmaz malikleri hak kayıplarının
önüne geçebilmek için taşınmaz üzerinde hukuki ya da fiili tasarrufunda bulunan idareye karşı,
kamulaştırmasız el atma davları açmaya başlamışlardır.
143
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yapılmış imar uygulamalarında çıkan kamulaştırmalara ilişkin Yargıtay Kararı ile Ankara
Belediyesi yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının kaim olduğuna dair kararı
ile her ne kadar Çankaya Belediye Başkanlığını bu davalardan husumet yönü ile kurtarmış
olsa da davalardan kaynaklanan tazminatlar bir başka kamu kurumu olan Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ödenmek zorunda kalmaktadır.

Taşınmaz değerinin tespitinde, imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları
2942 Sayılı Kanun’a göre dikkate alınmadığından, idareler kat artışı veya imar hakkının
tamamı ile yeni imar parsellerinde verilen uygulamalarda, ortaya çıkan DOP fazlası
alanlar için açılan kamulaştırmasız el atma davalarında, bilirkişilerce parsele imar planı
ile verilen imar hakları değerlendirilmeden, değer tespiti yapılmakta, kamu idareleri ise
bu alanlara yüksek tazminat bedelleri ödenmek zorunda kalmaktadır.

Mevzuat değişiklikleri ile ilk başlarda yollar ve meydanlarla başlayan terk işlemleri,
günümüzde kapsamı genişlemiş ve kesinti oranı %15’lerden %40’lara ulaşmıştır. Yapılan
imar planı değişikliklerinde; bir önceki plandan daha fazla inşaat hakkı tanındığı halde,
yeni oluşan nüfusa göre oluşturulması gereken sosyal ve teknik donatı alanları için ikinci
defa DOP kesintisi yapılamadığından, ortaya çıkan kamulaştırma sorunu, idarelerce farklı
yöntemlerle bedelsiz terk işlemine konu edilmeye çalışılmaktadır.

İmar hukuku ve kamulaştırma mevzuatındaki eksiklikler ve artan kamulaştırmasız el atma
davaları birlikte değerlendirildiğinde, imar planını yapan ve uygulamasını sağlayan
idareler, İmar hukukunda bulunmasa da hem kendi kurumunu, hem de diğer kamu
kurumlarını gözetmektedirler. İmar planlarında verilen imar hakları ve planlama
alanındaki gözlemlenebilir yüksek değer artışları karşılığı, toplumsal ve kamusal yarar ile
hazırlanan imar planlarında ortaya çıkan DOP fazlası alanlar ile kamu parsellerinin,
kamuya bedelsiz kazanımı için; imar planı veya parselasyon planının yapım ve onay
aşamasında, taşınmaz maliklerinden taahhütname veya muvafakatnameler alınmakta ya
da bu alanların bedelsiz olarak kamuya kazandırılması için plan notlarına zorunlu terk
ifadeleri içeren özel hükümler konulmaktadır.
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Yürürlükteki imar mevzuatında, imar planları ile oluşan kamu parselleri ile DOP fazlası
alanların, kamulaştırma yöntemi ve taşınmaz maliklerinin hibeleri haricinde başka bir
yolla kamuya kazanımı mümkün bulunmamaktadır. İmar planları ile bu alanların bedelsiz
terk edilmesi ve karşılığında ek inşaat hakkı verilmesi süreci, yargı kararları ile iptal
edilmektedir. Mahkemeler, verilen ek inşaat hakkının planlama alanındaki nüfusu
artacağı, artan nüfus ile birlikte ilgili yönetmelik hükümlerine göre bölgede ek kentsel,
sosyal ve teknik alt yapı alanı ayrılması gerektiğini gerekçe göstererek iptallerine karar
vermektedir. Ek inşaat artışının bölgeye getireceği nüfus artışı ile mevcuttaki nüfus ve
sosyal-teknik alt yapı alanı varlığı bu tür davalarda incelenmemekte, sadece yönetmelik
hükümleri gereği ek sosyal-teknik alt yapı alanı ayrılmadığına bakılmaktadır. Bu iptal
kararları sonucunda, imar planı değişikliklerinde bu tür alanların kamuya bedelsiz olarak
kazanımı imkânsız hale gelmektedir.

Sonuç olarak, imar planı uygulamaları ve imar planı değişiklikleri ile araziden arsaya,
arsadan yapıya dönüşümde ortaya çıkan gerçek değer artışları ve kamusal alanların, diğer
konut ve ticaret parsellerine etkisi ve bu alanların güncel değerlerinin belirlenmesine
ilişkin parametreler gayrimenkul değerleme uzmanlarınca ortaya konulmadan, kanunlar
ve yönetmeliklerde bedelsiz terk konusunun kapsamı ve sınırları yeniden tanımlanmadan,
her ne kadar yargı kararları ile iptal kararları verilse de, mevzuattaki bu çelişki
giderilmeden, taşınmaz maliklerinin talebi ile kamu parsellerinde ve diğer
kamulaştırmaya

konu

alanlarda

taşınmaz

maliklerinden

alınan

taahhütname,

muvafakatname gibi belgeler veya plan notuna konulan taşınmazı bağlayıcı hükümlerle,
kamuya bedelsiz terk uygulamalarının devam edileceği görülmektedir.

5.2 Öneriler

İmar; planlama çalışmaları ile başlayan ve parselasyon planı çalışmaları ile olgunlaşan,
imarlı yapılaşmaların başlaması, her türlü altyapının tamamlanması ile birlikte zirve
yapan, araziden imarlı yapılara dönüşümündeki değer artışının, kademeli olarak
gayrimenkul değerleme uzmanlarınca ve üniversitelerin ilgili bölümlerince yapılan
bilimsel araştırmalar ile ortaya konulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmalar ile
birlikte imar planı ile oluşturulan umumi hizmet alanları ile diğer kamu kullanımına
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özgülenmiş kamu parsellerinin, konut parsellerinin değeri üstündeki etkilerinin de
belirlenmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan sonuca göre terk oranlarının miktarı ile
kapsadığı alanlardaki etkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve 3194 Sayılı Kanundaki
arazi düzenlemelerine ilişkin hususların, bilimsel olarak ilgili mevzuatta yeniden
düzenlenmesi gerekli hale gelmektedir.

İmar Kanunu’nda, idarelere beş yılık imar planlarının uygulanmasına ilişkin hükümleri,
arazi ve arsa düzenlemesi kuralları ile birleştirilmeli ve imar programında ve zorunlu
olmayan uygulamaların, onay işlemleri kesinlikle engellenmeli, idarelere de imar
programına göre işlemlerin yürütülmesi için gerekli bütçenin ayrılması zorunluluğu
getirilmelidir. Ayrıca imar planı uygulamaları ile KOP’den oluşturulan parsellerin
kamulaştırma işlemlerinde, hukuki el atma tarihinin imar programlarında bulunup
bulunmadığı veya imar planının ya da parselasyon uygulamalarının onay tarihi ile değil,
planlama alanındaki ilk iskân ruhsatı tarihi üzerinden ele alacak yasal düzenlemelere
ihtiyaç bulunmaktadır.

İmar Kanunu’nda ifraz, yola terk gibi işlemlerle imarlı parsel oluşturulmasına ilişkin
şartlar net olarak tanımlanmalı ve arazi uygulamalarının 18’nci madde hükümlerine göre
yapılması ve kamu parsellerinin KOP’lerden oluşturulması zorunlu hale getirilmelidir.
Arazi ve arsa düzenlemelerinde, metrekare bazlı eşit kesintili uygulama yöntemi yerine,
gayrimenkul değerleme sektöründeki değişimler ve gelişmeler dikkate alınarak
uygulamaların değer esasına göre yapılmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Düzenleme ortaklık payı kavramı, imar planı yapımı ve uygulamaları ile taşınmazın
araziden arsaya dönüşümünde meydana gelen değer artışlarına karşılık getirilmiş olsa da,
uygulamalara bakıldığında her bir uygulamadaki değer artışlarının farklı olduğu
görülmektedir. Bu sebeple de her bir uygulamanın kendi içerisindeki değer artışlarının
gayrimenkul değerleme uzmanlarınca belirlenmesi ve buna göre gerçek değer artışına
göre belirlenmiş oranlarda kesinti yapılabilmesinin önü açılmalıdır.

AADY’nin 12’nci maddesindeki hususların 3194 Sayılı Kanun’un 18’nci maddesi
kapsamında ele alınması; kamu parsellerinin ise düzenlemeye giren parsel alanları
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oranında pay verilmek suretiyle değil imar parsellerindeki net yoğunluk değerlerine göre
oluşturulması sağlanmalıdır. Yönetmeliğin bu maddesinin Kanunda yer almaması, kamu
payları ve DOP kesintilerinin; taşınmazın elde ettiği nüfus yoğunluğuna göre değilde,
sadece metrekare büyüklüğü üzerinden belirlenmesinin de, 1982 Anayasası’nın eşitlik ve
ölçülülük ilkesine de uygun olmadığı görülmektedir.

Düzenleme ortaklık payı ve kamu paylarının belirlenmesinde, bu alanların kamuya
kazanımında; taşınmazın mülkiyet hakkının korunmasının yanında, imar planları ile
getirilen değer artışlarının irdelenmesi, kamu ve toplum yararı ilkeleri öncelikli olmak
üzere, kazanılmış imar hakları üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yöntem ile
imar planlarından kaynaklanan kamulaştırmaya konu alanlar ile kamu parsellerinin
kamuya kazanımında; idarelerin, dolaylı olarak toplumun diğer yaşayanlarının da
fazladan bir bedel ödemesinin de önüne geçilecektir. Ayrıca herkesin hakkının
hakkaniyet kuralları içerisinde verildiği bir imar uygulaması ile yapılan uygulamalar,
taşınmaz maliklerince de kabul görebilecektir.

İmar planları incelendiğinde “semt sağlık alanları”, “belediye hizmet alanları” ve benzeri
alanların da DOP’den karşılanması gerektiği görülmektedir. Bu kullanımdaki alanlar,
sadece aynı bölgede yaşayanların hizmetine odaklanmış, hizmet faaliyetine gören
parseller olup, diğer konut parsellerinin de değerini artıran bir özelliği bulunmaktadır.
Belediye hizmet alanlarında çocuk, gençlik ve kadın merkezleri ile hatta kreş hizmetleri
ve etüd merkezleri gibi bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik, belediye
hizmetleri yürütülmektedir. Diğer semt sağlık alanlarında ise sadece o bölgeye veya
mahalleye yönelik ana ve çocuk sağlığı, aile hekimliği ve ön poliklinik hizmetleri gibi
hizmetler yürütülmektedir. 3194 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği yıllarda, bu ve benzeri
hizmetler zorunlu bir ihtiyaç olarak gözükmemekte iken, değişen teknolojik ve toplumsal
gelişmeler ve yaşam şartlarının iyileşmesi ile birlikte, bu alanların kamusal zorunlu bir
hizmet haline geldiği görülmektedir. Bu sebeple DOP’den karşılanacak alanların yeniden
ele alınması ve sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir.

İmar planı değişikliklerinde 3194 Sayılı Kanun’daki “Bir parselden bir defadan fazla
DOP alınamaz.” ifadesinin yeniden gözden geçirilmesi, imar planı değişikliklerinde
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gayrimenkul değerleme uzmanlarınca belirlenmiş değer artış oranlarına göre, değer artışı
bulunan alanlarda taşınmaz malikinin muvafakatı ya da idarece re’sen kesinti yapılmasına
olanak sağlayacak yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle değer artışı
sağlanmış imar planı değişikliklerinde ortaya çıkan kamulaştırma veya kamu
parsellerinin, kamuya kazanımındaki maddi bedel kamuya, dolayısı ile toplumun diğer
kesimlerine yüklenmemiş olacaktır.

İmar planı yapan ve uygulayan idarelerin en büyük sorunlarından birisi, imar planı ile
ortaya çıkacak kamulaştırma külfetidir. 2942 Sayılı Kanun’a göre taşınmaz değerinin
tespitinde imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışlarının dikkate
alınmaması yönündeki kararı, yeniden gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmektedir.
Yapılacak düzenlemelerde, imar uygulamaları ile imar hakları kullandırılmış olan
parsellere ilişkin ayrı bir hüküm konulması, kamulaştırma işlemine neden olan imar planı
ya da değişikliğinin varsa ana parselde meydana getirdiği değer artışı veya azalışı dikkate
alınmasının sağlanması, kamulaştırma bedelinin tespitinin buna göre belirlenmesi
sağlanmalı, bunun yöntemleri ve raporlamanın detaylı olarak tanımlandığı ayrı bir
Yönetmelik düzenlenmelidir.

İmar planı yapım aşamasında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11-1 maddesi
gereği, plan yapım aşamasında ilgili kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına bakılmaksızın,
kamu parseli oluşturulması yerine ilgili kamu kuruluşlardan alınacak resmi görüşler ve
ihtiyaçları nispetinde kamu parseli oluşturulmasının sağlanması gerekmektedir. Gelen
kurum görüşlerine göre, gerektiğinde farklı kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçları
uygunluğuna göre birleştirilmesi, aynı parsel üzerinde hizmetin sağlanmasına yönelik
imar kullanım kararı oluşturulması ve gereksiz alan kullanımının önüne geçilmesinin
sağlanması gerekmektedir.

MPYY’de imar planı değişikliklerinde getirilecek ek nüfusa ilişkin olarak, planlama
alanında değil, çevre bölgesindeki kentsel, sosyal ve teknik alt yapı alanlarının durumu
incelenmesi ve ihtiyaç bulunması halinde artacak nüfusa göre ek kentsel, sosyal ve teknik
alt yapı tesisi alanı ayrılması zorunluluğu getirilmelidir. Böylece her plan değişikliğinde
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ihtiyaç dışı kamu alanı ve kamulaştırma külfeti oluşumun önüne geçilecek ve kamu
kaynaklarının da israfı önlenecektir.

İdarelerde, imar planları ve uygulanması ile kamu parsellerindeki tazminat davalarına
ilişkin davalara karşı teknik ve hukuki görüş bildiren personelin, gayrimenkul geliştirme,
gayrimenkul değerleme, gayrimenkul ve imar hukuki konularında uzmanlık bilgilerine
sahip olmaları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden zorunlu hizmet içi eğitim almaları
gerekli görülmektedir. Hatta belediyelerin imar ve şehircilik, emlak ve istimlak, mali
hizmetler, fen işleri gibi bütün birimleri ile merkezi idare birimlerinde; gayrimenkul
değerleme, gayrimenkul proje geliştirme, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku,
vergileme, kadastro, imar uygulamaları ve değer esaslı imar uygulama modelleri, kentsel
gelişim, dönüşüm ve koruma uygulamaları, kentsel altyapı hizmetleri ve yönetimi
konularında derinliğine teori ve uygulama yeteneğine sahip olan üniversitelerin
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olan uzmanların istihdam
edilmesi zorunlu görülmektedir. Kentsel alanda taşınmaz edinimi, imar ve kamusal
hizmet alanlarının kamuya mal edilmesi başta olmak üzere gayrimenkul ve imar ile ilgili
bütün problemlerin çözümü için öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda imar
uygulamaları ile ortaya çıkan kamulaştırmaya konu taşınmazların değerleme işlemleri için
yeni tanımlama ve yaklaşımların gerekli olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda imar planı ile
parselasyon planı uygulamalarına ilişkin değer esaslı yaklaşımlara ilişkin ek düzenleme
yapılması gerektiği ve değer esaslı uygulama yapılabilmesi için yerel idareler ve ilgili
bakanlıklarda üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden mezun olan
uzmanların istihdam edilmesi gerektiği açıkça vurgulanmalıdır. Diğer yandan yeterli b ütçe

olanakları ve teknik personeli yetersiz olan belediyeler içinde merkezi idare tarafından
gerekli kaynak aktarımı ya da merkezi kurumlardan kaynakları ve personeli yeterli olan
yerel yönetimlerden zorunlu hizmet desteği sağlanmalıdır.

Farklı amaçlar gayrimenkul değerleme işlemleri için belediyeler ve merkezi idare
kurumları için iyi uygulama kılavuzlarının hazırlanmasına gereksinim bulunmaktadır.
Özellikle imar planı ile birlikte kamu parsellerinin konut parsellerine olan değer etkileri
ile imar çalışmalarının getirdiği değer artışlarının tespitinin sağlanması, bu çalışmalarda
ayrıca imar planları ile düzenlemeye alınan parsellerin, plan ile öngörülen imar haklarının
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tamamının verilip verilmediğinin incelenmesi, kamu tesislerine ayrılmış parseller ile imar
hakkı tamamen verilmiş ancak kamulaştırmaya konu olan parsellere de imar planı ile
tanımlanmış inşaat emsal değerleri haricinde, konut kullanımına eşitlenmiş ikincil bir
konut eşiti emsal değer oluşturulmasının gerekli olduğu dikkate alınmalıdır. Yapılacak
bu düzenlemeler ile sadece konut ve ticaret parsellerinin değil, kamu parselleri ile imar
hakkı kullandırılmış olan ancak kamulaştırmaya konu alanlarında değerine ilişkin imar
kararları getirilmesi, imar planlarının getirdiği kararların, planlama sahasındaki bütün
taşınmazları kapsaması sağlanmış olacaktır. Yapılması önerilen yasal düzenlemelerle;
ikincil konut eşiti emsal değeri belirlenmiş olan kamu parselleri ile kamulaştırmaya konu
taşınmazların, bu parametreler üzerinden bedel tespitinin yapılmasına yönelik 2942 Sayılı
Kanun ve 3194 Sayılı Kanunda yeni düzenleme yapılması ve bu yolla bilirkişi
kurullarınca afaki değerleme yapılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Buna ilave
olarak kentlerde kamu hizmetlerine yönelik arazi edinimi, kamulaştırma ve el atma
tazminatı gibi bütün davalarda bilirkişi olarak gayrimenkul geliştirme ve yönetimi
uzmanlarının atanması ve bu amaçla 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili Bakanlık
ikincil düzenlemelerinde de vurgulandığı üzere bilirkişi kurullarında asgari bir üyenin
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanı olmasının il ve ilçe düzeylerinde etkin olarak
uygulanması zorunlu tutulmalıdır.

Kamu parselleri ve DOP fazlası kamulaştırmaya konu olan alanların inşaat alan
transferleri

ile

bedelsiz

olarak

kamuya

kazanımının

mümkün

olabileceği

değerlendirilmektedir. Türk Hukuk Sisteminde sadece 2863 Sayılı Kanun’un 17’nci
maddesinin c bendinde yer alan, yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmaz kültür
varlıkları veya bu varlıkların koruma alanlarında bulunan ya da koruma amaçlı imar
planlarıyla yapılanma hakları kısıtlanan taşınmazlara tanınan imar hakkı transferi
işlemlerinin, yeni bir planlama anlayışı olarak ele alınması ve 3194 Sayılı Kanun ve
MPYY’de yer bulmasının sağlanması gerekmektedir.

Yapılacak düzenlemelerde gelecek ek inşaat artışının sınırlarının belirlendiği ve buna
göre gerekli kentsel, sosyal ve teknik alt yapı donatı alanlarının oluşturulduğu alanlar ile
yine bu alanlara kamu parsellerinde ya da DOP fazlası kamulaştırmaya konu parsellerin
imar planları ile tanımlanmış ikincil konut eşiti emsal değerleri üzerinden, ilgili kurum ya
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da kamu adına paylarını bedelsiz terk ya da devir etmeleri karşılığı olarak, inşaat
alanlarının transfer edebilme hakkı da sağlanabilecektir. Sonuç olarak, imar planları ve
imar planı değişikliklerinde, ortaya çıkan kamulaştırmaya konu alanlar ve kamu
parsellerinin, daha düşük bedeller ya da bedelsiz olarak kamuya kazanımı, yasal olarak
uygun hale geleceğinden, imar planlarını uygulamaya yetkili idareler tarafından yapılan
kanun ve yönetmelik dışı terk işlemi uygulamaları sona erecektir.
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