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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Türkiye’de günümüz koşullarında kentsel dönüşüm ülke gündemindeki önemli konuların başında yer 

almaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kentin yıpranan kısımlarının yenilenmesi ve afet 

riskinin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. Parsel ölçeğinden, yüzölçümü çok büyük alansal uygulamalara 

kadar geniş bir uygulama alanı olan kentsel dönüşüm projelerinde; imar planı değişikliği ile kentsel alan 

yeniden düzenlenmekte ve yapılaşma koşulları yeniden karara bağlamaktadır. Kentin yıpranan 

kısımlarının, genellikle kent merkezinde kalan çöküntü alanları olduğu dikkate alındığında, kentsel 

dönüşüm projelerinde; imar planı değişikliği ile beraber değer artışı (rant) meydana gelmektedir. Bu 

nedenle, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri ile değer esasına göre anlaşılması ve rantın adaletli 

dağıtılması oldukça önemlidir. Rantın daha adaletli dağıtılması ile vergilendirilmesine olanak sağlayan 

yöntemlerden birisi değer esasına dayalı arazi ve arsa düzenlemesi olarak ifade edilebilir. Değer esasına 

dayanan imar uygulaması dünyada birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’de 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun ek 8’inci maddesi ile 2020 yılının Eylül ayında yürürlüğe giren “İmar Planı Değişikliğine Dair 

Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında plan değişikliğinin neden olduğu değer artışının 

(rantın) ölçümü ve kamuya döndürülmesine ilişkin ilk düzenleme yapılmıştır. Ancak yapılan düzenleme ile 

6306 Sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanları istisna kapsamına alınmış ve halen meri mevzuatta 

kentsel dönüşüm alanlarında değer esasına dayanan uygulama yöntemlerine ilişkin yasal düzenlemenin 

olmadığı açıktır. Diğer yandan kentsel dönüşüm mevzuatı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkili idarelere 

planlama, uygulama ve arazi ve arsa düzenlemesi hususunda çok geniş ve esnek yetkiler tanımaktadır. 

Ancak, uygulama yöntemlerinin neler olacağı ve nasıl uygulanacağına dair yasal çerçeve hem kentsel 

dönüşüm mevzuatında, hem de İmar Kanunu’nda açıklanmamıştır. Bununla birlikte, kentsel dönüşüm 

projelerinde halihazırda, arazi ve arsa düzenlemesinden, arsa payı dağıtımına ve imar hakkı transferine 

kadar birçok farklı yöntem uygulanabilmektedir. Hangi yöntem olursa olsun adaletli bir yaklaşım ile rantın 

dağıtılması, kentsel dönüşümün etkinliğini, hızını ve başarısını arttıracaktır. Bu çalışmada örnek bir alan 

üzerinden değer esaslı imar uygulamasının kentsel dönüşüm alanlarında uygulanabilirliği incelenmiş ve 

kentsel dönüşüm sürecindeki yeri tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre projeye özgü olarak çeşitlenen 

kentsel dönüşüm uygulamalarında, değer esaslı imar uygulaması, kimi zaman faydalı bir çözüm aracı olarak 

görülürken, kimi zaman ise sürecin içerisinde anlamsız kalmaktadır. Çünkü bazı uygulamalarda; yeni 

bağımsız bölümlerin değerinin tespiti ve bu bağımsız bölümlerin arsa payının dağıtılması veya imar hakkı 

transferinin uygulanması daha önemli hale gelebilmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinde, 

yalnızca değer esaslı imar planı uygulaması değil, üç boyutlu değer esasına katkı sağlayacak tüm uygulama 

yöntemlerinin yasal dayanağının oluşturulması; uygulamalardaki çekişmeyi azaltabileceği gibi; başarıyı 

arttırabilecektir. Ayrıca, dönüşüm projelerinde; hak sahiplerinin taşınmazının değerlenmesi, arsa ve arazi 

düzenlemesi, üretilen bağımsız bölümlerin değerinin tespiti ile arsa payı dağıtımı neticesinde kat 

mülkiyetinin kurulması ve bu uygulamalar yapılırken en uygun yöntemin seçilmesine ilişkin çalışmaların 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında yürütülmesinin uygulamalardaki 

aksaklıkların azaltılmasında önemli ölçüde katkı sağlayabileceği ortaya çıkmaktadır.  

Haziran 2021, 104 sayfa 

Anahtar Kelimeler: İmar, arazi ve arsa düzenlemesi, değer esaslı imar uygulaması, kentsel dönüşüm, 

eşdeğerlilik ilkesi, maliyet karşılama ve değer kazanımı. 
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ABSTRACT 
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AN EVALUATION OF APPLICABILITY OF VALUE BASED LAND 

READJUSTMENT IN URBAN TRANSFORMATION PROJECTS 

Emine TIĞLI 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

In Turkey, urban transformation is one among the most important issues discussed on the country’s agenda. 

Within the scope of urban transformation projects, it is aimed to renew the ageing and urban decay experienced 

in some parts of the city and to eliminate the disaster risks. In urban transformation projects, which have a wide 

application from a scale of parcel to very large spatial area applications; With the zoning plan change, the urban 

area is reorganized, and the construction conditions are decided again. Considering that the wearing out parts of 

the city are generally the aging or dilapidated areas in the city centre, in urban transformation projects; with the 

change in the zoning plan, an increase in value (rent) will significantly occurs. For this reason, it is very important 

to agree with the right holders based on value change and to consider fairly distribution of rent when urban 

transformation projects were implemented. Value based land zoning or value-based land readjustment is one 

among the methods which advocates the fair rental distribution with the possibility of fair taxation. Value-based 

zoning practice is being implemented by many countries in the world. With the additional article 8 of the Zoning 

Law No. 3194 in Turkey, the first regulation was made regarding the measurement of the increase in value (rent) 

caused by the change of plan or zoning rights, and the return to the public within the scope of the “Regulation on 

the Share of Value Increase on Zoning Plan Change” which came into force in September 2020. However, with 

the regulation made, the application areas within the scope of Law No. 6306 were included in the scope of the 

exception, and there is still no legal regulation regarding the application methods based on value in urban 

transformation areas in the current legislation. On the other hand, urban transformation legislation; It gives very 

broad and flexible powers to the Ministry of Environment and Urbanization and other authorized administrations 

in planning, implementation and land and plot arrangement. In addition, the legal framework on what the 

implementation methods will be and how they will be implemented is not well explained in both the urban 

transformation legislations and the Zoning Laws. However, in urban transformation projects, many different 

methods can be applied, from land and plot arrangement to share land distribution and zoning rights transfer. 

Distribution of rent with a fair approach, regardless of method, will increase the effectiveness, speed, and success 

of urban transformation. In this study, the applicability of value-based zoning technique in urban transformation 

areas over a sample area was examined and its place in the urban transformation process was discussed. 

According to the results of the research, value-based zoning application is sometimes seen as a useful solution 

tool in the urban transformation applications that vary according to the project, and sometimes it remains 

meaningless in the process. Because in some applications; determining the value of new independent units and 

distributing the land share of these independent units or implementing the transfer of zoning rights may become 

more important. Therefore, establishing the legal basis of all implementation methods that will contribute to the 

three-dimensional value basis, not just the application of value-based development plans in urban transformation 

projects; it can help to reduce disputes in applications; and can increase success to projects. In addition, in 

transformation projects; it turns out that the valuation of the real estate, land and plot arrangement, determination 

of the value of the independent units produced and the establishment of condominium as a result of the 

distribution of land share and the selection of the most appropriate method while these applications are carried 

out under the responsibility of real estate development and management experts can significantly contribute to 

reducing the commotions in the cause of project implementations. 

June 2021, 104 pages 

Keywords: Zoning, land and plot arrangement, value-based zoning application, urban 

transformation, equivalence principle, cost recovery and value recovery. 
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Günümüzde insanı ve insanın ihtiyaçlarını, konforunu, yaşam kalitesini göz ardı eden her 

türlü girişim ve proje başarısızlık ile sonuçlanmaktadır. Ancak, bireysel ve kollektif olarak 

çok karmaşık özellikler ve ilişkiler ağına sahip olan insanı anlamak ise kolay değildir. Bunun 

için disiplinlerarası bir bakış açısıyla çoğunluğun yararının gözeten sürdürülebilir stratejik 

kararlar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu nedenle, geliştiricilerin ve uygulayıcıların iyi bir 

eğitim alması ve işinin ehli olmaları zorunlu görülmektedir. Gayrimenkul geliştirme, tesis ve 

gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı ile özellikle gayrimenkul ve 

varlık değerleme faaliyetlerine ilişkin uluslararası en önemli kuruluşlar tarafından akredite 

edilen ve işbirliği içerisinde faaliyet göstererek, daima güncel ve dinamik disiplinlerarası bir 

eğitim sağlayan, bu alanda ülkemizin tek akredite bölümü olan Ankara Üniversitesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü kurucu başkanı değerli hocam sayın Prof. Dr. 

Harun TANRIVERMİŞ’e; gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanındaki uzman kişileri bir 

araya getirdiği ve böylesine kaliteli bir eğitim olanağını bizlere sunduğu için minnetlerimi 

sunuyorum. Şahsının ağzından en kritik dersleri dinleme şansına sahip olduğum için ve 

dönem projemdeki destekleri için de danışman hocam sayın Prof. Dr. Harun 

TANRIVERMİŞ’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Gogol’un ifade ettiği gibi “önüne ne 

pahasına olursa olsun ulaşacağı bir hedef koyan insanlar; daha hayat dolu hissediyor, 

hareketlerinde ve yürüyüşünde karasız ve ikircikli ne varsa gidiyor, gözlerinde yeni bir ateş 

yanmaya başlıyor”. A.Ü. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde, bana bilim ve 

beceriler dışında gözlerindeki ateşin ışığıyla ve karakteriyle örnek olan; sayın Prof. Dr. 

Türkay TÜDEŞ’e, sayın Prof. Dr. Ruşen KELEŞ’e, sayın Prof. Dr. Metin ARSLAN’a, Sayın 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’a, sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e, sayın Prof. 

Dr. F.Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ’e, sayın Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ’e ve bölümün 

bütün öğretim elemanlarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Pek tabi disiplinler arası bakış 

açısıyla analiz etme ve karar verme yetimin temellerini en sağlam şekilde atan lisans 

eğitimimi aldığım Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki değerli 

hocalarıma da bu vesileyle teşekkürü bir borç bilirim. Her zaman yanımda ve destekçim olan 

değerli ailem ve dostlarıma da şükranlarımı sunuyorum. 

Emine TIĞLI 

Haziran 2021, Ankara  
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Kentsel alan düzenlemeleri, düzenli yerleşimlerin geliştirilmesine yönelik bir araçtır. 

Kentsel dönüşüm (KD) alanlarında ise, bir tüketiciden diğerine gelir ve hizmet transferi 

ile kar veya rant paylaşımı yapılmasının bir aracı olarak kullanılması sıklıkla 

eleştirilmekte; dönüşüm projelerinin kabul edilebilirliği üzerindeki temel risk 

faktörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, dönüşüm sonrasında 

ortaya çıkan taşınmaz değer artışının vergilendirilmesi yoluyla elde edilecek gelirlerin 

yine kentin ekonomik, sosyal ihtiyaçlarının finanse edilmesi ile bazı kişilerin elde ettikleri 

yüksek rant gelirlerine bağlı olarak oluşacak gelir dağılımı adaletsizlikleri de ortadan 

kaldırılmasında kentsel alan düzenlemesi önemli bir araç olarak kullanılabilir. Böylece, 

çeşitli altyapı ve sosyal hizmetlerin finansmanı daha kolay sağlanmış olacaktır. 

Dolayısıyla, kentsel planlama, koruma, canlandırma, dönüşüm ve yenileme projeleri için 

ihtiyaç duyulacak kaynak, artan kentsel rantların vergilendirilmesi ile mümkün kılınabilir 

(Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2015). 

Birçok ülkede, bir yerleşimde bulunan bütün parsellere imar hakkının verilmesi zorunlu 

değildir. Bununla birlikte, her ülkenin mülkiyet ve imar haklarına ilişkin mevzuatının 

kapsamı ve uygulama araçları farklılık göstermektedir. Türkiye’de imar uygulaması 

çerçevesinde düzenleme sınırı içerisindeki tüm parsellerden aynı oranda olmak kaydıyla 

düzenleme ortaklık payı (zaiyat oranı) nispetinde kesinti yapılmaktadır (Tanrıvermiş 

2016, Böke 2020).  Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, arazi ve arsa düzenleme 

(AAD) uygulamalarında değer esaslı imar uygulamasına geçildiği görülmektedir. Bu 

yöntem, bir parsele düzenlemeye girmeden öncesindeki değerine eşit değerde parsel(ler) 

tahsis edilmesini sağlar. Bu yolla düzenleme sonucu oluşan değer artışının kamuya 

kazandırılması amaçlanmaktadır (Çağdaş 2019). Dolayısıyla, değer esaslı imar 

uygulaması (DEİU) çalışmalarında, düzenlemeye giren kadastro parselleri ve oluşan imar 

parselleri değerinin bir değerleme yaklaşımı ile belirlenmesi gerekmektedir (İspir 2006). 
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Bu araştırma ile KD alanlarında DEİU’nun bir uygulama örneği üzerinden 

uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 

çalışmada, kentin yapılaşmış alanlarının yeniden düzenlenmesi olarak da 

nitelendirilebilen KD projelerinde ortaya çıkan potansiyel değer artışının dağıtımına 

ilişkin farklı bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Birçok ülkede DEİU daha adil olması gerekçesi ile alan esaslı imar uygulaması (AEİU) 

yerine tercih edilmektedir. Türkiye’de ise henüz yasalarda DEİU tanımlanmadığı için, 

halihazırda uygulaması bulunmamaktadır. Buna karşın, özellikle araştırmalara sıkça konu 

olan ve merkezi yönetimin de gündeminde olan bir inceleme konusudur. Örneğin, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nın 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan “GAP ve KOP 

Eylem Planları Kapsamında Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması Projesi”nde 2016 

yılında Mekanlsal Planlama Genel Müdürlüğü (MPGM) tarafından pilot bölgelerde 

DEİU araştırma çalışmaları yapılmıştır (Anonim 2017a). Merkezi yönetim tarafından 

yürütülen bu çalışmalar kentsel gelişme alanlarına yoğunlaşmaktadır. Bunun en büyük 

nedeni ise, 3194 Sayılı Kanun’da bir parselden ikinci kez düzenleme ortaklık payı (DOP) 

kesintisinin yapılmasının yasaklanmış olmasıdır.  

Özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü 

maddesi KD alanlarında merkezi yönetim, yerel yönetim Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

(TOKİ) veya idarelere AAD hakkında çok geniş yetkiler tanımaktadır. Dolayısıyla, KD 

alanları arsa ve arazilerin yeniden düzenlemeye tabi tutulduğu istisnai alanlardır (Anonim 

2021c). Bu çerçevede, çalışmada DEİU’nun KD alanlarında uygulanabilirliğinin 

değerlendirilmesini yapmak ve mülkiyet hakkına ilişkin AEİU’ya kıyasla avantajlarının 

ve dezavantajlarının değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir. Araştırmada, 

öncelikle KD ve AAD’nin kavramsal çerçevesi çizilerek, yasal dayanakları ve uygulama 

alanları incelenmiştir. Daha sonra AAD yöntemleri incelenmiştir. Bu yolla çalışmanın 
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uygulama aşamasına geçilmeden önce, çalışma konusu kavramlar ve uygulamalar 

açıklığa kavuşturulmuştur.  

Araştırmanın, uygulamaya ilişkin dördüncü bölümünde, öncelikle çalışma alanının hangi 

yasa çerçevesinde KD alanı olarak ilan edildiği açıklanmış olup, çalışma konusu alan 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 

ilan edilen bir riskli alan (RA)’dır. Bu alanın, çalışma kapsamında örnek alan olarak 

seçilmesinin başlıca nedeni; alana ilişkin ayrıntılı analizlerin bulunması, alanda uygulama 

imar planı ve parselasyon planının onaylanması ile alandaki taşınmazlar değerinin takdir 

edilmesi ve imar adalarının potansiyel değerinin fizibilite raporunda hesaplanmış 

olmasıdır. Bu şekilde başlı başına bir araştırma konusu olan DEİU kapsamındaki 

değerinin tespitine ilişkin gereken bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamındaki 

imar uygulaması yöntemlerine göre hazırlanan dağıtım cetvellerin karşılaştırılabilir ve 

yorumlanabilir olması için; çalışma alnının birden fazla ve farklı işlev verilmiş imar 

adalarını kapsamasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, çok büyük 

yüzölçümlü bir çalışma alanı çalışmanın anlaşılabilirliğini zorlaştırabilecektir. Buna 

karşın, Türkiye’de RA’ların yüzölçümü genellikle büyüktür. Bu nedenle çalışma alanı 

seçilirken Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (AKDHGM) ile 

yapılan ön görüşmeler çok etkili olmuştur. Çalışmaya konu RA’nın, yüzölçümü (4,89 ha) 

ve umumi hizmetlere ayrılmayan iki faklı adadan oluşması ve bu adalardan birinin konut, 

diğerinin ise bir kısmının konut, kalan kısmının ticaret ile işlevlendirilmiş olması çalışma 

alanı olarak seçilmesinde çok etkili olmuştur. Böylelikle, yapılaşma koşulları ve işlev 

farklılıklarına göre imar adalarının değerinde meydana gelen farklılıkların incelemesi 

mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, söz konusu alanda AEİU çerçevesinde, parselasyon 

planları da onaylandığından; farklı imar uygulaması yöntemleri arasında karşılaştırma 

yapmak mümkün hale gelmiştir. 

İnceleme alanı seçildikten sonra, alanda bugüne kadar yürütülen planlama ve 

projelendirme çalışmalarının raporları değerlendirilmiş ve seçilen proje uygulama 

alanında yapılan bütün çalışmalar öncelikle genel olarak incelenmiş ve AAD’ye ilişkin 

uygulamalar ise daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Daha sonra seçilen çalışma alanında 

DEİU değerlendirilmiş ve dağıtıma konu özet cetveller oluşturulmuştur. Son olarak DEİU 
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ile hali hazırda yapılan AEİU kapsamındaki hesaplama ve uygulamaların karşılaştırılması 

yapılmış ve elde edilen bulguların genel değerlendirilmesi yapılmıştır.  

KD sürecinin iyi tanımlanması, KD alanlarında AAD’nin öneminin anlaşılmasında çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü özellikle 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki KD 

alanlarında merkezi yönetim planlama ile AAD başta olmak üzere çok geniş yetkilere 

sahiptir. Bu durum uygulamalarda kullanılan yöntemlerin daha esnek ve çeşitli olmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın beşinci bölümünde, kentsel dönüşüm süreci 

ayrıca ele alınarak açıklanmıştır. Daha sonra, mevcut ve öneri imar uygulamasının KD 

süreci içerisinde nasıl ele alınabileceği değerlendirilmiştir. Bu şekilde, imar 

uygulamasının KD alanı özelindeki etkilerini, etkinliğini anlamak kolaylaşmıştır.  

Kaynak araştırması, idari kayıtların değerlendirilmesi ve örnek proje analizi sonuçlarına 

göre hem KD alanı süreçleri kapsamında, hem de alan esaslı ve değer esaslı 

uygulamaların birbirlerine karşı üstünlükleri ve zayıflıklarına ilişkin gerçekçi analiz ve 

değerlendirme yapılması mümkün kılınmıştır. Araştırma kapsamında literatür incelemesi, 

yasal veriler, çalışma alanına özgü ayrıntılı veriler, ilgili kurumların uzmanlarından elde 

edilen veriler ve proje analiz sonuçları birlikte sentezlenmiş ve ayrıca, DEİU olanakları 

olası bütün yönlerden test edilmiş ve sonuç olarak yüzölçümü esaslı imar uygulama 

modeli ile değer esaslı alan düzenleme uygulamasının karşılaştırmalı değerlendirilmesine 

ilişkin bulgular tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak yapılan inceleme ve 

değerlendirme çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri uygulama alanlarında özellikle 

arazi edinimi ve projeye katılımın artırılması ve projelerin yapılabilirliğinin artırılması 

yönlerinden değer esaslı alan düzenleme çalışmalarının önemi, avantajları ve 

dezavantajları hem genel olarak, hem de seçilmiş örnek proje alanı çerçevesinde ortaya 

konulmuştur. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN AÇIKLANMASI 

2.1 Kentsel Dönüşümün Tanımı ve Ülkemizdeki Gelişimi 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı verilerine göre; Türkiye nüfusunun 

yaklaşık %93’ü kentlerde yaşamaktadır (Anonim 2021a). 2012 yılında yürürlüğe giren 

6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

uyarıca ülkemizdeki büyükşehir belediyesi sayısı otuza çıkarılmış ve bu illerde, il sınırı 

büyükşehir belediye sınırı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bu düzenleme ile büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisinde kalan birçok köy; mahalle statüsü kazanmıştır. Bu durum, 

mahalle statüsü kazanan köylerin de kentsel yerleşim alanı olarak değerlendirilmesine 

neden olduğundan burada yaşayan nüfus da şehirli nüfus olarak kabul edilmiştir. 

Dolayısıyla kentleşme oranında rakamsal olarak 2012 yılında büyük bir artış 

gerçekleşmiştir (Keleş 2015). Ancak, bu durum göz ardı edilerek şehirlerin merkezlerinde 

yaşayanların nüfusu dikkate alınarak kentleşme oranı hesaplansa dahi şehirleşmenin 

%80’e yaklaşmış olduğu tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de 1940’lı yıllardan bu yana kontrolsüz kentleşme, ekonomik, sosyal, fiziksel ve 

çevresel kent sorunlarını da beraberinde getirmiştir. İmar afları ile başta mülkiyete ilişkin 

sorunlar olmak üzere geçici çözümler sağlansa bile, günümüzde yapılı çevrenin sebep 

olduğu riskler kentlerin en büyük problemleri arasındadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki 

konut varlığının %74’ünün 2000 yılından evvel inşa edildiği bilinmektedir. Ayrıca, 2000 

yılında yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri çerçevesinde zorunlu hale getirilen mühendislik hizmetlerinden 

yararlanmaksızın inşa edildiği bilinmektedir (Tanrıvermiş vd. 2017). Bu çerçevede, 

günümüzde kentlerdeki risklerin bertarafı merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin 

üzerinde durdukları en önemli hususlar arasındadır. Ülkemizdeki, riskin bertarafı ve 

kentlerin yenilenerek eskisinden daha yaşanabilir hale getirilmesi için yapılan 

uygulamalarda kullanılan en önemli araçlardan biri, KD uygulamalarıdır. Bununla 

birlikte, KD uygulamaları da, günümüzde kentsel rantın yeniden dağıtılmasında ve 

taşınmaz değerlerinin değişmesinde çok etkili bir araçtır. 
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KD’ye konu alanlar genellikle kentin merkezinde yer alan köhneleşmiş kent kısımlarıdır. 

Ancak bu kısımların yenilenmesi neticesinde kentlerde yeni dinamikler oluşmaktadır. İyi 

bir KD projesi dönüşümün gerçekleştiği alandaki rantı arttırırken; kent dokusu ve işlevi 

ile uyumsuz; sosyal, çevresel ve fiziksel gereklilikleri karşılamayan veya uzun yıllar 

tamamlanamayan KD projeleri bölgedeki piyasa fiyatlarını tam ters yönde 

etkileyebilmektedir.  

Aynı zamanda KD alanlarında yeniden yapımdan evvel planlama çalışmaları ile 

yapılaşma koşulları düzenlenmekte ve genellikle imar hakkında artış gerçekleşmektedir. 

Bu yaklaşım ile, alanda gerçekleştirilecek projenin piyasa koşulları içerisinde kendi 

finansmanını sağlaması amaçlanmaktadır. Ancak, bu olumlu niyetin ötesine geçildiğinde 

ve KD bir rant aracı kullanıldığı örneklere rastlamak da mümkündür. Bununla birlikte, 

genellikle merkezi yönetimin veya yerel yönetimlerin önderliği ve işbirliği ile yürütülen 

KD projelerinde rantın ne şekilde dağıtılacağı konusu yasal düzenlemeler ile 

netleştirilmemiştir. Aynı zamanda, devletin oluşan ranttan vergi almasını öngören bir 

yasal düzenleme de bulunmamaktadır. 

2.1.1 Kentsel dönüşümün tanımı 

Her kentin farklı dinamikleri ve potansiyelleri bulunmaktadır. Bu nedenle, KD’nin her 

kent için aynı anlamı taşımadığı aynı problemleri hedef almadığı ve aynı sonuçları 

doğurmadığı bir gerçektir. Dolayısıyla; KD’nin literatürde çok çeşitli tanımları yer 

almaktadır. Örneğin, Hall ve Hubbard’a göre; küresel ölçekteki rekabette daha güçlü 

olunması için alınan önlemlerin başında gelen fiziksel mekanın yeniden oluşturulması ve 

işlevlendirilmesi için KD çok önemli bir araçtır (Hall ve Hubbard 1998).  

Diğer taraftan, Thorn; modern endüstriyel şehrin KD ile ilişkisini incelemiştir. Modern 

kentlerde KD’ye neden olan veya KD’nin sonucunda ortaya çıkacak unsurları 

açıklayarak; akıllı büyüme başta olmak üzere sürdürülebilir yeni yaklaşımların 

kullanılmasını tartışmıştır (Thorn 2004). Bununla birlikte; Roberts’e göre, fiziksel ve 

sosyal olarak işlevini yitiren kent parçalarının yerel ekonomik dinamikler vasıtasıyla 

yeniden canlandırılarak kente kazandırılmasını amaçlayan entegre ve kapsamlı eylemler 
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bütünü olarak ifade edilmiştir (Roberts 2000, Karaağaç 2019). Thomas da Roberts ile 

benzer bakış açısıyla, KD’nin bir süreci tanımladığını; kentin değişen veya yeni ortaya 

çıkan sorunlarına kapsamlı bir vizyon çerçevesinde ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel 

konulara ilişkin kalıcı bir çözüm sağlayan eylemler bütününü ifade ettiğini belirtmiştir 

(Thomas 2003).  

Türkiye Bilim Terimleri Sözlüğü’nde ise, KD; “belediyelerce, kentin yıpranan ve 

özelliğini yitirmeye yüz tutmuş, Kültürel ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit 

alanı olarak tescil ve ilan edilen kent bölgeleri ile bu bölgelere ait alanların, kentin 

gelişimine uygun olarak yeniden yapımı ya da özüne uygun biçimde yenilenerek, bu 

bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve toplumsal donatı alanları oluşturulması, doğal 

afet risklerine karşı önlemler alınması, kentin tarihsel, kültürel dokusunun yenilenerek 

korunması ve yaşatılarak kullanılması amacıyla gerçekleştirilen eylemlerdir” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Anonim 2020). 

Yapılan tanımlamalar incelendiğinde; KD’nin çok farklı yönlerden ele alındığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, kentin eskiyen dokularının yenilenmesinde ve yeniden 

işlevlendirilmesi birçok yöntem kullanılabilmektedir. Nitekim; Keleş’in de işaret ettiği 

gibi ülkemizde 1940’lı yıllardan bu yana kentsel yenileme, yeniden canlandırma, kentsel 

geliştirme veya yeniden geliştirme ve sağlıklaştırma gibi kentsel müdahale türlerinin 

günlük kullanımda KD kavramı çatısı altında toplandığı görülmektedir (Keleş 2004).  

Uluslararası ölçekteki anlaşmalar incelendiğinde ise; sürdürülebilir kentleşme ve 

sürdürülebilir kalkınma olgusunun önemi üzerinde durulduğu görülmektedir.  Bu 

kapsamda uluslararası ölçekte yürütülen çalışmaların ulaşmış olduğu son nokta “2030 

Gündemi”dir. Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable 

Development), 193 ülkenin imzasıyla kabul edilmiştir. Türkiye’nin de taraf olduğu 

“Gündem 2030” kapsamında toplam 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 

tanımlanmıştır. SKA’ların ortak amacı; 2015-2030 dönemi boyunca, “kimseyi geride 

bırakmama” sloganı ile hiçbir ülkenin ve hiç kimsenin kalkınma sürecinde geride 
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bırakılmaması için çalışılmasıdır. Diğer taraftan, 11. SKA olan “Sürdürülebilir Şehirler 

ve Topluluklar” başlıklı amaç sürdürülebilir kentleşme ile doğrudan ilişkili olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de bu amaç altında belirlenen alt hedefler kapsamında çalışmalar 

hali hazırda yürütmektedir (Anonim 2019a). Dolayısıyla hem dünyada hem de ülkemizde 

KD çalışmaları sürdürülebilir kentleşmenin bir parçası haline gelmiştir. 

2.1.2  Kentsel dönüşümün gelişimi 

Türkiye’de KD kavramı; 2000’li yıllarda gündeme gelmiş gibi görünse de Keleş’in; 

“1970’li yıllarda ve 1980’li yıllarda KD denilen olgu, gecekondu bölgelerinin 

iyileştirilmesi anlamında algılanmaktaydı” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere zaman 

içerisinde şekil ve isim değiştirmiştir (Keleş 2015). Diğer taraftan Karaaslan, 1940’lı 

yıllardan 2000’li yıllara uzanan gecekondu olgusu ve dönüşümünü dört temel aşamada 

ele almaktadır. Bunlardan ilki; gecekondunun yalnızca konut anlamında kullanıldığı, katı 

ve hiyerarşik planlama anlayışı içinde ele alındığı, dar gelirliye konut sağlanmasının 

amaçlandığı dönemdir. İkinci dönemde; işyeri ve hatta kaçak sanayi alanlarının dahi af 

kapsamına alınarak gecekondu tanımı içine sığdırıldığı; ıslah imar planları ile mülkiyet 

sorunlarının çözülmeye çalışıldığı ve planlama hiyerarşisinin esnetildiği görülmektedir.  

Üçüncü dönemde, hem konut hem de işyerleri için imar affının kapsamı genişletilmekle 

kalmamış; ıslah imar planları ile gecekondu alanlarında dört katlı bina yapma hakkı 

tanınmıştır. Bu hak; hazine, vakıf ve kamu arazilerinin özel mülkiyete konu olmasının 

ötesinde bu alandaki hak sahiplerine imar hakkı da verilmesine neden olmuştur. 80’li 

yılların sonlarından 2000’li yıllara uzanan dönemde ise, gecekondu tanımı iyice 

genişletilerek, ıslah imar planları kentin mülkiyet sorununun bulunduğu kısımlarda 

yegane müdahale biçimi olmuştur. Ayrıca yine bu dönemde 3414 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname (KHK) ile ıslah imar planlarının yapıldığı alanlardaki taşınmazlar 

alınıp satılmaya müteahhide devredilmeye başlanmıştır (Karaaslan 2016). 

2000’li yıllara gelindiğinde ise; KD kavramının terim olarak yasalara girdiği 

görülmektedir. Ayrıca, “1999-Marmara Depremi”nden sonra KD, afet riski ile bir arada 

anılmaya başlanmış ve afet riski gerekçesiyle büyük bir yık-yap dönemi başlamıştır. Bu 

dönemde, 1990 lı yıllarda örnekleri görülmeye başlanılan kamu özel sektör işbirliklerinin 
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büyük bir hızla arttığı görülmektedir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler bu dönemin 

ana aktörleri olmakla beraber; ölçeği büyüyen KD projelerinde, piyasa ve piyasa 

araçlarının etkinliği her geçen gün arttırmıştır (Anonim 2017b). Diğer taraftan, dünden 

bugüne değişiklik gösteren kent işlevi, kentin merkezi ve alt merkezleri gibi olağan 

süreçlerin yanında, makro ve yerel ölçeklerdeki politikalar da değişiklik göstermiştir. 

Ayrıca, tarihsel süreç içerisinde kentsel alanlarda konut ve ticari taşınmaz edinimi 

alışkanlıkları da değişmiş konut yalnızca bir barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik 

olmaktan çıkarak; bir yatırım aracı haline gelmiştir (Tanrıvermiş 2016). Bu durum KD 

projelerinin, yalnızca alandaki hak sahiplerinin barınma ihtiyacını karşılayacak bir proje 

olmaktan çıkmasına neden olurken; piyasa koşullarında rekabet gücü yüksek, talebin tüm 

ihtiyaçlarına karşılayabilen ve sürdürülebilir kentleşmeye katkı sağlayan bir yaklaşımı 

benimsemesini zorunlu hale getirmiştir. 

Bu çerçevede, KD’nin stratejik planlama yaklaşımının girişimci ve kaynak yaratıcı bir 

aracı olarak da değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, KD katılımcı, paydaşların bir araya 

geldiği ve iletişimin güçlü olduğu ve tüm paydaşlar ve bütün dinamikler arasındaki 

uyumu sağlayan bütüncül eylemler bütünü olarak ifade edilmektedir. Çünkü günümüzde 

dönüşüm projeleri ile; planlama arsa düzenlemeleri, değerleme, yapılaşma, imar, 

altyapının iyileştirilmesi kent yönetiminin yeniden ele alınması gibi çok yönlü bir süreç 

yönetilmektedir (Köktürk ve Kökrtük, 2007, Tanrıvermiş vd. 2017). 

2.1.3  Kentsel dönüşüm mevzuatının incelenmesi  

Türkiye’de KD’ye ilişkin yürürlükteki yasal düzenlemeler incelendiğinde; KD alanı ilan 

edilmesine karar vermek, bu alanlarda projeler hazırlatmak, alandaki uygulamalara ilişkin 

işleri ihale etmek, ruhsatlandırma gibi imar ve iskana ilişkin işlerinde hangi idarenin 

yetkili olduğunu belirlemek ve bir alanın KD projesi kapsamında kalıp kalmayacağının 

açıklanmasına ilişkin düzenlemelerin aşağıda sıralanan yasalarda yer aldığı 

görülmektedir: 

 775 sayılı Gecekondu Kanunu (1966) 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (1983) 
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 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (1984) 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004) 

 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) 

 5998 sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (2010) 

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (2005) 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (2012) 

 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018) (Karaslan 2016) 

Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarına ilişkin olarak yapılan yasal düzenlemelerin 

amaç ve kapsamı kısaca aşağıda açıklanmıştır:  

775 sayılı Gecekondu Kanunu (1966): Gecekondulaşma sorununa ilişkin hedef 

niteliğindeki ilk çözümler 1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Kalkınma Planı’nda 

önerilmiştir. Bu öneriler, gecekondu bölgelerinin ıslah edilmesi, önlenmesini ve tasfiye 

edilmesi olarak sıralanabilir. Bu planların geçerli olduğu yıllar arasında, 1966 tarihli ve 

775 sayılı “Gecekondu Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Kanun ile merkezi yönetim, yerel 

yönetim ve gecekondu sahiplerinin birlikte organize olması sonucu, gecekondu 

alanlarının sağlıklı bir çevreye kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu Kanun çerçevesinde; 

“iyileştirme”, “ortadan kaldırma” ve “önleme” olmak üzere müdahaleye yönelik üç farklı 

çözüm getirilmiştir (Keleş 2015). Hala geçerli olan bu Kanun’daki çözüm önerilerinden 

“yenileme”nin günümüzdeki yerinde dönüşüm anlayışı ile benzerlik gösterdiğini 

söylemek mümkündür. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (1984): Bu kanunun amacı, “konut ihtiyacının 

karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, 

memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin 

geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler” olarak belirlenmiş ve “Toplu Konut 

İdaresi” kurulmuştur. Sadece hukuki düzenlemelerle kaçak yapı sorunun çözümü olanaklı 

olmadığı için, kent planlarına odaklanılmış ve TOKİ tarafından yürütülecek işlerde 

kullanılmak üzere fon oluşturulmuştur. TOKİ’nin esnek fon imkanı ve özerk yapısına 

karşın 2000’li yıllara kadar konut üretimi ve gecekondu alanlarının dönüşümünde çok 
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etkili bir aktör olamamıştır (Öngören ve Çolak 2013). Diğer taraftan, TOKİ’nin KD 

uygulamalarında güçlü bir aktör olarak karşımıza çıkması, 2004 yılında yürürlüğe giren 

5104 Sayılı Kanun uyarınca hayata geçirilen Kuzey Ankara Girişi KD Projesi ile 

olmuştur. Bu Kanun ile söz konusu KD kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda 

TOKİ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği yapmasının yasal altyapısı 

oluşturulmuştur (Tanrıvermiş vd. 2017). 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (2005) ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu (1983): Kentsel koruma; kültürel ve doğal kaynaklar ile bu 

kaynakların bulunduğu çevrenin değişen koşullar altında istenmeyen değişimlere karşı 

güvence altına alınarak; toplumsal değerlerin, düşüncelerin, geleneklerin ve tüm bunların 

oluşturduğu normların mekansal ifadesi olan, kültürel varlıkların sürdürülmesi ile toplum 

ve çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi olarak ifade edilebilir (Günay 2016). Buna karşın 

tarihi ve kültürel taşınmazlara yeteri önemin verilmemesi, bu alanlardaki altyapı ve 

planlama yetersizlikleri nedeniyle kentlerde tarihi ve kültürel varlıkların bulunduğu 

alanlar zamanla çöküntü bölgesi haline gelmiştir (Özden ve Kubat 2003). Çünkü 

kentlerdeki hızlı nüfus artışı tarihi nitelikli kent merkezlerinin ihtiyaçlara cevap 

verememesine neden olmuş ve böylece tarihi merkezlerin boşalarak ve köhneleşmeye 

başlamıştır.  

Türkiye’de kültürel ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin Anayasa’dan başlamak 

üzere birçok kapsamlı yasal düzenlemenin yapılmış olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte, mevzuatta ve yetkili kurum ve kuruluşlarda sıklıkla değişiklik yapılması 

uygulamada aksaklıklara neden olmuştur. 1983 yılında kabul edilen 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hala yürürlükte olmakla birlikte, bu Kanunun 

uygulaması kapsamında çıkarılan 30’dan fazla yönetmelik bulunmaktadır. 2003 yılında 

ise 4848 Sayılı Kanun ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur. 2005 yılında 

yürürlüğe giren 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş 

ve “Yenileme Alanı” kavramı mevzuatımızdaki yerini almıştır. 
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Anılan Kanunun amacı; “Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları 

içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki 

belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve 

özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit 

alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, 

bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, 

ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı 

tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve 

yaşatılarak kullanılmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir (Md.1). Yenileme alanları; yerel 

idarelerce alınan kararların Cumhurbaşkanlığına sunulmasının ardından 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edilmektedir (Md.2). Yenileme alanlarında yapılacak 

uygulamalarda ise; “Toplu Konut İdaresi ile ortak uygulama yapılabileceği gibi, Toplu 

Konut İdaresine de uygulama yaptırılabilir. Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri 

tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe ve ilk kademe belediyelerince tek başına veya 

müşterek olarak yapılır veya yaptırılır” denilmektedir (Md.3). Görüldüğü üzere, kanunda 

en yetkin idareler TOKİ ve büyükşehir belediyeleridir.  

5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) ve 5998 sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun (2010): 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 73’üncü maddesi ile belediyelere kentsel dönüşüm gelişim proje alanı 

“KDGPA” ilan etme yetkisi verilmiştir. Bu Kanun, 2004 yılında yürürlüğe giren 5104 

sayılı “Kuzey Ankara Girişi KD Projesi Kanunu”ndan sonra KD’nin kavram olarak 

kullanıldığı ikinci yasal yasal düzenlemedir. 2010 yılında ise; 5998 Sayılı Kanun ile söz 

konusu maddede kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 2012 yılında yürürlüğe giren 

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 17’inci 

maddesi ile “5998 sayılı Kanun ile düzenlenen ancak, kamunun mülkiyetinde veya 

kullanımında olan yerlerde KD ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama 

yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve ÇŞB’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

bu yönde karar alınması şarttır” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Böylece, içerisinde 

kamuya ait taşınmaz bulunan alanların KDGPA olarak ilan edilebilmesi için ÇŞB’nin 

kontrolünden geçmesi zorunlu hale gelmiştir. 
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Karaarslan bu düzenlemeye ilişkin; KDGPA olarak belirlenecek alanların, imarlı veya 

imarsız, üzerinde yapı olan veya olmayan, belediye veya mücavir alan sınırları içindeki 

tüm alanları kapsadığının altını çizmektedir. Ayrıca, kamulaştırma ve projelendirme 

büyükşehir belediyelerince yapılacağından ilçe belediyelerinin yetkilerinin bir anlamda 

kısıtlandığını dile getirmektedir. Büyükşehir belediyelerine bu kapsamdaki 

uygulamalarda çok geniş yetkiler verildiği, kamuya ait taşınmazların ilgili belediyeler 

devredilmesi durumunda devir amaçlarına dair yasada bir kısıt getirilmediği hususlarını 

da eleştirmektedir (Karaaslan 2016). 

5393 Sayılı Kanun’un 73’üncü maddesinde dikkati çeken başka bir hüküm ise; “KDGPA 

içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas 

değer üzerinden belediyelere devredilir” hükmü olarak görülmektedir. Anılan hüküm 

göstermektedir ki; büyüklüğü 5 ile 500 ha arasında KDGPA’daki Hazine taşınmazlarının 

özel mülke konu edilmesi mümkündür. Ayrıca, “belediye, KD ve gelişim projelerini 

gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan 

alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak 

sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya 

yetkilidir” denilmektedir. Bu şekilde imar uygulaması gören yerlerde de yeniden imar 

uygulaması yapılması mümkün hale gelmektedir. Bununla birlikte, “bu Kanunun konusu 

ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer 

kanunlarla verilen yetkiler saklıdır” ifadesinden yola çıkarak TOKİ’nin KD ve gelişim 

uygulama projelerinde işbirliği yapılan önemli bir aktör olmasının da önünde yasal engel 

bulunmadığı görülmektedir. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (2012): 6306 

Sayılı Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; “afet riski altındaki 

alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat 

norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere 

iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir” şeklinde 

açıklanmıştır (Md.1). Bu Kanun ile deprem başta olmak üzere birçok afetin sıklıkla 

yaşandığı ülkemizde can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması hedeflenmektedir. 

Ayrıca bu Kanun 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda olduğu gibi yoksul ve dar gelirli 
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ayrımına gitmeksizin; risk altında olduğu tespit ve ilan edilen tüm vatandaşlara karşı eşit 

imkanlar sağlamaktadır.  

Anılan Kanun’da müdahale edilmesi gereken ve uygulamaya konu unsurlar “riskli 

yapılar”, “riskli alanlar” ve “rezerv yapı alanları” olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu 

Kanun’da “Rezerv Yapı Alanı (RYA): gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim 

alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen 

Bakanlıkça belirlenen alanı”; “RA: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle 

can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı”  ve 

“Riskli yapı: RA içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da 

yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit 

edilen yapıyı” ifade eder şeklinde tanımlama yapılmıştır (Md.2). 6306 sayılı Kanun 

Uygulama Yönetmeliği”nde ise bu alan ve yapılara ilişkin müdahale ve uygulama 

hususları ayrıntıları ile açıklanmıştır.  

6306 Sayılı Kanun’da uygulamayı gerçekleştirecek olan aktörlerin başında ÇŞB yer 

almakta ve çok yeniş yetkilerle donatılmaktadır. Bununla birlikte; diğer aktörler TOKİ ve 

İdare olarak ifade edilmektedir. İdare’nin tanımı “Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi 

sınırları içindeki ilçe belediyelerini ifade eder” şeklinde yapılmıştır (Md.2). Görüldüğü 

üzere, bu Kanun’da tıpkı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesinde olduğu 

gibi büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde ilçe belediyelerinin yetkilerini bir 

anlamda kısıtlamaktadır.  

6306 Sayılı Kanun ile ÇŞB’na çok geniş yetkiler tanınmıştır. Örneğin; RA veya RYA 

içerisinde bulunan hazine taşınmazlarının ilgili idareye devri mümkün kılınmaktadır 

(Md.3). Bununla birlikte, RA, RYA ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde her türlü 

ölçekte plan ve AAD yaptırma ve onaylama yetkisi ile arsa payı dağıtılması yetkisi 

ÇŞB’ye verilmiştir. Bakanlık uygun gördüğü iş ve işlemlere ilişkin idare veya TOKİ’yi 

yetkilendirebilmektedir (Md. 6). 
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2012 yılında yürürlüğe giren bu Kanun KD’nin bilinirliğini ve uygulama ölçeğini hızla 

büyütmüştür. Çünkü bu Kanun ile vatandaşa yapılan kira yardımı ile belediyelere yapılan 

plan proje hazırlanmasına ilişkin yardımlar gibi doğrudan verilen hibeler Kanun 

kapsamındaki uygulamalara olan ilgiyi arttırmıştır (Md.5-7). Bununla birlikte, anılan 

Kanun uyarınca yayın organlarında KD’ye ilişkin kamuyu bilgilendiren yayınlar 

yapılması zorunlu kılınmıştır (Md.8). Dolayısıyla halkın bu kanundan ve KD’den 

haberdar olması kolaylaşmıştır. 

1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018): Daha evvel 644 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile KD’ye ilişkin olarak ÇŞB’ye tanınan geniş yetkiler; Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından 2018 yılından yürürlüğe konulan 1 Numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bu defa söz konusu kararnamede tanımlanmıştır. Bahse 

konu Kararname’nin 97’inci ve 126’ıncı maddeleri arasında ÇŞB’nın görev yetki ve 

teşkilatına ilişkin yer almakla beraber; 6306 Sayılı Kanun’un uygulayıcısı olan 

AKDHGM görev ve yetkileri ise bu Kararnamenin 97’nci maddesinde hüküm altına 

alınmıştır. Bu maddede sıralanan KD’ye ilişkin hükümler: “Dönüşüm, yenileme ve 

transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki yapıların tespiti 

ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; 

dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde acele kamulaştırma, 

paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm 

alanları içindeki gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen 

esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı 

ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek”; “3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 

üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek” ve “Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve 

mera dışına çıkarılan alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile 

afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun 

uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve 

öncelik sırasına dair usul ve esasları belirlemek” olarak sıralanabilir. Görüldüğü üzere 

günümüzde, hem 6306 Sayılı Kanun, hem de 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

uyarınca bütün KD uygulamalarında ÇŞB en güçlü aktör haline gelmiş durumdadır.  
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2.2 Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tanımı ve Gelişimi 

Dünyada AAD’ye ilişkin ilk uygulamaların tarımsal üretime uygun olmayan küçük arazi 

parçalarının birleştirilmesi amacıyla yapıldığı bilinmektedir. Kırsal alandaki AAD 

uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler 16. yüzyıla dayanmakta olup; 18. yüzyılda 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Kentsel alanlarda ise, AAD uygulamaları 19. yüzyıldan 

itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır (Dieterich 1996, Türk ve Ünal 2003). Kentsel alanlara 

özgü AAD yasal düzenlemeleri, çoğu ülkede 20. yüzyılın başlarında yapılmaya başlanmış 

ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşmıştır (Türk ve Ünal 2003). 

Tüdeş’in (2018) ifadeleri ile insanoğlunun arzu ve istekleri sınırsız olduğu için taşınmaz 

üzerindeki beklentileri de sınırsızdır. Bu nedenle, kişiler sahip olduğu arazinin üzerine 

istediği, konumda, büyüklükte ve yükseklikte bina inşa etmek ve araziye ilişkin tasarrufta 

bulunma hakkının kısıtlanmamasını ister. Ancak, birlikte yaşamanın kuralları olmak 

zorundadır ve toplu yaşam alanlarında imar ve ihya kontrollü olarak kamu yararı 

gözetilerek yürütülmelidir. Bu kapsamda, taşınmazlara ilişkin kuralları imar planları 

belirlemekte olup; imar planlarının uygulamasının da olmazsa olmazı “kentsel alan 

düzenlemesi” olarak tanımlanmaktadır (Tüdeş 2018). Kentsel alan düzenlemesi 

yöntemlerinden biri olan AAD; 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi kapsamındaki 

uygulamaları kapsamaktadır. Bu sebeple, 18’nci madde uygulaması başta olmak üzere, 

parselasyon, imar uygulaması, hamur kuralı, isteğe bağlı olmayan yer bölümleme ve 

şuyulandırma gibi isimlerle anılmaktadır (Karavelioğlu ve Karavelioğlu 2010, Kalabalık 

2013, Keleş 2015, Erciyes 2019). 

Kalabalık (2013) ADD kavramını; “Şehirleşmeye açılacak veya şehirleşmeye daha uygun 

hale getirilecek bir düzenleme alanında düzenli imar uygulamaları yapılabilmesi için 

arazi veya arsa mülkiyet oranlarını belirledikten sonra, mülkiyete konu arsa parçalarının 

sınırlarını ve imar planında öngörülmüş kullanım amacına uygun olarak parselasyon 

yaparak biçimini kimi zaman da yerini belirlemek suretiyle re’sen arsa üretmek” olarak 

ifade etmiştir (Kalabalık 2013, Erciyes 2019). 
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2.2.1 Arazi ve arsa düzenlemesinin önemi ve planlama ile ilişkisi 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kişiler mallar üzerinde “mutlak hak” elde 

edebilirler. Mallar ise; “gayri maddi mallar” ve “maddi mallar olmak” üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Maddi mallar “eşya” olarak da anılmakta olup, eşya üzerinde kurulan 

mutlak hakka ise “ayni hak” denilmektedir Bununla birlikte; eşyaya ilişkin ayni haklardan 

bahsedilirken taşınır mal, taşınmaz mal ayrımı yapılmıştır (Akipek Öcal 2018).  

4721 Sayılı Kanun’un “Taşınmaz Mülkiyeti Birinci Ayırım Taşınmaz Mülkiyetinin 

Konusu, Kazanılması ve Kaybı” başlıklı ikinci bölümünde, başlıktan da anlaşılacağı üzere 

taşınmaza ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Anılan Kanun’un 704’üncü maddesinde 

taşınmaz mülkiyetinin konusunu; “arazi”, “tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen 

bağımsız ve sürekli haklar” ve “kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” olmak 

üzere üç unsurun oluşturduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Medeni Kanun’un 

718’inci maddesindeki “Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, 

üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu mülkiyetin kapsamına, yasal 

sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer” hükmü uyarınca 

ise arazi tanımı yapılmıştır.  

TC Anayasası’nın 35’inci maddesinde “mülkiyet hakkı” ile ilgili olarak; “Herkes, 

mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 

sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” hükmü ile 

mülkiyet ve bu hakka müdahalenin çerçevesi çizilmiştir. Anılan maddede belirtilen 

“toplum yararı” çerçevesinde imar planları ile dolaylı olarak mülkiyet hakkına müdahale 

edilmiş olunurken; kamulaştırma veya AAD ile mülkiyet hakkına doğrudan müdahale 

edilmiş olunmaktadır. Ancak, devlet tarafından temel hak ve hürriyetlere müdahale 

niteliğinde yapılan bahse konu düzenleyici işlemler Anayasanın 13’üncü maddesinde 

belirtilen ölçülülük ilkesine uygun olmak zorundadır. Bu çerçevede, idareler, planlama 

kararlarını hayata geçirecek işlemleri yaparak, kamu yararını sağlamaya yönelik 

müdahaleleri ölçülülük ilkesi çerçevesinde gerçekleştirmelidir (Aydın 2018). 

Dolayısıyla, mutlak bir hak olan mülkiyet hakkının kullanılması ve toplum yararı 

çerçevesinde kısıtlanması imar planları ve imar planları çerçevesinde hazırlanan 
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parselasyon planları ile mümkündür. AAD mülkiyet hakkının kullanılması ile imar ve 

ihya işlerinde toplumsal düzenin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. 

2.2.1.1 Türkiye’de planlama hiyerarşisi  

Planlama geri beslenen dinamik bir süreci tanımlamaktadır. Bu nedenle, birbirini 

tamamlayan üst ölçekli ve alt ölçekli planlar hazırlanmaktadır. Buradaki en önemli husus 

bu planların birbirini tamamlaması, yönlendirmesi ve denetlemesi gerekliliği olup, bu 

durum “kademeli birliktelik” olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle alt ölçek planlar üst 

ölçek planların yalnızca daha ayrıntılı gösterime ve hassas çizime sahip olduğu halleri 

değildir. Üst ölçek planların ana hedef ve stratejileri ile uyumlu olmak kaydıyla alt ölçek 

planlar ihtiyaçlara daha gerçekçi çözümler üretme konusunda çeşitlenebi Bu durum 

planlamanın dinamizminin kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmektedir. (Ersoy 2016). 

Mevzuat incelendiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde 2018 yılında 

yapılan değişiklik ile mekânsal planlar sırasıyla kapsadıkları alan ve amaçları açısından 

“Mekânsal Strateji Planları”, “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden 

oluştuğu ifade edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde ise; plan 

kademelenmeleri mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından üst 

kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; “Mekânsal Strateji Planı”, “Çevre Düzeni 

Planı”, “Nazım İmar Planı” ve “Uygulama İmar Planı”ndan oluştuğu ifade edilmiştir 

(Md. 6).  

2.2.1.2 İmar uygulaması süreci, uygulama imar planı ve parselasyon planı 

İmar planlarının uygulanması amacıyla idarenin kullanabileceği üç temel yöntem vardır, 

bunlar; ifraz ve tevhit yöntemiyle parsellerin düzenlenmesi, AAD ve kamulaştırma 

yöntemi olarak sıralanabilir (Aydın 2018, Aliefendioğlu 2016, Aliefendioğlu ve Duman 

2017). Dolayısıyla, AAD imar planına dayanan ve mülkiyet hakkı ile doğrudan ilişkili 

olan yasal bir işlemdir. Planların hayata geçirilmesi için; isteğe bağlı veya zorunlu olarak, 

yukarıda sayılan yöntemlerden biri veya birkaçının kullanılması gerekmektedir 
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AAD, uygulama imar planına göre hayata geçirilmektedir. AAD ile kadastro parselinin 

yapılaşmaya uygun imar parseline dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu imar parselleri 

imar planı kapsamında belirlenen ve umumi hizmetlere ayrılmayan imar adalarına 

dağıtılmaktadır. Oluşan imar parseli ise, parsel üzerindeki yapının tasarımını 

etkilemektedir. AAD’nin yasal dayanağı ise 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci 

maddesi olmaktadır. 3194 Sayılı Kanun’da “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama 

imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır” hükmü yer 

almaktadır (Md.18). 

3194 Sayılı Kanunu’nda; “Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine 

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve 

çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için 

gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri 

ayrıntıları ile gösteren plandır” şeklinde tanımlanmıştır (Md. 5). 

Türkiye’deki planlama süreci içerisinde ele alındığında ise; AAD’nin iki temel sorunu 

olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, planların uygulanmasının altındaki temel amaç, 

yaşanabilir kentsel mekânlar üretmek olduğu halde, imara uygun parseller 

oluşturulmasına odaklanılmasıdır. Mevcuttaki parselasyon planları sosyal, psikolojik 

çevresel kaygılarını göz ardı etmektedir. Bu nedenle, çok büyük öneme sahip olan kentsel 

boşluklar, sınırları olan şekilli parsellere dönüştürülme kaygısı ile kentsel algıdaki estetik 

ve düzenin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Sürece ilişkin ikinci sorun ise, imar 

uygulamasının disiplinler arası planlama süreci kaygılarından uzaklaşarak tamamen 

teknik bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Bu durum kent planlama ve mimari alanlarının 

etkinliğine büyük ölçüde zarar vermemektedir (Meşhur 2008). Bu kapsamda, parselasyon 

planlarının plan kararlarının yapılı çevrede doğru uygulanması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında çok önemli bir aşama ve müdahale biçimi olduğu söylenebilir. 
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2.2.2 Arazi ve arsa düzenlemesinin gelişimi 

AAD ile ilgili tarihsel perspektifte yasal düzenlemeleri; Osmanlı Dönemi düzenlemeleri 

ve Cumhuriyet Dönemi düzenlemeleri olmak üzere temelde iki döneme ayırarak 

incelenebilmektedir. 

2.2.2.1 Osmanlı dönemindeki uygulamalar 

Osmanlı Dönemi’nin yapılaşma koşulları incelendiğinde en dikkat çeken unsurlardan biri 

yolların dar olmasıdır. Diğer taraftan, özellikle İstanbul’da yangın dönemin en büyük 

felaketlerinin başında gelmektedir. Yolların dar olması sebebiyle hem yangın çok hızla 

büyümekte hem de yangına müdahale edilmesi çok güç hale gelmektedir. Bu durum ise 

yangın çıktığında çok fazla yapının zarar görmesine ve yangının çok zor kontrol altına 

alınmasına neden olmaktadır. İstanbul’da gerçekleşen tarihin en büyük yangın felaketi ise 

1865 yılındaki Hoca Paşa Yangını olmakla beraber; bu yangında yaklaşık bin beş yüz 

konut, tabiri yerinde ise kül olmuştur (Tüdeş 2018).  

Osmanlı Döneminde imara ilişkin ilk yasal düzenleme İstanbul özeli için yapılmış olup, 

1848 yılında çıkarılan “Ebniye Nizamnamesi (Yapılar Tüzüğü)”dir. Yeni yapılaşma 

koşullarına ve eskiyen yapılara ilişkin hükümler içermektedir. Bununla birlikte, örneğin 

camilerin bahçesine yapılacak yapılaşmaları yasaklaması yönüyle koruma amacı güttüğü 

de ifade edilebilir. AAD açısından bakıldığında ise; Tüdeş’in ifade ettiği gibi 

“Genişletilecek yollar için gereken arazinin yolun iki tarafındaki arsalardan eşit 

miktarda bedelsiz olarak sağlanacağı hükme bağlanmaktadır. Bu nedenle buradaki 

hükümleri bedelsiz yola terk olarak düşünmek gerekir” (Tüdeş 2018). 

1864 yılına gelindiğinde, 49 maddeden oluşan “Turuk ve Ebniye Nizamnamesi (Yollar 

ve Binalar Tüzüğü)” çıkarılarak; Ebniye Nizamnamesi yürürlükten kaldırmıştır. Bu 

Nizamname ile harita yapımı, kamulaştırma, bina yükseklikleri, parselasyon ve yol 

genişliklerine ilişkin hükümler getirilmiştir. Yol genişliklerinin sağlanması için yolun iki 

tarafındaki arsalardan eşit oranda kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 1865 
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yılındaki Hoca Paşa Yangını’ndan sonra bu Nizamnamenin yalnızca İstanbul’da değil 

tüm imparatorlukta uygulanmasına karar verilmiştir (Tüdeş 2018). 

1882 yılında “Ebniye Kanunu” çıkarılmıştır. Bu Kanun ile Turuk ve Ebniye Nizamnamesi 

(Yollar ve Binalar Tüzüğü) yürürlükten kaldırılırken; anılan kanunun hükümleri tüm 

imparatorluk için geçerli kılınmıştır. Ebniye Kanunu ile Turuk ve Ebniye 

Nizamnamesi’ndeki düzenlemeler, elde edilen deneyimler doğrultusunda geliştirilmiş, 

imar etkinlikleri tanımlanarak, uygulama ve denetim mekanizmalarını belirlenmiştir. 

Kanun, AAD bakımından incelendiğinde ise; iki önemli yenilik getirdiği görülmektedir. 

Bunlardan ilki, yolların genişletilmesi için gereken alanların yolların iki yanındaki 

arazilerden yüzölçümlerinin %25 oranına kadar bedelsiz ve eşit olarak kesilmesine ilişkin 

hükümdür. Diğeri ise, yeni inşaat yapılacak yerlerde karakol ve okul alanlarının bedelsiz 

olarak ayrılmasını zorunlu kılmasıdır (Tüdeş 2018). 

Belirtilen bütün düzenlemeler dikkate alındığında; günümüzde gerçekleştirilen imar 

uygulamasının ve DOP’un ilk olarak açıkça düzenlendiği kanunun Ebniye Kanunu 

olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, dünyada imar uygulaması ve düzenlemesi 

denildiğinde akla gelen ilk isim Lex Adilkes’tir. 1903 yılında kentsel alan düzenlemesi 

kurallarını belirlemiş ve Franfurk’ta uygulamıştır. Ancak Tüdeş’in de işaret ettiği gibi, 

Ebniye Kanunu kentsel alan düzenlemesine ilişkin kuralları Adilkes’ten 21 yıl önce 

ortaya koymuştur (Tüdeş 2018). 

2.2.2.2 Cumhuriyet Dönemindeki uygulamalar 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından imara ilişkin kanunlar tıpkı Osmanlı İmparatorluğu’nda 

olduğu gibi önce başkent için çıkarılmış sonra ise ülke genelini kapsamıştır. Bu 

çerçevede, Cumhuriyet Döneminde 14 adet kanun ile imara ilişkin hususlar hüküm altına 

alınmış veya mevcut hükümler değiştirilmiştir. Diğer taraftan, bu kanunlar uyarınca, 

uygulamaya yönelik yönetmelikler başta olmak üzere birçok yasal düzenleme de 

yapılmıştır.  
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2.2.2.2.1 Başkent Ankara özelinde yapılan yasal düzenlemeler 

642 Sayılı Kanun (1923): Bu Kanun yangınlara önlem olarak çıkarılmıştır. Ebniye 

Kanunu’nun muadili olarak anılmaktadır. Bu Kanun ile “hamur kuralı” olarak ifade 

edilen imar uygulamasının temelleri atılmıştır. Yangın felaketine uğramış alanlarda 

yeniden iskan çerçevesinde yapılacak kentsel alan düzenlemelerinde, arazi ve arsalardan 

%25 oranına kadar kesinti yapma hakkı Ankara Belediyesi’ne verilmektedir (Tüdeş, 

2018). 

1351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazifesine Dair Kanun (1928): 

Kanun Ankara’nın geneli için 1928 yılında Alman mimar Hermann Jansen tarafından 

hazırlanmış olduğu nazım planının dayanağını oluşturmaktadır.  

1504 Sayılı Kanun ile 1351 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak (1929); Ankara’da ilk 

kez imar müdürlüğü kurulmuştur. 1663 Sayılı Kanun ve 1504 Sayılı Kanun’da değişiklik 

yapılarak (1930); Ankara Belediye’sine yalnızca yangın felaketine uğrayan alanlarda 

değil; her türlü taşınmaz üzerinde tevhid, ifraz ve düzenleme payı kesintisi hakkı yapma 

hakkı tanımıştır. Ancak, yalnızca yangın yerlerini kapsamakla beraber 642 Sayılı 

Kanun’da en fazla %25 olarak belirlenen düzenleme payı oranının % 15’e indirilmesi 

Tüdeş tarafından eleştirilmektedir. Çünkü Tüdeş’e göre bu oran sosyal ve teknik 

altyapıların sağlanması için yeterli değildir (Tüdeş, 2018). 

2.2.2.2.2 Türkiye geneline ilişkin yapılan yasal düzenlemeler  

2290 sayılı Belediye yapı ve Yollar Kanunu (1933): 1930 yılında 1663 Sayılı Kanun ile 

Ankara Belediyesi’ne tanınan yetkiler ülkedeki tüm belediyelere tanınmıştır.  

6785 sayılı İmar Kanunu (1956): İlk kapsamlı İmar Kanunu’dur. Kanun’un 42’inci 

maddesi imar uygulamasına ilişkindir. Kanun ile düzenleme payı kesintisi oranının üst 

sınırı yeniden %25’e çıkarılmıştır. Çünkü hızlı kentleşmenin sonucu olarak, daha geniş 

yollar, açık yeşil alanlar gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarına ihtiyaç artmıştır. Ancak, 
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%25’e çıkarılan düzenleme kesintisi oranı üst sınırına çok fazla itiraz edilmiş olup, 6785 

Sayılı Kanunun 42’inci maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir1. Teknik 

bilirkişilerce mahkemeye, bu tip direnişlerin yalnızca ülkemizde değil, Almanya gibi 

ülkelerde de yaşandığı; her ne kadar kesinti yapılmış olduğu için arazinin yüzölçümü 

azalmış olsa da, imar ve ihya çalışmaları kapsamında arazinin değeri arttığından 

vatandaşın kaybının bulunmadığı izah edilmiştir. Buna rağmen, hukuki süreç nedeniyle 

42’inci madde 1972 yılına kadar uygulanamamıştır (Tüdeş 2018). 

1605 sayılı 6785 sayılı İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1972): 

Bu Kanun ile birlikte yasal lügata “düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO)” kavramı 

girmiştir. Kanun’un 42’inci maddesi arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkindir. Ayrıca, 

arazilerden kesilecek olan DOPO’nun üst sınırının %25 olduğu ifade edilmiştir. 

Böylelikle, 6785 Sayılı Kanun’un 42 inci maddesine açılan davalar neticesinde Anayasa 

Mahkemesi tarafından durdurulan uygulamaların önündeki hukuki engel kalkmıştır. Bu 

kanun ile getirilen diğer bir yenilik ise; yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi gibi 

umumi hizmetlere ayrılacak olan alanların tanımlanması olmuştur (Tüdeş 2018). 

2.2.2.2.3 3194 sayılı imar kanunu ve sonrasında yapılan yasal düzenlemeler:  

3194 sayılı İmar Kanunu (1985): Halen yürürlükte olan bu Kanun 6785 Sayılı Kanunu 

yürürlükten kaldırarak; daha kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Kanun’un 18’inci maddesi 

AAD’ye ilişkindir. Bu Kanun yürürlüğe girdiğinde DOPO üst sınırı %35’e çıkarılmıştır. 

DOPO üst sınırının arttırılması üzerine 18’inci maddeye ilişkin itirazlar yapılmış ve dava 

açılmıştır. Ancak, bu defa, 1990 yılında Anayasa Mahkemesi bahse konu madde uyarınca 

gerçekleştirilecek uygulamaların vatandaşlık haklarına aykırı olmadığına karar vermiştir. 

Kanun ile umumi hizmetlere ayrılan alanların daha fazla detaylandırıldığı da dikkat 

çekmektedir. 

5006 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılması (2003): 3194 sayılı 

Kanun’un 18’inci maddesinde yer alan %35’e kadar ifadesi “%40’a kadar” olarak 

                                                 
1 Anayasa Mahkemesi’nin 14/01/1964 tarihli ve 11606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren 1963/65 Esas sayılı, 22/11/1963 tarihli 1963/278 sayılı Kararı. 
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değiştirilmiştir. Bu yolla, DOPO üst sınırı %40’a yükselmiştir. Mecburi eğitimin 8 yıla 

çıkmasının bir sonucu olarak DOP kapsamına giren umumi hizmetler kapsamındaki 

alanları ilk ve orta öğretim alanları da dahil edilmiştir (Tüdeş 2018).  

6704 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılması (2016): 3194 Sayılı 

Kanun’da sayıla umumi hizmet alanları içerisine su yolu ibaresi eklenmiştir. Anılan 

Kanun’un 7’inci maddesinde; “imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz 

araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.” hükmü uyarınca “su yolu” tanımlanmıştır. 

7139 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılması (2018): Kanunun 

32’inci maddesi uyarınca “taşkın alanları”nın DOP’tan karşılanması mümkün kılınmıştır. 

Bu düzenlemenin neticesinde, AAD uygulamaları sırasında %40’ın altında DOPO ile  

sosyal ve teknik altyapı alanlarının karşılanabildiği alanlarda dahi; DOPO’nun %40’a 

tamamlanarak, dere yatakları etrafında kalan alanların Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’ne devredilmesine neden olduğu görülmüştür (Tüdeş 2018). 

7181 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılması (2019): Bu düzenleme 

ile DOPO üst sınırı %40’tan %45’e çıkarılmıştır. DOP kapsamındaki umumi hizmet 

alanları içerisine kreş, resmi kurum alanı ve mezarlık alanı eklenmiştir. Yine bu 

düzenleme çerçevesinde “kamu ortaklı payı” yöntemiyle umumi tesislere yer ayrılması 

uygulamalarına ise son verilmiştir. Bu Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci 

maddesinin 4 adet fıkrası değiştirilmiş ve 9 adet ek fıkra eklenmiştir. Dolayısıyla, anılan 

düzenleme 18’inci madde kapsamındaki uygulamaların yeniden şekillenmesine büyük 

ölçüde etki etmiştir. 

7121 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılması (2020): Bu Kanun ile 

3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesine “ek fıkra” eklenmiştir. Bu düzenleme mahkeme 

kararı ile iptal edilen parselasyon planları sonucunda kök parsele dönüşen arazilerden 

imar planı kararları çerçevesinde umumi hizmetlere ayrılan alanlara denk gelenlerine 

ilişkin hükümleri içermektedir. Üzerine yapı yapılmış olması ve benzeri hukuki veya fiili 

imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak uygulama öncesi kök 
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parsellere dönülemeyeceğinin tespit edilen parsellerde; gerçekleştirilecek işlemleri 

tanımlamaktadır.  

Belirtilen bütün düzenlemelerin yanı sıra 3194 Sayılı Kanun’a ilişkin yapılan itirazlar ve 

açılan davaların neticesinde Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin vermiş olduğu kararlar da anılan 

İmar Kanunu’nun 18’inci maddesinin son şeklini almasında oldukça etkili olmuştur. 

Bunlardan en önemlileri, pazar alanları, semt spor alanları, ağaçlandırılacak alanlar ve 

kamulaştırma gerektiren işlemlere ilişkin hususlardır. Bu hususlar başta olmak üzere 

çekişme bulunan birçok husus ile Kanunda açıkça düzenlenmediği için çekişmeye neden 

olan hususlar “Danıştay 6’ıncı Daire”nin kararları neticesinde uygulamada usul olarak 

benimseniştir. Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile bu usullerin yasal dayanakları da 

oluşturulmuştur (Tüdeş 2018). 

Görüldüğü üzere, AAD mutlak bir hak olan mülkiyet hakkı ile doğrudan ilgili olduğu 

için, çok dinamik ve çekişmenin fazla olduğu bir kentsel müdahale aracıdır. Bu nedenle 

itirazlar veya uygulama sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ile zamanla değişen ihtiyaçlar 

çerçevesinde AAD’de yöntemleri ve yasal hükümlerde değişiklikler sıklıkla yapılması 

elzem hale gelmiştir.  

2.2.3 Arazi ve arsa düzenlemesine ilişkin mer’i mevzuatın incelenmesi 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun üçüncü bölümünde “Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları” 

belirlenmiştir. Bu bölümde “İfraz ve Tevhid” başlıklı 15’inci madde; “Tescil ve Şüyuun 

İzalesi” başlıklı 16’ıncı madde; “Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar” başlıklı 17’inci 

madde, “Parselasyon Planlarının Hazırlanması” başlıklı 18’inci madde ve “Parselasyon 

Planlarının Hazırlanması ve Tescili” başlıklı 19’uncu madde yer almaktadır. Bu çalışma 

kapsamında çalışmanın konusu uyarınca 18’inci ve 19’uncu madde uygulamaları 

üzerinde durulacaktır. 

İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi arazi ve arasa düzenlemesinin yasal dayanağını 

oluşturmaktadır. Bu maddeye göre, parselasyon planlarının imar planları onaylandıktan 
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sonra 5 (beş) yıl içerisinde ilgili idarelerce (belediyeler veya valilikler) yapılması zorunlu 

kılınmıştır. Parselasyon planlarının zamanında hazırlatılıp onaylanmamasından doğacak 

kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlerden yetki alanlarına göre belediyeler veya valilikler 

sorumlu tutulmuştur.  

2.2.3.1 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin incelenmesi  

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesinin ilk fıkrasında; “İmar hududu içinde 

bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin 

muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya 

belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada 

veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak 

sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü 

edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe 

kullanılır” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca imar uygulamasının hayata geçirilmesi için 

belediyeler ve mücavir alan sınırları içinde ise valilikler yetkilendirilmiştir. Bununla 

birlikte, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ÇŞB’ye AAD konusunda geniş 

yetkiler tanınmaktadır. Ayrıca, birçok özel kanun çerçevesinde TOKİ başta olmak üzere 

diğer kurum ve kuruluşlar ile bakanlıklara da AAD’ye ilişkin yetkiler verildiği 

görülmektedir.  

18’inci maddenin ikinci fıkrasında ise; “Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi 

tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar 

saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli 

olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen 

değer artışları karşılığında “DOP” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak 

düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden 

önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, 

DOPO üst sınırının %45 olarak hüküm altına alındığı dikkat çekmektedir.  

Mevzuatta DOP’a dahil olan umumi hizmet alanları; “bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, 

park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına 
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bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, 

pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme 

kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet 

alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan 

ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları” 

olarak sıralanmıştır. Diğer taraftan, “taşkın kontrol tesisi” için düzenleme sınırı içerisinde 

bulunan Hazine taşınmazlarından yeterli alanın karşılanamaması halinde; umumi 

hizmetlere ayrılan alana ek olarak ve toplam DOPO %45’i geçmeyecek şekilde, taşkın 

kontrol tesisi alanlarının DOP’dan karşılanabileceği hükme bağlanmıştır.  

Umumi hizmetlere ayrılan alanlara ilişkin DOP kapsamında oluşan parsellerden belediye 

hizmetleri ile ilgili olanlar belediye adına, diğer kamu kurumları hizmetleri kapsamında 

olanların Hazine adına tapuda tescil olunacağı ifade edilmiştir.  

Düzenleme Sahası (DS) içerisinde DOPO %45 oranında belirlendiği halde, umumi 

hizmetler için gereken alan sağlanamıyorsa; tescil harici alanlardan ve hala gereken alan 

sağlanamıyorsa, muvafakat almak kaydıyla Kamuya ait taşınmaz ile Hazine 

taşınmazlarından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen, hala 

umumi hizmetler için gereken alan sağlanamıyorsa ilgili idarece kamulaştırma işlemi 

yapılabilmektedir. Kamulaştırmaya ilişkin; “belediye veya valilik, ödeyecekleri 

kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken 

yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan 

belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 

kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda kalan bina ve ağaçların enkaz bedelleri belediye veya 

valiliklerce ödeneceği de hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, yalnızca bir kısmı 

kamulaştırmaya konu edilen taşınmazların kamulaştırmadan arta kalan kısmından DOP 

kesintisinin yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, parselasyon planı yapılmadan 

evvel ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen parsellerden DOPO’yu karşılamak amacıyla 

DOP kesintisi de yapılabilmektedir.  

“Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden DOP alınamadığı hâllerde bu payın miktarı, 

düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere 
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bedele dönüştürülebilir.” Bu bedel 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’un 11’inci maddesi 

uyarınca ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre lisans almış gayrimenkul 

değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit 

edilmektedir. Bu bedel; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi 

hükümleri uyarınca her yıl güncellenmektedir. Bedelin tamamı hak sahibi tarafından 

ödenmedikçe devir yapılamaz, yapı ruhsatı verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Bahse konu bedelin tamamı ödendiği takdirde, tapuda terkin işlemi yapılarak ilgili 

taşınmaz üzerinde bulunan tasarruf kısıtları kaldırılabilmektedir. 

Kanunda “Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle 

düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki 

eşdeğer alandan verilir.” denilmektedir. Hisseli parseller ise asgari parsel büyüklüğü 

sağlanmak koşuluyla mümkünse müstakil parsellere dönüştürülebilmektedirler. 

Uygulama imar planında hüküm yer almıyorsa ise; yönetmelikteki asgari parsel 

büyüklükleri kuralını sağlamayan parseller oluşturulamamaktadır. Bu madde uyarınca 

uygulama görmüş parsellerdeki yapılara ilişkin küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında 

ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilememektedir. Diğer taraftan, “Düzenlemeye tabi 

tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar 

planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere 

plana göre inşaat ruhsatı verilebilir” hükmü uyarınca açıklanan durumlarda ilgili 

idarenin izni çerçevesinde inşaat yapılabilmektedir. 

2.2.3.2 3194 Sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin incelenmesi  

İmar planları çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca 

hazırlanacak olan parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin yetki; belediye ve 

mücavir alan içinde belediye encümenine, dışında ise il idare kuruluna verilmiştir. 

Onaylanan parselasyon planları bir ay askıda kalmakta ve kamuoyunu bilgilendirmek için 

duyuru yapılmaktadır. Bir ay süren askı sürecinde plana itiraz olmaz ise parselasyon planı 

kesinleşerek, tescil edilmek üzere ilgili tapu dairesine gönderilmektedir. Bu çerçevede, 

tapuda tanzim ve tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir (Tüdeş 2018).  
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Eğer parselasyon planlarına askı süresi içerisinde itiraz gerçekleşirse, askı süresi 

bitiminden 15 gün içerisinde ilgili idare tarafından itirazlar incelenerek ve karara 

bağlanmaktadır. Bu durumda, kararlar parselasyon planına işlenmek suretiyle yeniden 

askı süreci ve akabindeki aşamalara ilişkin süreç başlatılmakta ve yukarıda tarif edildiği 

gibi tamamlanmaktadır. 

2.2.3.3 Arazi ve arsa düzenlemesinin hakkında yönetmelik  

3194 sayılı İmar Kanun’un 13’üncü ve 18’inci maddeleri ile 44’üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkında 

Yönetmelik” 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 1985 tarihinden bu yana 

yürürlükte olan “İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 

Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

AAD Hakkında Yönetmelik’in amacı; “3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 

göre yapılacak AAD’nin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer 

kavram ve hususlara açıklık getirmektir.” Kapsamı ise; “bu yönetmelik belediye ve 

mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları 

içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

Bir önceki bölümde 3194 Sayılı İmar Kanun’un 18’inci maddesinin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile anılan Kanun kapsamında AAD’ye ilişkin tevhit, ifraz gibi diğer 

tüm iş ve işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

2.2.3.4 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde ÇŞB’nin teşkilat ve görevlerini düzenleyen 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” 2017 yılında 
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yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı ise; “plan, fen, sağlık ve 

sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir” şeklinde ifade edilmektedir. Yönetmelik 

hükümlerinin AAD uygulamalarında büyük önem taşıdığı açıktır. Özellikle asgari parsel 

büyüklükleri, bina cephe uzunlukları gibi standartların belirlendiği bu yönetmelik ile 

uyumsuz şekilde hazırlanacak bir parselasyon planı yapılaşmanın mümkün olmamasına 

sebep olabilir. Bu da planlama ve imar ve ihya etme amacının yerine getirilmemesine 

neden olacaktır. Bu nedenle, AAD’de, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”ndeki 

düzenlemeler büyük önem arz etmektedir.  

Yönetmeliğin AAD ile doğrudan ilgili olan maddeleri 6’ıncı ve 23’üncü maddeleridir. 

6’ıncı madde de binanın boyutları; bina cephesi ve bina derinliğine ilişkin hükümler yer 

almaktadır. 23’üncü madde de ise; parsel çekme mesafelerine ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Parsel büyüklükleri belirlenirken plan kararları ve parselasyon planının 

hazırlandığı muhitin koşulları parsel büyüklüğünün belirlenmesinde ana etkendir. 

Bununla birlikte mevzuatımızda azami parsel büyüklüğüne ilişkin bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Ancak, bu yönetmelikte, belirlenen bahse konu 6’ıncı ve 23’üncü 

madde hükümlerini sağlamayan cephe ve derinlikteki imar parsellerinin oluşturulması 

halinde bu parsellerde yapılaşma mümkün olmayacaktır (Tüdeş 2019). 

2.3 Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kentsel Dönüşüm ile İlişkisi 

KD süreci; kentin bütününde oluşturduğu etki nedeniyle bütüncül olarak ele alınması 

gereken ve mülkiyet hakkı ile olan sıkı bağından dolayı arsa düzenlemesi süreci olarak 

da değerlendirilebilecek olan işlemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu sürecin başarıyla 

yürütülmesinde; özel mülkiyete konu ve kamu taşınmazlarının edinimi, bu taşınmazların 

değerinin belirlenmesinde ölçütlerin belirlenmesi ve paydaşlar arası uzlaşma büyük 

öneme sahiptir. Ayrıca, imar parsellerinin değerlemesinde fiilen kullanılan imar hakkı, 

kullanılmadan kalan imar hakkı gibi değere etki edecek hususlar ile arsa payı dağıtımı, 

ruhsatına uygun olarak kullanılmayan binaların durumu ile konut ve konut dışı yapıların 

değerlemesi gibi KD alanlarına özgü değerleme çalışmalarının farklı yanları 

bulunmaktadır (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2017). 
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KD uygulamalarında hak sahiplerinin mağduriyetinin önlemesinde alandaki 

taşınmazların fiili ve yasal durumunun, türünün, kullanım biçimlerinin ve değerleme 

çalışmalarında kullanılacak diğer verilerin doğru oluşturması büyük önem taşımaktadır.  

Değerleme ilkeleri ve mevzuat göz önünde bulundurulduğunda ise; öncelikle 

değerlemeye konu alandaki parsellerin arsa mı, yoksa arazi mi olarak 

değerlendirileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, arazi veya arsanın; 

üzerindeki ağaçlar, üzerindeki, yüzeyindeki ve altındaki yapılar ile tapu kütüğündeki 

sınırlı ayni hakların analizi oldukça önemlidir. Ayrıca, sahada toplanan veriler, imar ve 

tapu verileri, taşınmazın değerini etkileyecek olumlu ve olumsuz tüm etmenler 

araştırılarak, taşınmaz envanteri oluşturulmalı ve değerleri tespit edilmelidir 

(Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2017). 

Başta belirtildiği üzere, KD çalışmaları temelde AAD süreci ile doğrudan ilişkili bir 

uygulama olarak görülmektedir. Dolayısıyla, KD’nin dayanağı olan tüm kanunlarda 

AAD’ye ve taşınmazların değerlenmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. 5393 Sayılı 

Kanun’a göre yetkili belediye veya idare; 6306 Sayılı Kanuna göre, ÇŞB veya bu konuda 

yetkilendirdiği idare; 5366 Sayılı Kanuna göre ise yetki alanına göre ilgili belediye veya 

il özel idaresi taşınmazların değerinin tespit edilmesi hususunda yetkilendirilmiştir. 

Dönüşüm projelerinde değerleme çalışmasının temel dayanağı 2942 Sayılı Kanun’un 

11’inci ve 12’inci maddeleridir. Dolayısıyla, bu alanlardaki taşınmazların değeri proje 

öncesi taşınmazların mevcut imar hakları ve durumları üzerinden belirlenir. Buna karşın, 

dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda uzlaşma çalışmaları 

planlama ve projelendirme çalışmalarından ve hatta alan ilanından sonra yapılan binalar 

ile bulunabildiği için bu durumun aksi uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. Oysa, 2942 

Sayılı Kanun’daki “taşınmazın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve 

hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma 

şekillerine göre getireceği kar dikkate alınmaz” hükmü uyarınca KD projeleri kapsamında 

alanda meydana gelen imar hakkı, değer ve rant artışının kamulaştırma ve arazi edinimi 

çalışmalarında değere yansıtılmaması gerekmektedir. Bu yaklaşım mevzuat ve değerleme 

standartları ile çelişmektedir (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş 2017). 
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Dönüşüm projelerinde, AAD’ye ilişkin ilgili hükümler incelendiğinde ise, 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun ötesinde ilgili kanunlarda yetkili kılınan idarelere çok geniş uygulama 

ve düzenleme yetkileri tanımlanmaktadır. 5393 Sayılı Kanun’un 73’üncü maddesi ile 

5366 sayılı Kanun ve 6306 Sayılı Kanun’da yer alan ve yukarıda açıklanan AAD’ye 

ilişkin hükümler incelendiğinde; KD’ye konu alanlarda ÇŞB ve söz konusu yasal 

düzenlemeler kapsamında yetkilendirilen idareler AAD ve arsa payı dağıtımı konusunda 

çok geniş yetkiler ile donatılmış oldukları görülmektedir.   

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesinde, KDGPA’larda belediye 

uygulamaları gerçekleştirmek için imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan 

alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine 

dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkili 

kılınmıştır. Ayrıca, yine ilan edilen söz konusu alanlarda; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak 

tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin 

izni ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır (Md.73). 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’da yenileme alanı sınırları içerisinde 

belediyesi veya il özel idaresi tarafından hazırlanacak olan yenileme projelerinin ilgili 

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanması zorunlu tutulmuştur. 

Ayrıca, büyükşehir belediyesi statüsünde olduğu halde ilçe veya alt kademe 

belediyelerince hazırlanan yenileme projeleri büyükşehir belediye meclisi onayını da 

almak zorundadır (Md.2). Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde, yenileme alanı sınırı 

içerisindeki, kamu hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere, sınırları imar ve 

parselasyon plânlarında belirlenen toplu yapı sınırları içerisindeki mimari projeler 

belediye veya il özel idaresince onaylanacağı, bu mimari projelere uygun olarak ise, 

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun toplu yapıya ilişkin 

hükümlerine göre toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edileceği hüküm altına 

alınmıştır. Ayrıca yenileme alanlarında, “hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon 

projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesisi veya parselasyon plânları yapılmak suretiyle 

634 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde belirtilen belgelerin toplu yapı ilişkisini gösterir 

şekilde hazırlanıp 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 
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ilan edilmesinden ve kesinleşmesinden sonra kat mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu 

siciline tescil ettirmeye yetkilidir” denilmektedir (Md.4). 

6306 Sayılı Kanun’da ise Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdare; 

danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, 

kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve 

ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını ÇŞB’nin 

bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4734 Sayılı Kanun 

kapsamındaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 2886 Sayılı Kanuna ve 

4734 Sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de 

gerçekleştirebilir (Md. 8). Ayrıca yine bu Kanunda ÇŞB, parselasyon planlarında DOP 

oranının üst sınırını aşmamak kaydıyla yeniden DOP kesintisi yapmaya yetkili kılınmıştır 

(Md. 6/5/ğ). Diğer taraftan, KD mevzuatında mülkiyeti kamuya veya Hazineye ait 

taşınmazların KD projelerinde değerlendirilmesi ile AAD’ye tabi tutulması söz konusu 

hale gelmektedir. 6306 Sayılı Kanun’da RA’larda ve RYA’larda bulunan Hazine’nin özel 

mülkiyetindeki taşınmazların ÇŞB’ye tahsis edilebileceği ve ÇŞB’nin talebi üzerine 

TOKİ’ye ve ilgili idareye bedelsiz olarak devredilebileceği hüküm altına alınmıştır (Md. 

3/3). Ayrıca, anılan Kanuna göre proje alanlarındaki tescil dışı alanlar, tapuda Hazine 

adına tescil edildikten sonra aynı işlemlere tabi tutulabilmektedir (Md.3/4). Bununla 

birlikte, 6306 Sayılı Kanunda ÇŞB’ye tahsis veya devredilen taşınmazların imar 

uygulamasına tabi tutulması sonucunda tapuda Hazine adına tescil edilen imar 

parsellerinin satışından elde edilecek gelirler, “Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı”na gelir 

olarak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır (Md. 7/5/b).  

5393 Sayılı Kanun’da ise, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde 

KDGPA ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi üzerine 

Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması şartı bulunmaktadır. Ayrıca, KDGPA içinde 

yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer 

üzerinden belediyelere devredilebilmektedir (Md. 73). Bu kapsamda, KD 

uygulamalarında, ÇŞB’ye tahsis edilen veya yetkili idarelere devredilen mülkiyeti 

kamuya veya Hazineye ait taşınmazlar KD proje finansmanına konu edilmektedir.  
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Sonuç olarak, KD uygulamalarında arsa ve arazi düzenlemesi hususunda yetkili idareler 

ile ÇŞB’ye çok geniş yetkiler tanınmış; mülkiyeti kamuya ve Hazineye ait taşınmazların 

KD projelerinde bir finansman aracı olarak değerlendirilmesi yasal düzenlemeler ile 

mümkün hale geldiği görülmektedir. Bu taşınmazlardan elde edilen gelirler ise, dönüşüm 

uygulamaları kapsamında değerlendirilmektedir. 
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3. DEĞER ESASINA DAYANAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ 

3.1 Değer Esasına Dayanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Kavramının Açıklanması 

Kaynakların dağıtımı ve paylaşımıyla doğrudan ilişkili olan planlama faaliyetleri 

neticesinde gerçekleştirilen AAD adalet boyutu önemli bir tartışma konusu olmaktadır. 

Türkiye’deki mevcut AAD yöntemi; Uygulama sınırı içindeki kadastro parsellerini eşit 

oranlı toprak kesintisi anlayışıyla veya alan eşitliği ilkesiyle, üçüncü boyutu göz ardı 

etmektedir. Oysa AAD sadece kadastro parsellerin sınırını ve büyüklüğünü değil, aynı 

zamanda taşınmazın ekonomik değerini de etkilemektedir. Alan, konum ve yararlanma 

ölçütleri bakımından farklı niteliklere sahip parsellerin oluşturulmasıyla, parsellerin 

değer oranları ve toprak sahiplerinin elde ettiği ekonomik getiri de farklı olmaktadır. 

AAD sırasında halk katılımının sağlanmaması, planlama neticesinde ortaya çıkan değer 

artışının kamuya kazandırılmaması ve mülk sahiplerine eşit şekilde yansıtılmaması alan 

esasına dayalı uygulamanın adaletsizliğe yol açtığının kanıtları arasında gösterilmektedir. 

(Yomralıoğlu 1992, Gökçe ve Salalı 2014).  

Türkiye’deki AAD çalışmalarında düzenlemeye giren parsel değerleri ve düzenleme 

sonrası oluşan imar parsel değerleri genellikle birbirinden farklıdır. Daha adil bir 

uygulama için, düzenlemeye alınan parsellerin imar planlarıyla ortaya çıkan değer artışı 

miktarından eşit oranda faydalanması daha adil ve yerinde olacaktır. Bu sebeple, dağıtım 

işlemlerinin oran yerine değer esas alınarak yapılması gerekmektedir (Yıldız ve Demir 

2008, Güngör ve İnam 2019). 

Sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanmasında; arsa ve arazi üretiminin doğru 

planlanması ve uygulanması büyük öneme sahiptir (Bovkır ve Aydınoğlu 2018, Güngör 

ve İnam 2019). Buna karşın, mevcut imar uygulaması süreci bütüncül ve stratejik 

yaklaşım ile ele alınmamaktadır (Köktürk ve Köktürk 2007).  

Değer esaslı AAD ile düzenlemesinde temel amaç; imar planı ile alanda oluşan potansiyel 

rant ve değer artışının hesaba katılmasını AAD’nin yüzölçümü nispetinde değil, değer 
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nispetinde yapılması olarak tarif edilebilir. Diğer taraftan, DEİU kavram olarak literatüre 

yerleşmiş olsa da bu çatı kavramın iki farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

Eşdeğer Esaslı İmar Uygulaması ve diğeri ise, DEİU olmaktadır (Tüdeş 2018). 

Eşdeğer esaslı imar uygulamasında, düzenleme kararı alındığı tarihteki parselin değeri ile 

tahsis edilecek parselin değerinin eşit olması temel ilke olarak benimsenmektedir. 

Dolayısıyla, eşdeğer esaslı imar uygulamasında neticesinde düzenlemeye giren parselin 

değerine karşılık gelecek bir imar parseli veya imar parseli hissesi verilmesi 

sağlanmaktadır. Bu yöntem ile alandaki rant artışının tamamı devlet lehine kullanılmış 

olmaktadır (Köktürk ve Köktürk 2007).  

İkincisi, alandaki potansiyel rant artışının yasal hükümler çerçevesinde kamu ve özel 

mülk sahipleri arasında paylaşılmasına müsaade eden DEİU’dur. Bu yöntem ile rantın 

tamamı devlete bırakılmayabilir. Belirlenen kanun ve uygulama yöntemleri ile hem özel 

mülk sahipleri hem de devlet arasında rant artışı paylaşılabilmektedir.  

Değer esasına dayanan AAD uygulamalarını en iyi yürüten ülkelerden biri Almanya 

olarak değerlendirilmektedir. Almanya’da AAD nedeniyle oluşan değer artışı kamuya 

kazandırılmaktadır. Bu nedenle, hem üç boyutlu değerin tespiti, hem de değer esaslı 

dağıtım yaklaşımlarında düzenleme nedeniyle oluşan değer artışının belirlenmesini 

gerekmektedir. Dolayısıyla, Almanya’da gelişmiş ve dinamik bir değerleme sistemi 

bulunmaktadır. Bu sebeple, değerleme verileri, süreçleri ve yöntemleri güçlü ve kapsamlı 

mevzuat ile düzenlenmiştir. Bağımsız değerleme kurulları ile taşınmaz piyasasının 

şeffaflaşması için çalışmaktadır. Bu kurullar değerleme sisteminin omurgasını 

oluşturmaktadır. Değerleme kurulların görevleri arasında; taşınmaz devir işlemlerine 

ilişkin yerel envanterlerin tutulması, değer haritalarının üretilmesi, piyasa raporlarının 

hazırlanması, değerleme verilerinin türetilmesi, standart veya referans arazi değerlerinin 

takdiri ve arazi düzenlemesi gibi iş ve işlemleri yürütmek yer almaktadır. AAD sürecinde 

şeffaflığın yanı sıra katılımcı bir anlayış benimsenmiştir. Maliklerin bilgi ve danışmanlık 

alma ve sürece dahil edilerek uygulayıcılarla iş birliği yapması sağlamaktadır. Maliklerle 

yapılan görüşmelerde talepler belirlenmektedir. Taslak durumundaki parselasyon planı 

hazırlandığında da malikler ile paylaşılarak görüşmeler sürdürülmektedir. Maliklerin tüm 
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idari kararlara karşı dava açma hakları bulunmaktadır. Süreç boyunca tam bir uzlaşıyla 

sağlanması için çaba gösterilmektedir. Diğer taraftan, bağımsız karar alma yetkisine sahip 

arazi düzenleme kurulları da sürecin en önemli aktörleri arasında olup; tamamen özerk 

yapıya sahiptirler. Arazi düzenleme kurulları, sadece uzman üyelerden ve belediye 

meclislerince atanan yerel politikacılardan oluşmakta olup; çıkar çatışmalarını önlemek 

ve maliklerin güvenini kazanmak için çalışmaktadırlar. Bu kurumsal ve profesyonel 

özerklik, arazi düzenleme kurullarının toplum katında yüksek düzeyde kabul görmesini 

sağlamaktadır (Kötter 2018, Çağdaş ve Linke 2019). 

Almanya’da DS’de bulunan taşınmazlar, yüzölçümlerine göre yapılan hesapla “katılım 

kütlesi”ne dönüştürülmektedir. Daha sonra, kamusal alanlar veya denkleştirme alanları 

olarak belirlenen alanlar ile yerel amaçlı yollar katılım kütlesinden çıkarılarak dağıtım 

kütlesi belirlenmektedir. Almanya’da AAD İki ayrı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar alan 

esasına göre dağıtım ve değer esasına göre dağıtımdır. Değer esasına göre dağıtım, kent 

içinde yapılacak sağlıklaştırma bölgeleri için çok daha iyi sonuçlar verirken; alan esasına 

göre dağıtım, yeni imar bölgelerinde yapılacak arsa düzenlemeleri için daha iyi sonuç 

verebilmektedir (Ülger vd. 2006, Gökçe ve Salalı 2014).  

Almanya’da DS parsellerin tamamının parsellerin aynı değere sahip oldukları bölgelerde 

alan esasına göre dağıtım uygulanabilmektedir. Bununla birlikte DS deki taşınmazların 

değerinin farklılaştığı alanlarda ise, değere göre dağıtım yapılmaktadır. Değer esasına 

dayalı dağıtımda, mevcut parselin değerine denk bir parsel verilmesi amaçlanmaktadır. 

DS kalan taşınmazların piyasa değeri düzenleme kararının alındığı tarihteki değer 

üzerinden takdir edilmektedir.  

Değer esasına dayalı dağıtımda; her malike olabildiğince aynı piyasa değerinde bir 

parselin tahsis edilmesi gerekmektedir. Katılım parsellerinin ve tahsis edilmesi gereken 

parsellerin piyasa değeri, düzenleme kararının verildiği tarihteki değeri üzerinden takdir 

edilmekdir. Katılım kütlesine dahil olan taşınmazlara karşılık; arsa düzenlemesinin 

amacına uygun olarak, katılan parsellerle olanaklar ölçüsünde aynı konumda ya da aynı 

değerdeki paylarına uygun parsellerin tahsis edilmesi sağlanmaktadır. Eğer bu olanaklı 

olamıyorsa, para denkleştirmesi yapılmaktadır (Gökçe ve Salalı 2014). 
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3.2 Türkiye’de Değer Esaslı Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Gelişmeler 

Türkiye’de imar uygulaması çalışmaları neticesinde taşınmazların mevcut değeri kesinti 

miktarına denk gelen değer artışından genellikle daha yüksek oranda artmaktadır. 

Dolayısıyla, imar uygulaması gören yerlerdeki taşınmaz sahipleri kamu eliyle 

zenginleşmiş olmaktadır. Bu durum, imar gören yerlerdeki taşınmazları bir getiri ve 

yatırım aracı haline getirmektedir. Mevcut yasal düzenlemeler, imar uygulamasına giren 

taşınmazların değerini tespite ilişkin hüküm içermediğinden, imar uygulaması sonucunda 

ortaya çıkan değer artışı bilinmemekte ve kamuya döndürülememektedir. Bu durum 

kentsel rantın kontrolsüz dağıtımı ve arazi spekülasyonuna neden olmaktadır (Yılmaz ve 

Demir 2017). Bu nedenle, söz konusu rantın kamuya kazandırılması birçok ulusal belge 

ve raporda gündeme gelmiştir.  

İmar uygulamasında değer esasının kullanılmasına ilişkin, Kentleşme Şurası Raporları 

(2009), Kentsel Gelişme Strateji Belgesi Eylem Planı (KENTGES) (2009) ve Onuncu 

Kalkınma Planı’nda (2013) stratejiler ve eylemler yer almaktadır. Söz konusu eylem ve 

stratejilerin ortak hedefleri; AAD yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, dengeli ve adil dağıtım 

sağlanmasına özen gösterilmesi, değer esasına dayanan imar uygulaması yöntemlerinin 

geliştirilmesi, bu uygulamaların yasal altyapısının oluşturulması olarak sıralanabilir. Üst 

politika belgelerinde yer alan bu hedefler, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

içeriğinde de yer almıştır. Bu tasarıda, talep üzerine yapılacak imar planı ve 

değişikliklerinde, parsellerin artan değerinin veya hakkının % 40’ının kamuya aktarımı 

planlanmıştır. Bu oran kentsel dönüşüm alanlarında ise %60 olarak planlanmıştır (Yılmaz 

ve Demir 2017). Ancak, bahse konu yasa tasarısı uygulamaya geçirilememiştir.  

ÇŞB tarafından pilot bölgelerde değer esasına dayanan proje uygulamaları denenmiştir 

(Anonim 2017a). Diğer taraftan, İkinci Şehircilik Şurası toplantıları neticesinde 

hazırlanan Şehirlerimizde Kimlik, Planlama, Tasarım Komisyon Raporunda (2017) “3.4. 

Ugulama Boyutu” başlığı altında; değer esasına dayanan yeni uygulama yöntemlerinin 

geliştirilmesi (Eylem 3.4.1), planlamada değer kurgusunun oluşturulması için iki boyutlu 

alansal yaklaşımdan eşdeğerlilik esasını dayanan üç boyutlu yaklaşıma geçilmesi (Eylem 
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3.4.2), değer artışının toplumsal fayda gözetilerek kamuya kazandırılması (Eylem 3.4.3) 

vurgulanmıştır (Anonim 2017b).  

Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporunda (2017) ise; dört farklı eylemde KD alanlarında 

değer esasına dayanan AAD ilişkin öneriler işlenerek tüm önerilerin kavramsal 

çerçevesinin katılımlı yaklaşımlarla çizilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na bu 

uygulamalara ilişkin hükümler eklenerek KD uygulamaları ile AAD mevzuatının uyumlu 

hale getirilmesi önerilmektedir (Anonim 2017b). Bahse konu kentsel dönüşüm alanlarına 

ilişkin eylemler aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

Eylem 1.7.’de: İmar Kanunu’nun tartışılarak KD mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlu 

hale getirilmesi eylem olarak belirlenmiştir. Bu eyleme ilişkin tavsiye açıklamasında; 

riskli alanlar, rezerv yapı alanları, gelişme koridorları, yeşil koridor, toplanma alanı gibi 

kavramların yanı sıra; imar hakkı transferi, değer haritası, yatırım analizi, yatırımcı 

rehberi, mülkiyetin menkul kıymete ve konut sertifikasına dönüşümü gibi kavramların 

açıklığa kavuşturulması ve yasal çerçevesinin oluşturulması önerilmektedir. Dolayısıyla, 

bu kavramların İmar Kanunu’na eklenmesiyle 6306 Sayılı Kanun ile İmar Kanun’un 

uyumunun arttırılması önerilmektedir (Anonim 2017b). 

Eylem 1.8.’de: İmar Kanunu’na KD alanlarında rezerv yapı alanlarını da kapsayacak 

şekilde özel mülkiyete ait taşınmazların olası değer artışının belirli bir kısmının kamuya 

kazandırılması eylem olarak belirlenmiştir. Bu eylemin tavsiye açıklamasında; kentsel 

dönüşüm alanlarında oluşacak olan değer artışının belirli bir yüzdesinin ayni veya nakdi 

olarak Kentsel Dönüşüm Özel Hesabı’na aktarılması önerilmektedir (Anonim 2017b). 

Eylem 1.9’da: İmar Kanunu’na, dönüşüm kapsamında yer almasına rağmen uzlaşma 

sağlanamayan hisselerin başka bir imar parselinde eşdeğerlilik ilkesi çerçevesinde 

hisselendirilmesine ilişkin hükümler eklenmesi eylem olarak belirlenmiştir. Bu eylemin 

tavsiye açıklamasında; kentsel dönüşüm alanlarında uzlaşılamayan hak sahipleri 

sebebiyle tıkanan projelerin süreci uzattığı ve hukuki işlem yükünü arttırdığından 

sebeple, uzlaşmayan hak sahiplerinin paylarının alanın içerisinde ayrı yapı adası veya 

parselde toplanarak bu sorunun çözülmesi önerilmiştir (Anonim 2017b). 
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Eylem 1.10’da: İmar Kanunu’na dönüşüm uygulamaları kapsamında değer esaslı imar 

uygulamasının yerleştirilerek farklı alanlarda eş zamanlı uygulamanın yapılmasını 

mümkün kılan hükümlerin eklenmesi önerilmiştir. Bu eylemin tavsiye açıklamasında; 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 54’üncü maddesindeki uygulamada olduğu gibi, kentsel 

dönüşüm kapsamındaki uygulamalarda tek ada veya parselde paydaş haline gelen her bir 

gayrimenkulün ortaklaştırmadan önceki geçer değerleri ayrı ayrı takdir edilerek, bulunan 

bu değerin payda olarak kabul edilmesi önerilmektedir. Dolayısıyla, her bir bağımsız 

bölümün değeri doğrultusunda bina yıkıldıktan sonra arsa payının dağıtılmasına ilişkin 

yasal düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dikkate alınarak değer 

esasına dayalı olarak yapılması önerilmektedir (Anonim 2017b). 

Anılan raporda ayrıca kentsel dönüşüm alanlarında imar hakkı transferinin uygulanması 

(Eylem 3.1) ve imar hakkı transferinin teşvik edilmesi (Eylem 3.2) üzerinde durulmuştur.  

(Anonim, 2017). Diğer taraftan, hali hazırda KD’ye ilişkin düzenlemeler ve uygulama 

pratiğinde İmar hakkı transferi, kamulaştırmada bedel dışında getirilmiş anlaşma 

yollarından biri ve bir uzlaşma yöntemi olarak görülmektedir (Göksu 2002, Böke 2019). 

Ancak, hem anılan komisyon raporlarında hem de Böke’nin işaret ettiği üzere, imar hakkı 

transferinin koşullarının ve uygulama yöntemlerinin yasal dayanağının oluşturulması 

gerekmektedir. Ayrıca, tüm bu araştırmalar ve hedefler göz önünde bulundurulduğunda 

yalnızca imar hakkı transferi değil, KD alanlarında yeni AAD yöntem ve yaklaşımların 

geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019) incelendiğinde; eşdeğer esaslı AAD veya DEİU ilişkin 

hiçbir strateji yer almadığı görülmektedir (Anonim 2019b). Buna karşın, daha evvel 

gündeme geldiği halde hayata geçirilemeyen yasa tasarısı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

44’üncü maddesi, Ek 8’inci maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97’nci maddesine 

dayanılarak “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” ile 

hayata geçirilmiştir. 
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3.2.1 İmar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik 

Yönetmeliğin amacı, uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana 

gelecek değer artışının, değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın 

kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş 

ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemek olarak ifade edilmektedir  (Md.1). “İmar 

Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” Türkiye’de devletin 

imar hakkının oluşturduğu ranttan vergi alması adına atılmış ilk yasal düzenlemedir. Aynı 

zamanda, Türkiye’de değer esasına dayanan imar uygulamasına geçişte önemli bir köprü 

görevi görmesi olasıdır. 

Yönetmeliğin dayanağı olan İmar Kanunu’nun Ek 8’inci maddesinde; öncelikle plan 

değişikliğine konu parselin imar planı tadilatının sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu olarak 

hazırlanması ve mevcut plan kararları ile uyumlu olmasının altı çizilmektedir. Ayrıca, 

plan değişikliği raporu ve paftalarının yanı sıra “sosyal ve teknik altyapı değerlendirme 

raporu” hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, 

kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” hükmü 

getirilerek; yıllardır ülkemizin en büyük problemlerinden biri haline gelen imar planları 

kararlarının şahsi rant çıkarları uğranı yok sayılmasının önüne geçilmesinde de önemli 

bir adım olarak nitelendirilebilir.  Plan tadilatları, bundan böyle büyüklüğü bin metreden 

az olmayan, ada bazındaki uygulamalara konu olması hüküm altına alınmıştır. Buradaki 

en önemli husus ise bir plan tadilatının yapılabilmesi için imar tadilatına konu ada veya 

adalardaki maliklerin tam muvafakatının gerekmesidir.  

Bütün bunlara ek olarak rantın tamamının kamuya kazandırılıyor olması da çok büyük 

bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11’inci 

maddesi uyarınca değer artış oranı hesaplanmaktadır. İdare bünyesinde kıymet takdir 

komisyonu en az iki yetkili kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporlarını esas 

alarak değer artış oranına karar verileceği hüküm altına alınmıştır. Yetkili kuruluşlar 

tarafından hazırlanan değerleme raporlarında takdir edilen değer artışına karşılık gelen 

bedel arasında %20’den fazla fark var ise, farklı kuruluşlardan rapor alınmak üzere değer 

artış oranı araştırılmaya devam edilmesi gerekmektedir (Md.8). 
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Takdir edilen değer artış bedeli idareye ödenmeksizin taşınmazın satışı 

gerçekleştirilememekte veya inşaat ruhsatı alınamamaktadır (Md.13). Değer artış bedeli 

ilgili yönetmeliğin 14’üncü maddesinde göre büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı arasında bölüşülecek şekilde dağıtılmaktadır. Bu gelirin 

idareler arasında nasıl dağıtılacağı ilgili yönetmeliğin anılan maddesinde hüküm altına 

alınmıştır (Md.14). 

İmar Kanunu’nun ek 8’inci maddesindeki hükümler anılan yönetmelikte 

detaylandırılarak açıklanmıştır. Bu kapsamda, plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, 

sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve 

teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılması 

gerekmektedir. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik 

altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak, planı onaylayacak idareye sunulması 

gerekmektedir. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini 

arttıran imar planı değişiklikleri yapılamamaktadır. Bin metrekareden az olmamak 

kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina 

yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç 

duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 

500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır (Md.5). Taşınmaz maliklerinin 

tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda 

değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınmaktadır 

(Md.6). Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde 

belirtilen bedel tespit esasları gözetilmektedir (Md.8). 

Yönetmeliğin uygulanmasında istisna tutulan alanlar; “Değer artış payına konu olmayan 

alanlar” başlıklı kısımda hükmü bağlanmıştır. 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki 

uygulamaların yapıldığı alanlar ve parseller; bu hüküm çerçevesinde değer artış payının 

vergilendirilmesine konu edilmeyecek alanlar olarak istisna kapsamına alınmıştır (Md.7). 

Bütün belirtilen hususlar çerçevesinde bundan böyle parsel bazında yapılan 

uygulamalardan sağlanan rantın vatandaşa yansıtılmasının tek yolu, 6306 Sayılı Kanun 

kapsamında riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden sonra anılan Kanun kapsamında 

yapılacak uygulamalardır. 
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3.3 Alan Esasına Dayanan İmar Uygulaması Sürecinin Açıklanması 

AEİU, DS içerisinde kalan taşınmazların değerini ve tahsis edileceği yeni parselin 

değerini dikkate almaksızın, yalnızca alanları üzerinden uygulamaya tabi tutulmaları 

olarak ifade edilebilir. Türkiye’de, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yöntem olarak 

AEİU kullanılmaktadır. Bu yöntem ile, düzenlemeye giren taşınmazlardan eşit oranda 

kesinti yapılması neticesinde imar parselleri oluşmaktadır. Alan tahsisine dayanarak 

uygulanan imar parseli üretimi (parselasyon) çalışmalarının amaçlarından biri 1/1 hisseye 

sahip bir taşınmazın düzenleme sonrasında da yine tam hisseye sahip olmasını 

sağlamaktır. Ancak bu sağlanamadığı durumlarda hisseli parseller oluşmaktadır (Güngör 

ve İnam 2019). 

Alan esaslı İmar Uygulamasının aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 İlgili Haritaların Temini: Halihazır harita, imar planı ve kadastral durumu gösterir harita 

temin edilmektedir. 

 Düzenleme Sahası Sınırının Belirlenmesi: Belediye encümen ve il idare kurulu kararı 

ile belirlenmektedir. 

 Düzenleme Sahası İçinde Kalan Parsellerin Listesinin ve Envanterinin Çıkarılması: DS 

içerisindeki taşınmazların hukuki ve fenni durumlarının envanteri çıkarılmakta ve bunlar 

düzenlenerek taşınmazların listesi oluşturulmaktadır. 

 Düzenleme Sahasının İçerisine Bir Kısmı Giren Taşınmazların Kadastro Ayırma 

Çaplarının Hazırlanması: Halihazır harita, imar planı ve kadastral haritaların 

çakıştırılması ile paftaya işlenmesi neticesinde bir kısmı DS dışında kalan taşınmazların 

kadastro ayırma çapı denilen haritaları hazırlanmaktadır. Bu haritalar neticesinde, DS’ye 

bir kısmı giren taşınmazların sahanın içine giren kısımlarının yüzölçümü 

kesinleştirilmektedir. 

 Katılım Kütlesinin Hesaplanması: DS içerisinde yüzölçümünün tamamı kalan 

parsellerin yüzölçümü ile bir kısmı kalan parsellerin DS içerisinde kalan kısmının 

toplanması ile bulunmaktadır. Ancak katılım kütlesine 3194 Sayılı Kanun ile “AAD 

Hakkında Yönetmelik” uyarınca düzenlemeye tabi tutulmayacak taşınmazlar dahil 

edilmemektedir. 
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 Dağıtım Kütlesinin Hesaplanması: Umumi hizmetlere ayrılan adaların dışında kalan ve 

imar planlarında ticaret, konut gibi işlev verilmiş olan imar adalarının yüzölçümünün 

toplanması yoluyla saptanmaktadır. 

 DOP’un Hesaplanması: Katılım kütlesinden, dağıtım kütlesinin çıkarılması yoluyla 

tespit edilmektedir.  

 DOPO’nun Hesaplanması: DOP’un katılım kütlesine bölünmesi sonucu elde edilen 

orandır. İlgili mevzuata göre bu oran virgülden sonra yedi haneli olacak şekilde 

hesaplanmaktadır. 

 Düzenlemeye Giren Parsellerin Kesinti Miktarı ve İmar Parseline Tahsis Edilecek 

Kısımlarının Yüzölçümlerinin Hesaplaması: Düzenlemeye girecek parsellerin 

yüzölçümlerinin DOPO ile çarpılması sonucu kesinti miktarı hesaplanmaktadır. Her bir 

parselin hesaplanan kesinti miktarının düzenlemeye giren yüzölçümünden çıkarılması 

sonucunda ise; parsellerin imar parselini tahsis edilecek kısımlarının yüzölçümleri 

kesinleşmiş olmaktadır. 

 Dağıtım Cetvellerinin Oluşturulması: Düzenlemeye giren parsellerin imara tahsis 

edilecek kısımlarının imar adalarına dağıtılmasını gösteren cetvellerdir. Bu cetvellerde 

düzenlemeye giren parsele mümkün olduğunca en yakın yerden ve müstakil parseller 

verilmesi ilkelerine uyulması çok önemlidir. Bu cetveller ile hangi imar adasına hangi 

kadastral parselin, imara tahsis edilen kısmı nispetinde, dahil edileceği belirlenirken; 

oluşacak hisseli parsellerin hisse miktarları da belirlenmektedir. 

 Parselasyon Planlarının Hazırlanması: Dağıtım cetvelleri ile belirlenen; imar 

adalarındaki parsellerin yerlerinin gösteren haritadır. Bu planın hazırlanmasında, ortaya 

çıkacak imar parsellerinin asgari yüz ölçümü ile asgari derinlik ve cephe şartlarını 

sağlayan imara uygun parseller oluşturulması temel ilke olarak benimsenmektedir. 

Parselasyon planı; plan notları ve açıklama raporu ile bir bütündür. Plan açıklama 

raporunda hesaplama yöntemleri ve dağıtım cetvelleri açıklanmaktadır. Bu planlar 1/1000 

ölçeğinde hazırlanmakta ve halihazır haritalar üzerine de işlenmektedir. Bu planlar; 

koordinatlı ve gerçek yüzölçümlerini yansıtır vaziyette hazırlanmaktadır. Parselasyon 

planlarına; yönetmeliğe uygun şekilde verilen imar adası numaraları ve parsel numaralı 

işlenmektedir. 

 Parselasyon Planlarının Onaylanması: Parselasyon planları 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca askıya çıkarılmakta ve onaylanmaktadır. 
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 Parselasyon Planlarının Kontrolü ve Uygulanması: Parselasyon planları, 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca ilgili kadastro müdürlüklerince kontrol 

edilerek; tapuya bildirilmesinin ardından tapuda tescil işlemlerinin tamamlanması ile 

uygulanmış olmaktadır (Tüdeş 2018). 

3.4 Çalışma Alanında Uygulanacak Değer Esasına Dayanan Arazi ve Arsa 

Düzenlemesi Yöntemin Belirlenmesi ve Sürecin Adımlarının Açıklanması 

Türkiye’de hali hazırda değer esasına dayanan arazi ve arsa düzenlemesi yasallaşmadığı 

için DEİU aşamalarını kesin ve net bir şekilde tüzük hükümlerine dayandırarak sıralamak 

mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, çalışma kapsamında DEİU’nun yapılabilmesi için 

literatür araştırmasına dayanan bir model çalışmadan yola çıkılarak varsayım üzerinden 

yöntem geliştirilecektir.  

Birçok ülkede, kentsel planlama giderek mevcut kentsel alanların yeniden geliştirilmesini 

içermektedir. Tüm parsellerin malikleri ile uzlaşma zaman alabildiğinden ve büyük mali 

yükümlülükler getirdiğinden yeniden geliştirme süreci genellikle zor ilerleyen bir süreç 

olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, çalışma kapsamında belirlenecek yöntem 

belirlenmeden önce, değer esasına dayanan bir yeniden geliştirme projesi araştırması 

incelenmiştir. Krabben ve Needham (2008) tarafından Hollanda’nın Nijmegen kentinde 

yapılı ve özel mülkiyete ait alanda gerçekleştirilecek bir tren istasyonu projesinin hayata 

geçirilmesindeki değer esasına dayanan AAD önerisi çalışması örnek olarak kabul 

edilmiştir.  

Belirtilen araştırmada, tren istasyonu inşası ve çevresinin yenilenmesine ilişkin yeniden 

geliştirme projesi çerçevesinde ortaya çıkacak değer artışının kamu ve özel sektör 

arasında nasıl dağıtılacağı değerlendirilmiştir. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa 

kentinde değer esasına dayalı uygulamalar ve yasal mevzuat oldukça güçlüdür. 

Dolayısıyla, bahse konu araştırmada, Hollanda’daki yasal altyapı yetersiz olduğu için 

çoğunlukla Almanya’daki değer esasına dayanan AAD düzenlemesi uygulamaları 

benimsenmiştir. Bu kapsamda, mevcut taşınmazlara ilişkin değer tespit araştırması ve 

geliştirilecek projeye ilişkin ise, fizibilite çalışması yapılmıştır. Fizibilite benzer 
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projelerin yürütüldüğü benzer üç farklı yerleşimdeki verilerin değerlendirilmesi ile 

hazırlanmıştır. Üç farklı örnekten toplanan veriler ışığında geliştirilen projenin çevredeki 

ofis ve konut kiralarına etkisi hedonik fiyat analizi yöntemiyle saptanmıştır. 

Gerçekleştirilecek, proje alanında etki alacak taşınmazların mevcut değeri ve proje 

kapsamında elde edilecekleri değer artışı; projenin diğer avantajları ve dezavantajları göz 

önünde bulundurularak düzeltilerek nihai değer artışı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, 

bağımsız bölümlerin birim değerlerindeki artışı ve dolayısıyla yeni geliştirilecek 

projedeki bağımsız bölümlerin değeri tespit edilmiştir. Daha sonra bu değer artışının 

alandaki projenin geliştirilmesi için gereken finansman çerçevesinde nasıl dağıtılacağı 

önerilmiştir (Krabben ve Needham 2008).  

Diğer taraftan, incelenen çalışmada; yeniden geliştirme projelerinde özel mülklerin elde 

ettiği değer artışının bir kısmının kamuya kazandırılması üzerinde durulmuştur. Bu 

değerin tespiti, hem mevcut taşınmazlar için, hem de yeni geliştirilecek proje için üç 

boyutlu olarak hesaplanmıştır. Diğer bir ifade ile arazinin kazanacağı değer değil, imar 

planı ile üretilecek bağımsız bölümlerin işlevlerine göre toplamda elde edilecek değer 

artışı hesaplanmıştır. Bu değer artışının ise, çalışma kapsamında örnek proje olarak 

belirlenen üç farklı projeden yola çıkılarak AAD’ye nasıl yansıtılması gerektiği 

önerilmiştir. Uzlaşmanın sağlanması için bu değerin hem özel mülk sahiplerine hem de 

kamuya bölüştürülmesi gerektiğinin altı çizilmiştir (Krabben ve Needham 2008). 

Krabben ve Needham’nın (2008) çalışmasından yola çıkılarak, değer esasına dayanan 

uygulamalarda, mevcut taşınmazların değerinin bilinmesi, projenin getireceği değer 

artışının saptanması ve bu değer artışının hangi yöntemle bölüştürüleceğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışma alanı seçilirken alanda mevcut taşınmazlara 

ilişkin değerleme çalışmasının bulunması, geliştirilecek projenin fizibilite raporunun 

hazırlanmış olmasına dikkat edilmiştir.  

Belirtilen araştırma kapsamındaki uygulama örneğinde, rantın ve potansiyel değer 

artışının kamu ve özel mülkiyetteki taşınmazlara eşit oranda dağıtılması varsayımı ile 

uygulama gerçekleşecektir. Bu varsayımın kabul edilmesinin nedeni, KD mevzuatının 

literatür incelenmesi aşamasında da görüldüğü üzere, KD uygulamalarının devlet 
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tarafından desteklenmesi ve rantın özel mülk sahiplerine yansıtılması yoluyla kentsel 

dönüşümün hızlandırılmasına ilişkin teşvik ve desteklerin halihazırda uygulanıyor 

olmasıdır. KD alanlarında mülkiyeti Hazineye ve kamuya ait taşınmazların da proje 

finansmanında bir araç kullanılması ve dağıtım kütlesine dahil edilebilerek, ranttan pay 

alması yöntemiyle değer artışının alandaki tüm taşınmazlara eşit dağıtılması varsayımı 

üzerine yöntem kurgulanmıştır. Bu varsayıma göre, çalışma kapsamında 

gerçekleştirilecek DEİU adımları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

Çalışma kapsamında kabul edilen varsayım çerçevesinde, AEİU’nun ilk sekiz aşaması 

olan “ilgili haritaların temini”, “DS’nin belirlenmesi”, “DS içinde kalan parsellerin 

listesinin ve envanterinin çıkarılması”, “DS’nin içerisine bir kısmı giren taşınmazların 

kadastro ayırma çaplarının hazırlanması”, “katılım kütlesinin hesaplanması”, “dağıtım 

kütlesinin saptanması”, “DOP’un tespiti” ve “DOPO’nun hesaplanması” aşamaları aynı 

zamanda DEİU’nun ilk sekiz aşamasını oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken 

husus DEİU’da önce AEİU göre DOP ve DOPO hesaplanarak kullanılmaktadır. Çünkü 

DEİU’da da alandaki toplam DOP kesintisi ve dolasıyla toplam DOPO değişmemektedir. 

Buna karşın, AEİU çerçevesinde hesaplanan DOPO tüm parseller için eşittir. Oysa, 

DEİU’da değer potansiyeli farklı olan imar adasında konumlandırılan parsellerin DOPO 

oranı yeniden saptanmaktadır. 

Eşdeğer esaslı imar uygulamasında hem düzenlemeye girecek olan parsellerin, hem de 

oluşan imar adalarının potansiyel değer artışının hesaplanması gerekmektedir. Ancak 

çalışma kapsamında açıklandığı üzere rantın eşit oranlarda tüm parsellere dağıtılmasını 

öngören varsayım çerçevesinde; mevcut parsellerin değerinin hesaplanmasına gerek 

kalmamıştır. Dolayısıyla, imar planı kapsamında ortaya çıkan imar adalarının değerinin 

tespit edilmesi yeterlidir. Değer artışının eşit dağıtıldığı, DEİU kapsamındaki 

uygulamalarda aşağıdaki adımlar izlenerek uygulamaya devam edilmektedir. 

 İmar Adalarının Değerinin (Değer Sayısının) Tespit Edilmesi: Uygulama imar planına 

göre ortaya çıkan ve dağıtım kütlesine dahil edilecek imar adalarının potansiyel değerleri 

belirlenmektedir. Değer sayısı, her bir adanın değeri aynı oranda sadeleştirilmesi 



48 

 

mümkünse sadeleştirilmiş değere denk gelebilmekte veya takdir edilen değerin aynısı 

olarak da kabul edilebilmektedir. 

 İmar Adalarının Değer Katsayısı ve Değer Sayısının Hesaplanması: “İmar Adası Değer 

Sayısı/İmar Adası Yüzölçümü” formülü ile saptanmaktadır. 

 Düzenleme Sahasının Kümülatif Değer Sayısının Hesaplanması: “İmar Adaları Toplam 

Değer Sayısı/ Dağıtım Kütlesi” formülü ile tespit edilmektedir.  

 Düzenlemeye Giren Parsellerin Değer Sayısının Hesaplanması: Öncelikle, AEİU 

çerçevesinde hesaplanan DOPO oranında düzenlemeye girecek parsellerin; tıpkı AEİU 

olduğu gibi kesinti miktarları ve imar adına tahsis edilecek miktarları belirlenir. Daha 

sonra, imar adasına tahsis edilecek kısımlar kümülatif değer katsayısı ile çarpılarak 

düzenlemeye giren her bir parselin değer sayısı bulunmaktadır. 

 Dağıtım Cetvellerinin Oluşturulması: Düzenlemeye giren parsellerin imara tahsis 

edilecek kısımlarının değer esasına göre imar adalarına dağıtılmasını gösteren 

cetvellerdir. Bu cetveller hazırlanırken parselin imara ayrılan kısmı “düzenlemeye giren 

parselin değer sayısı/imar adası değer katsayısı” formülü ile hesaplanmaktadır. Dağıtım 

cetvellerinin oluşturulmasının ardından gelen aşamalar yine AEİU ile aynı aşamaları 

içermektedir. Bunlar; “parselasyon planının hazırlanması”, “parselasyon planının 

onaylanması”, “parselasyon planının kontrolü ve uygulanması” olarak sıralanabilir 

(Tüdeş 2018). 
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4. SEÇİLMİŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANINDA DEĞER ESASLI 

İMAR UYGULAMASININ YAPILABİLİRLİĞİ VE SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ 

4.1 Çalışmanın Kapsamı ve Çalışma Alanının Tanıtımı 

Erzincan İli, 1939 ve 1992 yıllarında yaşadığı büyük depremler neticesinde can ve mal 

kayıplarının çok fazla olduğu illerden birisidir. Bu nedenle, 2012 yılının Mayıs ayında 

yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun çerçevesinde ÇŞB’nın yönetici ve teknik ekibi ile 2013 yılından bu yana Erzincan 

İli’ne birçok teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir (Anonim 2021b). 

Teknik ziyaretler kapsamında, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Beldesi sınırları 

içerisinde bulunan, yaklaşık yüzölçümü 4,89 ha olan alan, 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 02/05/2013 tarihli ve 

28635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 03/04/2013 tarihli ve 2013/4575 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca RA ilan edilmiştir. Söz konusu alanın sınırları aşağıda 

gösterilmiştir (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 Çalışma alanı sınırlarını gösteren harita (Anonim 2014a). 
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“Demirkent riskli alanı”nın çalışma alanı olarak seçilmesindeki en önemli unsur alanın 

büyüklüğünün uygun olması, alanda imar planının onaylanmış olması, imar planı 

çerçevesinde imar uygulamasının yapılmış olması ve umumi hizmetlere ayrılmayan iki 

büyük adadan oluşmasıdır. Ayrıca, plan kararları ile hem konut hem de ticaret olmak 

üzere iki farklı işleve sahip kullanımlar bulunmaktadır. Dolayısıyla tek tip bir konut 

alanından ziyade farklı işlevleri bulunduran alanda imar adalarının değerlerinin 

işlevlerine göre değerlendirilmesi de olanaklı hale gelmektedir. Ayrıca, alana ilişkin çok 

ayrıntılı hazırlanan mevcut durum analizi, fizibilite, gayrimenkul değerleme ve teknik 

raporlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, fizibilite raporlarında geliştirilecek projeye 

göre imar adalarının değerleri tespit edilmiştir. Alanda uygulamanın paydaşları olan ilgili 

kurum ve kuruluşlardaki uzmanla yapılan görüşmeler ve alana ilişkin hazırlanan raporlar 

ışığında; alandaki tasarımın açık alan ve yaya sirkülasyonu ile teknik ve sosyal altyapı 

açısından adil olması, alanın kompakt ve kısmen küçük olması imar adalarında 

geliştirilecek projenin dışında değer farkı oluşturacak başka etmenlerin bulunmadığı 

kabulünü yapılmasını sağlamıştır. Bu şekilde, ayrı bir çalışma konusu olan imar 

adalarının değerinin tespitinden ziyade fizibilite raporlarında belirlenen ve geliştirilecek 

projeye göre hesaplanan değerin DEİU ile nasıl dağıtılacağı konusuna odaklanılmıştır. 

Belirtilen RA, kentin çeperinde yer almaktadır. Demirkent Mahallesi daha evvel kentten 

kopuk olduğu halde kentin merkezinin hızla büyümesi neticesinde merkez ilçeye 

eklemlenmiştir. Şekil 4.2’de görüldüğü üzere, alanın güneyinde kent merkezi yer almakla 

beraber, doğusunda ise askeri alan yer almaktadır.  Demirkent Mahallesi yüksek kaliteli 

konutların ve konut çevresinin çoğunlukta olduğu bir mahalledir. Demirkent Mahallesi 

Erzincan’ın alt merkezi olarak değerlendirildiğinden, kentin mahallenin bulunduğu tarafa 

doğru büyümüş olmasının da verdiği etki ile, kaliteli ve lüks konut üretimi mahallede çok 

fazladır. Bununla birlikte, bahse konu RA’da olduğu gibi, mahallenin eskiden yapılaşmış 

alanlarında ise altyapı ve üstyapı yetersizlikleri göze çarpmaktadır (Şekil 4.2).   
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Şekil 4.2 Çalışma alanının kent merkezi ile ilişkisini gösteren şema (Anonim 2014a). 

Demirkent Mahallesi’ndeki eski yapılar kat karşılığı inşaat sözleşmesi yöntemi ile hızla 

dönüşmektedir. RA’nın etrafındaki tüm konut alanları da bu yöntem ile yenilenmektedir 

(Şekil 4.3). RA’da içerisinde ise, üst yapı tamamen kaçak yapılaşma özelliği taşımakla 

beraber; imar uygulaması görmemiş olan alandaki kadastral parseller çok hisseli veya 

küçüktür (Anonim 2014b). 

 

Şekil 4.3 Çalışma alanı çevresindeki yapılaşmayı gösteren şema (Anonim 2014a). 
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RA ilanından sonra başlayan alandaki mevcut durum analizi çalışmalarında çekilmiş olan 

fotoğraflardan anlaşılacağı üzere alandaki yapılar genellikle tek katlı, yığma yapılardır. 

Alanda hem betonarme, hem de kerpiç yapılara rastlamak da mümkündür (Şekil 4.4). 

 

 

Şekil 4.4 Çalışma alanının riskli alan ilanından sonra çekilmiş fotoğrafları (Anonim 

2014a). 

4.2 Çalışma Alanında Yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Uygulamalar 

Çalışma alanı olarak seçilen söz konusu RA’da 6306 Sayılı Kanun uyarınca dönüşüm 

uygulamalarının başlatılması ÇŞB tarafından resen yürütülmüştür. Bu kapsamda, 

alandaki mevcut durumun tespiti, planlama, projelendirme ve gayrimenkul değerleme 

çalışmaları ile hak sahipleri ile uzlaşma sürecinin yürütülmesi için 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu uyarınca hizmet alım ihalesine çıkılmıştır. Bu ihale çerçevesinde aşağıdaki iş 

kalemlerine ilişkin müellif firma tarafından raporlar ve paftalar hazırlanmıştır. 

 Halihazır Haritaların Üretimi 
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 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması  

 Mevcut Durum Analizi 

 Hak Sahipliğin Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme 

 Alana İlişkin Stratejiler ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi (Teknik Raporun 

Hazırlanması) 

 Fizibilitenin Oluşturulması - Eylem Planının Hazırlanması 

 İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması 

 Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması 

 Hak Sahipleri İle Uzlaşma Süreci 

 Tüm Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması iş kalemlerine ilişkin çalışmalar 

müellif firma tarafından hazırlanmıştır (Anonim 2014b). 

Hizmet alım ihalesi uhdesinde kalan firma tarafından yürütülen tüm bu çalışmalar ÇŞB, 

AKDHGM tarafından kontrol edilmiştir. Diğer taraftan; Jeolojik Jeoteknik Etüt raporu, 

İmar Planları, Kentsel Tasarım Projesi ve Parselasyon Planları ise; AKDHGM’nin 

kontrolünden geçtikten sonra MPGM tarafından onaylanmıştır. 

Hizmet alım ihalesi kapsamında yukarıda sayılan işlerden, öncelikle alanın güncel hali 

hazır haritaları üretilmiş ve aynı anda jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları başlatılmıştır. 

Jeolojik jeoteknik etüt raporu sonucunda, alanda önlemli olarak yerleşmenin mümkün 

olacağı anlaşıldığından; alanın başka bir alana, diğer bir deyişle RYA’ya taşınmasına 

gerek kalmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, mevcut durum analizi çalışmaları 

başlatılarak alana ilişkin ayrıntılı; sosyal, ekonomik, teknik, fiziksel vb. analizler 

yapılmaya başlanmıştır. Nihayetinde, tüm veriler toplanarak analiz edilmiş ve 

raporlanmıştır. Aynı zamanda, söz konusu alanda yürütülecek planlama çalışmalarına 

esas olmak üzere ilgili kurumlardan görüş sorulmuştur (Anonim 2014b). 

Mevcut durum analizi ve plana esas kurum görüşlerinin toplandığı sırada, gayrimenkul 

değerleme çalışmaları da başlatılmıştır. Bununla birlikte; muhtarlık binasında uzlaşma 

ofisi kurulmuştur. Bu ofis alandaki hak sahiplerinin KD süreçleri ve mevzuatı hakkında 

bilgilendirme görevini sağlayarak; paydaşları sürece dahil etmiştir. Bu bilgilendirme 
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gayrimenkul değerleme çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine katkı 

sağlamıştır. Değerleme çalışmaları tamamlandıktan sonra ise söz konusu ofiste uzlaşma 

görüşmeleri de yürütülmeye başlanmıştır (Anonim 2014c). 

 

Şekil 4.5 Arazi kullanımını paftası 

(Anonim 2014a). 

Şekil 4.6 Sentez paftası (Anonim 

2014a) 

Çalışma alanında 4 adet betonarme,72 adet yığma ve 23 adet kerpiç yapı olmak üzere 99 

adet yapı bulunmaktadır (Anonim 2014b). Yapıların tamamı kaçak yapı olmakla beraber; 

alandaki kullanıcıların büyük çoğunluğunun başka bir konutu daha bulunmaktadır. 

Yapılan kapsamlı mevcut durum analizlerinin görsel çıktılarının bileştirildiği Şekil 4. 

6’da yer alan sentez paftası incelendiğinde ise; birinci derece deprem bölgesinde bulunan 

alanın önlemli alan olarak yapılaşmaya uygun olsa bile yapılaşma sırasında en üst 

düzeyde önlemlerin alınması gerektiği, alanda sosyal ve teknik altyapının çok yetersiz 

olduğu, özellikle açık yeşil alan ihtiyacının çok fazla olduğu, planlamayı etkileyecek 

deprem riski dışında çok önemli bir eşiğin bulunmadığı anlaşılmıştır (Şekil 4. 6). Ayrıca 

alandaki hak sahiplerinin sosyo-ekonomik yapıları ile beklentilerini anlamak amacıyla 
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anket çalışması uygulanmış ve anket sonuçları mekansal analizlerle beraber 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, proje geliştirme kapsamında hazırlanan 

fizibilite raporunda girdi olarak kullanılmıştır (Anonim 2014a). Alan arazi kullanımı 

bakımından incelendiğinde ise, alanın en kuzeyindeki taşınmazların boş olduğu, bu alanın 

hemen güneyinde ilkokulun bulunduğu, alanın geri kalan kısmında ise, çoğunluğu 

konuttan oluşan düzensiz bir yerleşim deseninin bulunduğu görülmektedir (Şekil 4. 5). 

4.2.1 Çalışma alanındaki taşınmazların analizi 

Çalışma alanı olarak seçilen RA’da yürütülen gayrimenkul değerleme ve hak sahibi 

tespiti çalışmaları kapsamında elde edilen veriler aşağıdaki çizelgelerde özetlenmiştir. 

Çizelge 4.1’de alandaki değerlemeye konu varlıkların analizi ve değerleri işlenmiştir. 

Çizelge 4.1 Çalışma alandaki taşınmazlara ilişkin genel bilgiler (Anonim 2014b). 

Taşınmazların Niteliği 

Yapı 

Sayısı 

(Adet) 

Hissedar 

Sayısı 

(Kişi) 

Alan (m²) 

Takdir Edilen 

Toplam Değer 

(TL) 

Kadastral Parsel 49 159 406.390,83 7.058.511,13 

Konut  92 138 7.616,76 1.640.067,20 

Ticari Birim 7 6 195,01 41.267,07 

Müştemilat 132  -  2.710,18 138.362,22 

Ağaç 509  -   -  239.431,00 

Bahçe duvarı ve diğer yapılar  -   -   -  121.262,73 

TOPLAM 

 

 

99 Adet 

Yapı 

222 Farklı 

Hissedar 

406.390,83 

Kadastral 

Parsel Alanı 

9.238.901,35 

Yukarıdaki çizelge incelendiğinde; incelenen proje alanında hem parseller, hem de 

yapıların çok hisseli olduğu açıkça dikkati çekmektedir (Çizelge 4.1). Diğer yandan 

mevcut durum analizi sonuçlarına göre; proje alanındaki bütün yapıların kaçak yapı 

statüsünde olduğu ortaya konulmuştur. Alana ilişkin daha evvel İmar planları 

hazırlanarak belediyesince onaylanmasına rağmen, parselasyon planları hazırlanıp 

onaylanmamıştır. Bunun nedeni ise; alandaki çok hisseli mülkiyet yapısı ve çok küçük 

yüzölçümlü kadastral parsellerin bulunmasıdır.  
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Alana bu bilgiler ışığında bakıldığında, alanın 6306 Sayılı Kanun kapsamında RA ilan 

edilmesi yalnızca riskin ortadan kaldırılmasında değil, mülkiyet problemlerinin 

çözümlenmesinde de çok önemli bir müdahale ve çözüm aracı haline gelmiştir. RA’da 

gerçekleştirilen gayrimenkul değerleme çalışmaları kapsamında, alandaki parsellerin 

değerlerinin 100 TL/m² ile 250 TL/m² aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Alanda toplam 

49 adet parsel bulunmaktadır (Çizelge 4.2). Parsellerin değerinin tespit edilmesinde; 

 Alan ve yakın çevresindeki satışa konu emsal değerler, 

 Alanda veya alan çevresinde daha önceden yapılan kamulaştırma işlemleri, 

 Ulaşılabilirlik durumlarının neden olduğu değer farklılıkları, 

 Parsel konumlarının ve yoldan aldıkları cephe sayılarının sebep olduğu değer 

farklılıkları, 

 Belediyesinden temin edilen emlak beyannameleri, 

 Belediye yetkilileri ve diğer ilgililerle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler, 

dikkate alınmıştır (Anonim 2014ç). 

Çizelge 4.2 Çalışma alanındaki parsellerin değer aralıklarına göre sınıflandırılması 

(Anonim 2014b). 

Değer Aralıkları (TL) 
Parsel 

Adedi 

Parsel Alanı 

(m²) 

Arsa İcmal Değeri 

(TL) 
Dağılımı (%) 

025.000,00 TL ve altı  8 1.447,32 216.703,99 3,08 

25.000,01-50.000,00  9 6.254,28 986.270,42 14,01 
50.000,01-75.000,00  11 6.719,44 1.155.035,62 16,40 

75.000,01-100.000,00  6 4.598,63 767.566,13 10,90 

100.000,01-125.000,00  7 4.515,23 783.439,81 11,13 

125.000,01-150.000,00  2 1.742,59 392.082,75 5,57 

150.000,01-175.000,00 2 3.196,33 511.279,94 7,26 

175.000,01-250.000,00 2 3.474,59 601.610,57 8,54 

250.000,01 ve Üzeri  3 11.070,00 1.628.050,00 23,12 

TOPLAM 49 43.018,41 7.058.511,13 100,00 

RA içerisinde bulunan her bir parselin hukuki durumuna ilişkin ilgili idarelerden 

bilgilerde toplanmıştır. Daha sonra her bir parsel ve üzerindeki diğer taşınmazlar ve 

ağaçlar ile birlikte parsel numarası ve gayrimenkul değerleme çalışmaları kapsamında 

değerleri takdir edilmiştir (Çizelge 4.2).  
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Aşağıdaki Şekil 4.8’de görüldüğü üzere, yapılan analiz doğrultusunda alanda mülkiyeti 

Hazineye ait 4 adet parsel (6.266,49 m²), mülkiyeti il özel idaresine ait 2 adet parsel 

(8.240,00 m²), 1 adet mülkiyeti Erzincan Belediyesi’ne ait 1 adet parsel (216,00 m²), 10 

adet hisseli mülke ait parsel (15.021,63 m²) ve 32 adet hissesiz özel mülke ait parsel 

(14211,39 m²) bulunmaktadır (Anonim 2014b). 

 

Şekil 4.7 Kadastro parsellerini gösteren 

harita (Anonim 2014b). 

Şekil 4.8 Mülkiyet durumunu gösteren 

harita (Anonim 2014b).  

Hissesiz taşınmazların sayıca çok ama yüzölçümü bakımından oldukça küçüktür. 

Bununla birlikte, 10 adet hisseli taşınmazın büyüklüğü, 32 adet hisseli taşınmazın toplam 

büyüklüğünden fazladır. Bu çerçevede, alanda sayı olarak hissesiz taşınmazlar 

çoğunlukta görülse bile, yüzölçümü bakımından hisseli taşınmaz probleminin alana 

hakim olduğu görülmektedir. Hissesiz taşınmazlar bakımından mülkiyet sorunu 

değerlendirildiğinde ise, henüz imar uygulaması görmeyen bu taşınmazların 

çoğunluğunda; parsel büyüklüğü, cephesi ve derinliği koşulları mer’i mevzuat 

çerçevesinde sağlanamadığından yapı yapmak mümkün değildir. Belirtilen bütün 

mülkiyet sorunları neticesinde alanın etrafındaki parseller kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

çerçevesinde dönüşürken, bu alana müteahhitleri ilgi göstermediği anlaşılmaktadır. 
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4.3 Çalışma Alanındaki Uygulama İmar Planının ve Parselasyon Planlarının 

İncelenmesi 

Mevcut durum analizi ve plana esas kurum görüşlerinin toplanmasının ardından alana 

ilişkin 1/5000 ölçeğinde “Nazım İmar Planı”, “1/1000 ölçeğinde Uygulama İmar Planı” 

ve “1/500 ölçeğinde Kentsel Tasarım Projesi” hazırlanmıştır. Hazırlanan planlar; MPGM 

tarafından onaylanmıştır. Aşağıdaki çizelgede 1/1000 Uygulama İmar Planı” kararları 

çerçevesinde oluşan RA içerisindeki yapılaşma koşulları verilmiştir (Çizelge 4. 4). 

Ayrıca, Şekil 4.9’da görüldüğü üzere; kentsel tasarım projesi kapsamında üç boyutlu 

proje görselleri hazırlanmıştır.  

Çizelge 4.3 Uygulamam imar planı kararlarına göre alan kullanımları 

Kullanım Kararları Parsel Sayısı Alanı (m²) Oran (%) 

Ticari Alan 1 6.065,41 10,40 

İlköğretim Alanı 1 7.669,88 13,15 

Konut Alanı 3 23.877,95 40,94 

Park Alanı 3 5.957,09 10,21 

Spor Alanı 1 1.827,23 3,13 

Cami 1 1.190,73 2,04 

Yollar 1 11.738,67 20,13 

TOPLAM 10 58.326,95 100,00 

Yukarıdaki çizelgeden anlaşılacağı üzere; plan kararları çerçevesinde, alanın çoğunluğu 

konut kullanımından oluşmaktadır. Alandaki ilkokul korunmakta ve aynı işlevi devam 

ettirilmektedir. Alanda mevcutta küçük dükkan ve depo olmak üzere toplamda 6 adet 

ticari birim yer almasına karşın, yeni plan kararlarında ticaret alanının oldukça büyük 

olduğu görülmektedir (Çizelge 4.3). Alanın genellikle tek katlı yapılardan oluşması ve 

yapılaşma koşulları çerçevesinde dört katlı yapılaşmanın öngörülmesi sebebiyle, alandaki 

hak sahiplerinin tamamına bağımsız bölüm üretilmesi mümkün hale gelmiştir (Çizelge 4. 

4). Bu yaklaşım ile fizibilite raporundan da anlaşılacağı üzere kar elde etmekten ziyade 

projenin kendi içinde finanse edilmesi kaygısıyla planlama yapılmıştır. Nitekim, alan 

içinde çok küçük yüzölçümüne sahip hisseler veya gayrimenkul değerleme çalışmaları 

neticesinde değeri 30.000,00 TL ve altında takdir edilen birçok taşınmaz hissesi 
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bulunmaktadır. Buna karşın, dönüşüm modeline göre alandaki tüm hak sahiplerine konut 

talep edilmesi halinde ayrı bir konut alabilmelerini mümkün kılan dönüşüm modeli 

kurgulanmıştır. Hak sahiplerinin konut veya işyeri talep etmemeleri halinde bu hak 

sahiplerinin yine kendi rızaları çerçevesinde RA içerisindeki taşınmazlarının 

kamulaştırılması öngörülmüştür (Anonim 2014ç). 

Çizelge 4.4 Uygulamam imar planı kararlarına göre yapılaşma koşulları (Anonim, 2015) 

Kentsel tasarım projesi incelendiğinde; alanda, 4 katlı ve 16 bağımsız bölümü bulunan 

konut kullanımlı 11 blok inşa edileceği görülmektedir. Okul alanın hemen yanında bir 

park alanı yer almakta olup, spor alanı ile beraber bir başka park alanı RA’nın orta 

kısmında bulunan 9 bloğun ortasında kurgulanmıştır (Şekil 4.9). 

 

Şekil 4.9 Kentsel tasarım projenin üç boyutlu (3D) görseli (Anonim 2015) 

Kullanım Türü 

 

Emsal Kullanım 

Alanı 

İnşaat 

Alanı 

Bağımsız Bölüm 

Sayısı 

Öneri 

Nüfus 

Konut 1,20 23.877,94 

 

36.792,90 172 576 

Ticaret (AVM) 1,20 6.065,40 7.278,48 46 - 

Toplam  29.943,34 31.791,57 144 Adet Konut 46 

Adet Ticarethane 

576 



60 

 

Aşağıdaki haritalarda; alana ilişkin hazırlanarak onaylanan imar planı ve imar planına 

göre hazırlanan parselasyon planı görülmektedir.  İmar Planı’nın lejantında anlaşılacağı 

üzere sarı ile gösterilen yerler konut alanı, kırmızı ile gösterilen alan ise ticaret alanı 

olarak işlevlendirilmiştir (Şekil 4. 10). Plana ilişkin plan notlarında imar uygulamasını 

doğrudan etkileyecek düzenleyici bir madde olmadığı görülmüştür.  Planda ilkokul alanı 

korunurken, açık yeşil alanlar, spor alanı ve cami alanı umumi hizmetlere ayrılan alanlar 

olarak kararlaştırılmıştır. İmar planı çerçevesinde hazırlanan parselasyon planında ise; 

yeşil alanlar ve bu alanlar içerinde bulunan tescil harici alanların tapuda parsel olarak 

tescil edilmediği ancak Hazine adına tescil edildiği görülmektedir (Şekil 4. 11).  

 

Şekil 4.10 Uygulama imar planı 

(Anonim 2015).        
Şekil 4.11 Parselasyon planı (Anonim 

2017b). 

Parselasyon planının hazırlanması ve hazırlatılmasına, 6306 Sayılı Kanun uyarınca ÇŞB 

yetkilidir (Md.6/5). AAD ile KD ilişkisinin incelendiği kısımda ayrıntılarıyla yetkiye 

ilişkin hususlar ayrıntıları ile açıklanmış olup, ÇŞB’nın riskli 6306 Sayılı Kanun 

kapsamında asgari DOPO geçmemek kaydıyla ikinci kez DOP kesintisi yapmaya dahi 

yetkili olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, aynı Kanun’da TOKİ’ye veya İdareye yetki 

devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını 
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belirlemeye yetkilidir” denilmektedir. Bu çerçevede, bahse konu RA’daki imar 

uygulaması faaliyetlerini organize etmek ve parselasyon planlarını hazırlatmak üzere 

Belediye’ye (İdareye) yetki devri yapılmıştır. Belediyesince hazırlanan parselasyon 

planları ÇŞB tarafından onaylanmıştır.  

4.4 Çalışma Alanındaki İmar Uygulaması Çalışmalarının Açıklanması 

Parselasyon planlarının yapımı temelde üç aşamadan oluşmakta olup; “hazırlık aşaması”, 

“uygulama aşaması” ve “onay aşaması” olmak üzere sıralanabilir (Tüdeş 2019). Bahse 

konu RA’da gerçekleştirilen imar uygulaması kapsamındaki iş ve işlemler ise aşağıdaki 

gibi özetlenmiştir. 

4.4.1 Hazırlık aşaması 

Öncelikle DS belirlenmiştir. Bu sınır, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Beldesi 

sınırları içerisinde bulunan, yaklaşık yüzölçümü 4,89 ha olan ve 6306 Sayılı Kanun 

uyarınca 02/05/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren RA sınırıdır.  

Parselasyon planın hazırlanması için alana ilişkin gerekli olan haritalar ise; “hali hazır 

harita”, “kadastral durumu gösterir harita” ve “uygulama imar planı”dır. 6306 Sayılı 

Kanun kapsamında ÇŞB tarafından gerçekleştirilen hizmet alımı çerçevesinde RA 

sınırları içerisindeki; halihazır harita güncellenerek, imar planı ise revize edilerek 

onaylanmıştır. Kadastral durumu gösterir harita ise; ilgili idaresinden temin edilmiştir 

(Anonim 2017c). 

Kadastronun ise iki fonksiyonu vardır. Bunlar; “fenni fonksiyon” ve “hukuki fonksiyon” 

olarak sıralanabilir. Fenni fonksiyon; parselin sınırlarının ve tüm fiziki özelliklerinin tam 

ve eksiksiz olarak saptanmasıdır. Hukuki fonksiyon ise; parselin mülkiyet bilgilerinin tam 

ve eksiksiz olarak saptanmasıdır (Tüdeş 2019). Düzenleme sınırının belirlenmesi ve 
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bahsedilen tüm fenni ve hukuki verilerin elde edilmesinin ardından imar uygulamasının 

hazırlık aşaması tamamlanmıştır. 

4.4.2 Uygulama aşaması 

Uygulama aşamasına gelindiğinde, öncelikle elde edilen verilerin koordinat sistemi ile 

ölçeği uyumlu hale getirilerek; veriler, üzerinde çalışılmaya hazır hale getirilmiştir. Daha 

sonra, imar planı çerçevesinde yol genişlikleri ve kadastral parsel sınırları dikkate 

alınarak 3194 Sayılı Kanun çerçevesinde ada kenarları çizilmiştir (Md.18-19). Sınırları 

belirlenen adalar anılan Kanun hükümleri uyarınca numaralandırılmıştır (Md. 20). Son 

olarak belirli olan düzenleme saha sınırı teknik gereklilikler çerçevesinde, gözden 

geçirilerek düzenlenmiştir.  

DS içerisinde düzenlemeye girecek olan parseller ve bu parsellerin alan bilgileri çizelgeye 

işlenerek sıralanmıştır (Çizelge 4.5). Proje alanındaki 49 adet kadastral parselden 

üzerinde halihazırda ilkokul bulunan ve İmar Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca İl 

Özel İdaresi’ne tapuda terkin edilen 1362 ve 1363 parsel numaralı kamuya ait taşınmazlar 

düzenlemeye alınmamıştır. Bu parsel 3194 Sayılı Kanun uyarınca yola terk ve yoldan 

ihdas yöntemi ile imar planı ile uyumlu hale getirilmiştir (Md. 15-16). Bununla birlikte, 

mülkiyeti Hazineye ait olan; 617, 618, 2404 ve 2405 numaralı parseller düzenlemeye 

alınmaması gerektiği halde düzenlemeye alınmıştır. Bunun ilk sebebi alandaki özel 

mülkiyete konu parsellerin yüzölçümü toplamının dağıtım kütlesinden az olmasıdır. 

İkincisi ise; 6306 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca RA veya 

RYA içerisinde kalan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların KD uygulamalarında 

kullanılmak üzere ilgili kurum görüşleri veya kararına istinaden ÇŞB’ye tahsis edilmekte 

ve proje finansmanında kullanılabilmektedir. Bu hükümler ışığında alandaki Hazine 

taşınmazların KD özel mülk gibi uygulamaya alınması uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, 6306 Sayılı Kanun’daki “Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan 

alanlarda yer alan tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra 

Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır” hükmü uyarınca RA içerisinde bulunan 

ve toplam yüzölçümü 8.297,41 m² olan tescil harici alanlar da Bakanlığa tahsis edilmiştir 
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(Md.3/4). Bakanlığa tahsis edilen tescil harici alanlarda tıpkı Hazine taşınmazları gibi 

katılım kütlesine dahil edilmiştir. 

Çizelge 4.5 AEİU kapsamında düzenlemeye giren parsel listesi-katılım kütlesi (Anonim 

2017c) 

Sıra 
Parsel 

No 

Alan 

(m²) 
 Sıra 

Parsel 

No 

Alan 

(m²) 
 Sıra Parsel No Alan (m²) 

1 1228 86,00  17 1185 353,00  33 900 347,27 

2 1229 96,00  18 617 2.830,00  34 1566 216,00 

3 1230 234,00  19 1183 302,00  35 723 10.450,00 

4 1147 349,00  20 1181 250,00  36 722 849,00 

5 1148 284,00  21 2308 663,30  37 1175 620,00 

6 1149 301,00  22 894 552,00  38 1176 70,00 

7 1150 430,00  23 895 472,64  39 618 1.380,00 

8 1151 382,00  24 896 556,59  40 893 550,41 

9 1156 485,00  25 897 600,00  41 1179 356,00 

10 1157 504,00  26 898 503,00  42 1180 274,00 

11 1155 176,00  27 899 530,00  43 1182 250,00 

12 1154 476,00  28 905 338,00  44 1184 318,00 

13 1153 360,00  29 904 388,72  45 1231 1.179,00 

14 1152 719,00  30 903 560,00  46 2404 682,19 

15 1187 398,00  31 902 685,00  47 2405 1.374,30 

16 1186 423,00  32 901 575,00  48 THA 8.297,41 

Katılım kütlesine kapsamına giren toplam 47 adet taşınmazın alanlarının yüzölçümünün 

toplam büyülüğü 34.778,42 m²‘dir. Ayrıca, yukarıda sayılan parsellerden hiç birisinin 

düzenlemeye girmeyen kısmı bulunmamaktadır. Çünkü, DS sınırı olan RA sınırı, parsel 

sınırları dikkat edilerek belirlenmiştir.  

Aşağıdaki çizelgede ise; imar planı kararları ile özel mülkiyete konu olabilecek işlevler 

getirilen plan adalarının işlevleri ve büyüklükleri verilmiştir. Bu adaların büyüklüklerinin 

toplamı dağıtım kütlesini vermektedir (Çizelge 4.6 ).  

Çizelge 4.6 İmar planında umumi hizmete ayrılmayan alan kullanımları ve yüzölçümleri 

-dağıtım kütlesi (Anonim 2017c). 

İmar Planındaki Kullanım Kararı Alan (m²) 

Konut Alanı 23.874,05 

Ticaret Alanı (AVM) 6.065,07 

TOPLAM 29.939,75 
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İmar planı kararları çerçevesinde umumi hizmetlere ayrılan alan ve DOP kesintileri 

verilmiştir (Çizelge 4.7). Umumi hizmetler olarak sayıldığı halde, ilkokul alanı korunarak 

(7.669,45 m²) daha önce sebebi ifade edildiği üzere uygulamaya dahil edilmemiştir. 

Çizelge 4.7 İmar planında umumi hizmetler dışındaki alan kullanımları ve yüzölçümleri 

(Anonim 2017c) 

İmar Planındaki Kullanım Kararı Alan (m²) 

Park -Çocuk Oyun Alanı ve yollar 10.117,12 

Cami Alanı 1.190,66 

Spor Alanı 1.828,30 

TOPLAM 13.136,08 

DOPO’nun Hesaplanması: “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik”te DOP; 

“Düzenleme alanındaki ve bölgedeki yaşayanların kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri 

için gerekli olan umumi hizmet ve kamu hizmet alanlarını elde etmek ve/veya düzenleme 

dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında; düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve 

arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden, imar planındaki kullanım kararlarına 

göre yüzde kırk beşe (% 45) kadar düşülebilen miktardır. DOP, düzenlemeye tabi tutulan 

yerler ile bölgede yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin ortak kullanabileceği, kamusal 

alanı ifade eder ve bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiçbir fonksiyon 

için kullanılamaz” şeklinde tanımlanmıştır (Md. 4/ç). 

DOPO’nun hesaplanmasına ilişkin ilgili yönetmelikte; ”Bir DS’deki toplam DOP 

miktarının, bu saha içinde düzenlemeye giren kadastro veya imar parsellerinin toplam 

yüzölçümü miktarına oranıdır. DOPO, virgülden sonra yedi basamak olarak hesaplanır” 

denilmektedir (Md.4/d). Bahse konu yönetmelik kapsamında yukarıda tanımları verilen 

DOP ve DOPO’nun hesaplanmasına ilişkin formüller aşağıdaki gibidir:  

 Katılım Kütlesi (m²) – Dağıtım Kütlesi (m²) = DOP (DOP) (m²) 

 DOP (m²) / Katılım Kütlesi (m²) = Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) olarak 

formüle edilmektedir (Tüdeş 2018). 
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İncelenen RA’da gerçekleştirilen imar uygulaması çerçevesinde, aşağıdaki hesaplamalar 

ile DOP ve DOPO tespit edilmiştir:  

 DOP    = 43.075,83 – 29.939,75 = 13.136,08 (m²) 

 DOPO = 13.136,08 / 43.075,83 = 0,3049525 (Anonim 2017c). 

“Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’e göre; “Özet cetveli: DS’ye giren 

parsellerin tapu alanlarının, düzenlemeye giren ve girmeyen kısımlarının, DOP 

hesabının, parsellerin düzenleme ortaklık paylarının varsa kamulaştırma ve bağış 

miktarları ile oluşan imar adalarının yüzölçümlerinin yazıldığı cetveldir” (Md. 3/k). Bu 

kapsamda, aşağıdaki cetvelde alandaki parsellerden yapılan DOP kesintileri ve parsellerin 

İmar parseline tahsis edilecek kısımları hesaplanmıştır (Çizelge 4.8). Formüllerde de 

ifade edildiği gibi AEİU tek bir DOPO oranı bulunmaktadır. Bu nedenle her parsel 

yüzölçümü nispetinde kesintiye uğramaktadır. Yüzölçümü büyük olan parselden daha 

fazla kesinti yapılırken; yüzölçümü küçük olan parselden daha az kesinti yapılmaktadır. 

Parselasyon planı tamamlandıktan sonra, ortaya çıkan ada ve parseller aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir (Çizelge 4.9). Bu çizelgedeki taşınmazların yerleri Şekil 4.7’de 

ve imar planı kararlarının harita üzerindeki gösterimi ise Şekil 4.10’da gösterilmektedir. 

Söz konusu parselasyon planı incelendiğinde görülmektedir ki; alanda büyük parseller 

oluşturulmuştur. Kentsel tasarım projesine göre bu parsellerdeki yapılaşma koşulları; 

 234 adada 16 daireden oluşan ve konut kullanımlı 2 blok, olmak üzere 32 konut 

kullanımlı bağımsız bölüm, 

 236 adada 16 daireden oluşan ve konut kullanımlı 9 blok, olmak üzere 144 konut 

kullanımlı bağımsız bölüm, 

 236 adada, alışveriş merkezi şeklinde farklı büyüklükteki 44 ticari birimden oluşan 

ticaret merkezi olarak belirlenmiştir. Kentsel tasarım projesi çerçevesinde konut ve 

ticari birimlerin mimari ve mühendislik uygulama projeleri hazırlatılmıştır (Anonim 

2015). 
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Çizelge 4.8 AEİU sonucunda oluşan parselin DOP kesintilerini gösteren özet cetveli 

Parsel No 
Düzenlemeye 

Giren Kısım (m²) 
DOPO 

DOP 
Kesintisi 

(m²) 

İmar Parseline 
Tahsis Edilen Kısım 

(m²) 
1228 86,00 0,3049525 26,23 59,77 
1229 96,00 0,3049525 29,28 66,72 
1230 234,00 0,3049525 71,36 162,64 
1147 349,00 0,3049525 106,43 242,57 
1148 284,00 0,3049525 86,61 197,39 
1149 301,00 0,3049525 91,79 209,21 
1150 430,00 0,3049525 131,13 298,87 
1151 382,00 0,3049525 116,49 265,51 
1156 485,00 0,3049525 147,90 337,10 
1157 504,00 0,3049525 153,70 350,30 
1155 176,00 0,3049525 53,67 122,33 
1154 476,00 0,3049525 145,16 330,84 
1153 360,00 0,3049525 109,78 250,22 
1152 719,00 0,3049525 219,26 499,74 
1187 398,00 0,3049525 121,37 276,63 
1186 423,00 0,3049525 128,99 294,01 
1185 353,00 0,3049525 107,65 245,35 
617 2.830,00 0,3049525 863,02 1.966,98 
1183 302,00 0,3049525 92,10 209,90 
1181 250,00 0,3049525 76,24 173,76 
2308 663,30 0,3049525 202,27 461,03 
894 552,00 0,3049525 168,33 383,67 
895 472,64 0,3049525 144,13 328,51 
896 556,59 0,3049525 169,73 386,86 
897 600,00 0,3049525 182,97 417,03 
898 503,00 0,3049525 153,39 349,61 
899 530,00 0,3049525 161,62 368,38 
905 338,00 0,3049525 103,07 234,93 
904 388,72 0,3049525 118,54 270,18 
903 560,00 0,3049525 170,77 389,23 
902 685,00 0,3049525 208,89 476,11 
901 575,00 0,3049525 175,35 399,65 
900 347,27 0,3049525 105,90 241,37 
1566 216,00 0,3049525 65,87 150,13 
723 10.450,00 0,3049525 3.186,75 7.263,25 
722 849,00 0,3049525 258,90 590,10 
1175 620,00 0,3049525 189,07 430,93 
1176 70,00 0,3049525 21,35 48,65 
618 1.380,00 0,3049525 420,83 959,17 
893 550,41 0,3049525 167,85 382,56 
1179 356,00 0,3049525 108,56 247,44 
1180 274,00 0,3049525 83,56 190,44 
1182 250,00 0,3049525 76,24 173,76 
1184 318,00 0,3049525 96,97 221,03 
1231 1.179,00 0,3049525 359,54 819,46 
2404 682,19 0,3049525 208,04 474,15 
2405 1.374,30 0,3049525 419,10 955,20 
THA 8.297,41 0,3049525 2.530,32 5.767,09 

TOPLAM 43.075,83 0,3049525 13.136,08 29.939,75 
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Yukarıdaki tabloda alanda düzenlemeye giren tüm taşınmazlardan hesaplanan DOPO 

nispetinde kesilen DOP miktarı ve her bir kök parselin imar adasına tahsis edilecek 

yüzölçümü hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda ise, AEİU sonucu ortaya çıkan parseller ve 

büyüklükleri yer almaktadır. 

Çizelge 4.9 AEİU sonucunda oluşan parsellerin listesi ve ada numaraları (Anonim 2017c) 

Ada 

No 

Parsel 

No 
Alan (m²) 

İmar Planındaki 

Kullanım Kararı 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Alan 

(m²) 

İmar 

Planındaki 

Kullanım 

Kararı 

234 
1 1.680,51 Konut Alanı 

236 

1 4.872,58 Konut Alanı 

2 1.769,67 Konut Alanı 2 4.419,73 Konut Alanı 

235 1 7.669,45 Okul Alanı 3 5.891,53 Konut Alanı 

236 
4 6.065,07 Ticaret Alanı (AVM) 5 5.240,66 Konut Alanı 

7 1.828,301 Cami Alanı 6 1.190,66 Spor Alanı 

Proje inceleme sonuçlarına göre AEİU ile DEİU yöntemlerinin çıktıları kıyaslanmış ve 

KD süreci içerisinde ele alınmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, iki yöntemin bu kapsamda 

karşılaştırılması için parsellerin kesinti miktarları bakımından kıyaslama yapılması 

yeterli görülmüştür. Bu nedenle, kadastral parsellerin hisselendirildikleri imar 

parsellerine ilişkin AEİU kapsamındaki dağıtım cetvellerine yer verilmemiştir. 

4.4.3 Onay ve tescil aşaması  

Çalışma alanına ilişkin hazırlanan parselasyon planı, 6306 Sayılı Kanun uyarınca MPGM 

tarafından incelenerek onaylanmıştır. Bir aylık askı sürecinde parselasyon planına 

itirazlar olduğu için askı sürecinin ardından, belediyesince itirazlar 15 gün içerisinde 

incelenmiş ve AKDHGM’nin de görüşleri çerçevesinde MPGM tarafından incelenerek 

karara bağlanmıştır. Alınan kararlar çerçevesinde revize edilen parselasyon planı yeniden 

askıya çıkarılması ve 30 günlük askı sürecini tamamlamasının ardından kesinleşmiştir. 

İkinci askı sürecinde parselasyon planına itiraz edilmemiştir. Tapuda tescil işlemleri söz 

konusu parselasyon planı çerçevesinde tamamlanmıştır (Şekil 4.11). 
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4.5 Değer Esaslı İmar Uygulamasının Çalışma Alanında Uygulanabilirliğinin 

Değerlendirilmesi  

DEİU’da en önemli konulardan biri değerin nasıl belirleneceğidir.  Bu sebeple, değerin 

tespiti aşamasında önceki bölümlerde de değinildiği üzere birçok yöntem ve kabul 

bulunmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinde yerel dinamik ve ulusal politikalara göre bu 

yöntem ve uygulamalar çeşitlenmektedir. Ayrıca, yine rantın ve potansiyel değerin özel 

mülk ile devlet arasında nasıl bölüşüleceği de kanunlar ile belirlenmektedir. 

Türkiye’de henüz değer esaslı imar uygulamasının yasal altyapısı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, daha evvelki bölümlerde ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere, RA’larda 

mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar KD finansmanına konu edilmektedir. Ayrıca 

Türkiye’de KD uygulamalarının merkezi yönetim tarafından desteklendiği ve kira 

yardımı gibi hibelerin yapıldığı bilinmektedir. Çünkü, merkezi yönetim risk taşıyan 

binaların ve çöküntü haline gelen kentsel alanların hızlıca dönüşmesini hedeflemektedir. 

Belirtilen sebeplerle, çalıma kapsamındaki imar uygulamasında, rantın ve değer artışının 

hak sahiplerinin parselleri ile kamu taşınmazlarına eşit dağıtılması varsayılmıştır. Diğer 

taraftan, bu varsayım çerçevesinde taşınmazların mevcut değerlerinin de dikkate 

alınmasına gerek kalmadığı için, doğrudan rantın eşit dağıtılmasına odaklanılmıştır.  

6306 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen her RA’ya ilişkin olarak; zemin durumunun 

analizi başta olmak üzere alanın mevcut durumunun analizi ve bu kapsamda elde edilen 

veriler çerçevesinde alanda planlama ve projelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut 

durum analizinin en önemli aşamalarından birisi de gayrimenkul değerleme çalışmaları 

ile taşınmazların değerinin tespiti ve hak sahiplerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda 

RA’lardaki tüm taşınmazların envanteri çıkarılarak değerleri takdir edilmektedir. Bu 

durumda, genellikle RA ilan edildikten sonra ve imar uygulaması yapılmadan önce, 

alandaki parsellerin de değeri tespit edilmiş olmaktadır. 

Özellikle RA’larda gerçekleştirilecek planlama çalışmaları için merkezi yönetim bir 

fizibilite çalışmasının yapılmasını usul olarak benimsemiş bulunmaktadır. Belirtilen 

fizibilite raporlarında öncelikle, KD kapsamında yapılacak planlamanın kararları, 
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yapılaşma koşulları ve üretilecek bağımsız bölümlerin hesapları istenilmektedir. Bununla 

birlikte, fizibilitenin hesaplanması için üretilecek bağımsız bölümlerin piyasa araştırması 

çerçevesinde emsal değerler üzerinden belirlenen değerleri takdir edilmektedir. Bu yolla 

bu konutların piyasa koşullarındaki satışından elde edilecek gelir tahmin edilmektedir. 

Elde edilecek gelir hesaplanırken iki husus çok önemlidir. Bunlardan ilki hak sahiplerine 

teklif edilecek bağımsız bölümlerin sayısı ve tasarımının iyi kurgulanmasıdır. İkincisi ise, 

projenin kendi kendini finanse edecek şekilde gerçekleştirilmesi için gelir gider 

dengesinin iyi kurgulanmasıdır. Bu hesaplamaların yapılmasında 6306 Sayılı Kanun’da 

belirtildiği üzere hak sahiplerine üretilen bağımsız bölüm maliyet fiyatı üzerinden teklifin 

yapıldığının dikkate alınması oldukça önemli bir husus olarak gözden uzak 

tutulmamalıdır (Md.6/4). KD alanlarında, genellikle mevcuttakinden daha fazla bağımsız 

bölüm üretilmektedir. Burada amaç; KD uygulamalarının kamuya yük getirmeden piyasa 

koşulları içerisinde dönüşümünün sağlanmasıdır (Anonim 2021c). Çalışma alanındaki 

mevcut durum ve yapılaşma koşulları da incelendiğinde genellikle tek katlı yapılardan 

oluşan alanda; çevresindeki yapılaşma koşullar ve meri imar planında da öngörüldüğü 

gibi, revizyon imar planında da dört kata kadar yapılaşmaya izin verdiği görülmektedir 

(Anonim 2015).  

Bu durumda, KD kapsamında bağımsız bölüm talep etmeyen hak sahiplerine sunulmak 

üzere inşa edilen bağımsız bölümler ile fazladan üretilen bağımsız bölümlerin piyasa 

koşullarında satışı gündeme gelmektedir. Bu çerçevede, fizibilite raporunda piyasa 

koşulları ve emsal değerler araştırılarak hak sahipleri ile yapılan uzlaşma kapsamında 

artan kalan bağımsız bölümlerin satış değerlerine dayanan hesaplamalar yapılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, söz konusu fizibilite raporunda hazırlanan imar adaları 

potansiyel değeri DEİU kapsamında alandaki tüm taşınmazlara eşit dağıtılmak suretiyle 

ana parametre olarak kullanılmıştır. 

4.5.1 İmar planı kapsamında oluşan imar adalarının değerinin tespiti 

RA’da yürütülen planlama ve projelendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan fizibilite 

raporunda, emsal değerlere düzeltmeler uygulanarak satışa konu bağımsız bölümlerin 

değerleri takdir edilmiştir. RA içerisinde planlanan alışveriş merkezi için ise; kentteki 
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ticari birimler ile Erzincan İli ile nüfus, yüzölçümü, sosyal yapı ve coğrafi konum 

bakımından benzer olan illerdeki alışveriş merkezleri dikkate alınarak ticari birimlerin 

değerleri takdir edilmiştir.  

Fizibilite çalışmaları çerçevesinde konut kullanımlı bağımsız bölümler ile ticaret 

kullanımlı bağımsız bölümlerin brüt alan büyüklüklerine göre takdir edilen metrekare 

bedelleri ve toplam bağımsız bölüm bedelleri aşağıdaki çizelgede yer almaktadır (Çizelge 

4. 10). Bu çalışmalar, alanın 2013 yılında RA olarak ilan edilmesinin ardından, ÇŞB’nın 

yaptığı hizmet alım ihalesi uyarınca gerçekleştirilen iş kapsamında, 2014 yılında takdir 

edilmiştir. Alandaki parsellerin değerlemesi de 2014 yılında takdir edilmiş olup; zaman 

değeri açısından eş zamanlı verilerin bulunması karşılaştırmasını ve gelir gider değerinin 

hesaplanmasını olanaklı hale getirmiştir. Diğer taratan, çalışma kapsamında test edilen 

DEİU’nun uygulanması mümkün olsaydı; aynı tarihlerde uygulanması muhtemel 

olduğundan fizibilite raporundaki değerlerin aynen kullanılması uygun görülmüştür.2014 

yılında yapılan bu değer takdir çalışmalarına uluslararası değerleme standartları 

bakımından eleştiriler yöneltilebilir. Ancak, yapılan incelemede bu değerlerin takdiri için 

müellif firma tarafından kapsamlı bir araştırma yapıldığı da görülmektedir.  

Çizelge 4.10 Çalışma alanında üretilecek konut kullanımlı bağımsız bölümlerin takdir 

edilen piyasa değerleri (Anonim 2014b). 

Bağımsız Bölüm 

kullanımı-Oda sayısı 

Bağımsız 

Bölüm Brüt 

Alanı (m²) 

Bağımsız Bölüm 

Metrekare Değeri 

(TL/m²) 

Bağımsız Bölümün 

Toplam Değeri (TL) 

Konut - (3+1)-Tip 1 157,97 1400,00 221.158,00 

Konut - (3+1)- Tip 2 154,68 1300,00 201.084,00 

Konut - (3+1) -Tip 3 132,70 1200,00 159.240,00 

Konut - (3+1)- Tip 4 127,86 1100,00 140.646,00 

İmar planı ve kentsel tasarım projesi kapsamında uygulama projeleri çerçevesinde alanda 

üretilecek olan; konut kullanımlı bağımsız bölümler çizelge 4.10’da ticaret kullanımlı 

bağımsız bölümler çizelge 4.11’de yer almaktadır. Bu çizelgelerde, bağımsız bölümlerin 

brüt alanlarına ve metrekare başına takdir edilen değere göre toplam değeri verilmiştir. 
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Çizelge 4.11 Çalışma alanında üretilecek ticaret kullanımlı bağımsız bölümlerin takdir 

edilen piyasa değerleri (Anonim 2014ç). 

Bağımsız Bölüm 

Kullanımı 

Bağımsız Bölüm 

Brüt Alanı (m²) 

Bağımsız Bölüm 

Metrekare Değeri 

(TL/m²) 

Bağımsız Bölümün 

Toplam Değeri (TL) 

Dükkan Tip 1 73,50 2000 147.000,00 

Dükkan Tip 2 62,50 2000 125.000,00 

Dükkan Tip 3 58,00 2000 116.000,00 

Dükkan Tip 4 87,70 2000 175.400,00 

Dükkan Tip 5 53,80 2000 107.600,00 

Dükkan Tip 6 804,22 2200 1.769.284,00 

Yukarıda verilen Çizelge 4.10 ve 4.11’de hesaplanan bağımsız bölüm değerlerine ilişkin; 

bağımsız bölümlerin şerefiye farklarının göz önünde bulundurulmaması en büyük eleştiri 

konusu olabilir. Çünkü, aynı büyüklüğe sahip olan tüm bağımsız bölümlerin fiyatı aynı 

gibi kabul edilmiştir. Tüm bunlara rağmen çalışmanın amacı doğrultusunda bu veri DEİU 

için yeterli kabul edilebilir. Çünkü, RA kompakt ve küçüktür. İmar adalarının sayısı azdır. 

Proje eşitlikçi bir yaklaşım ile tasarlanmıştır. Konut kullanımlı her bloğun yeşil alana ve 

yaya yoluna ulaşımı hususunda hakkaniyetli bir tasarım benimsenmiştir. Yalnızca imar 

planı ile kentsel tasarımdan yola çıkarak yapılan yorumların yanı sıra Erzincan İl 

Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ve Altyapı ve KD Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 

görev yapan uzmanlarla alandaki faaliyetlere ilişkin bilgi toplanması aşamasında 

geliştirilecek projenin adil bir tasarıma sahip olup olmadığı sorulmuştur. Uzmanlar, 

RA’ın projesinin eşitlik bakımından dengeli olduğunu ileri sürmekte ve parselin değerini 

kümülatif olarak etkileyecek çok büyük bir etmen bulunmadığını bildirmektedir. Çünkü 

parseller büyük olmakla beraber, üzerinde birden çok yapı bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

DEİU sırasında kat sayıya etki edebilecek başka ayrıştırıcı husus bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Yapılan varsayımlar ve kabuller çerçevesinde, yukarıdaki çizelgelerde ifade edilen 

bağımsız bölüm değerleri ışığında imar adaları içerisinde üretilecek toplam bağımsız 

bölümler ve bu bağımsız bölümlerin satışa konu toplam değeri, aşağıdaki çizelgede 

hesaplanmıştır. Çizelge 4.12’de görüldüğü üzere, aynı adada olmalarına rağmen değer 

bakımından metrekare bedelleri çok farklılaştığı için; 236 numaralı adanın ticaret kısmı 

ve konut kısmı ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
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Çizelge 4.12 Çalışma alanında geliştirilecek proje kapsamındaki taşınmazların toplam 

potansiyel değeri imar adalarındaki (Anonim 2014ç). 

Ada No Alan (m²) Bağımsız Bölüm Tipi 

Bağımsız 

Bölüm 

Sayısı 

Bağımsız 

Bölüm Değeri 

(TL) 

Toplam Değer (TL) 

234 3.450,18 
Konut - (3+1)-Tip 1 30 221.158,00 6.634.740,00 

Konut - (3+1)-Tip 3 2 159.240,00 318.480,00 

234 Ada Toplam Değeri 6.953.220,00 

236 

(Konut 

Kısmı) 

20.424,5 

Konut - (3+1)-Tip 1 75 221.158,00 16.586.850,00 

Konut - (3+1)-Tip 2 60 201.084,00 12.065.040,00 

Konut - (3+1)-Tip 3 6 159.240,00 955.440,00 

Konut - (3+1)-Tip 4 4 140.646,00 562.584,00 

236 Ada  Konut Alanı Kısmının Toplam Değeri 30.169.914,00 

236 

(Ticaret 

Kısmı) 

6.065,07 

DÜKKAN TİP 1 26 147.000,00 3.822.000,00 

DÜKKAN TİP 2 9 125.000,00 1.125.000,00 

DÜKKAN TİP 3 4 116.000,00 464.000,00 

DÜKKAN TİP 4 2 175.400.00 350.800,00 

DÜKKAN TİP 5 2 107.600,00 215.200,00 

DÜKKAN TİP 6 1 1.769.284,00 1.769.284,00 

236 Ada Toplam Ticaret Alanı Kısmının Toplam Değeri 7.746.284,00 

4.5.2 Değer esaslı imar uygulamasının dağıtım cetvellerinin hazırlanması 

İnceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre DEİU’nun çalışma alanında test edilmesi 

için gerçekleştirilen işlemler veya çalışmaların aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 DEİU kapsamında, imar adalarının değer sayıları ve değer katsayıları belirlenmiştir. 

 DS içerisindeki “kümülatif değer katsayısı” hesaplanmıştır. Bu oran, alandaki değer 

artışının oluşacak imar parselleri üzerindeki metrekare başına etkisini göstermektedir.  

 Kümülatif değer katsayısı ile kök parsellerin AEİU hesapları neticesinde belirlenen imar 

parseline ayrılan kısmı çarpılarak kök parsellerin uygulamaya girdikleri değer sayıları 

ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu değerlerin toplamının, imar adalarının değer sayıları 

toplamına eşit olması gerekmektedir. Bu kapsamda dağıtım özet cetvelleri 

oluşturulmuştur.  

 Son olarak ise kök parselin yerleşeceği imar adalarına göre kesin büyüklükleri 

belirlenmiştir. Bu şekilde, imar parselinin ilgili aladaki yüzölçümü ve nihai kesinti 

miktarı belirlenmiştir. Örneğin, değer sayısı 10 olan bir parsel ticaret kullanımlı değer 

katsayısı daha büyük bir imar adasında yer alacaksa, daha küçük yüzölçümüne sahip 

olacakken; konut kullanımlı ve değer katsayısı daha düşük olan bir imar adasında yer 

alacak ise daha büyük yüzölçümüne sahip olacaktır.  
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4.5.2.1 İmar adalarının değer sayıları ve değer katsayılarının hesaplanması 

Daha evvel adaların potansiyel değerleri geliştirilecek proje kapsamında hesaplanmıştır 

(Çizelge 4.12). Bu çerçevede, yapılan hesaplamalar imar adasının değer sayısı olarak 

kabul edilmiş ve bu değer sayılarından yola çıkılarak da; imar adası değer katsayıları 

tespit edilmiştir.    

“İmar Adası Değer Katsayısı: İmar Adası Değer Sayısı/İmar Adası Yüzölçümü” olarak 

hesaplanmaktadır. Bunu kapsamda aşağıdaki Çizelgede çalışma alanındaki imar adaları 

değer sayıları ve değer katsayıları verilmiştir (Çizelge 4.13). 

Çizelge 4.13 Çalışma alanındaki imar adalarının değer sayıları ve değer katsayıları 

Ada No Alan (m²) Değer Katsayısı Değer Sayısı 

234 3.450,18 2015,32094 6.953.220,00 

236 (Konut Kısmı) 20.424,50 1477,143333 30.169.914,00 

236 (Ticaret Kısmı) 6.065,07 1277,196141 7.746.284,00 

Toplam 29.939,75  44.869.418,00 

4.5.2.2 Kök parsellerin değer sayıları ve değer katsayılarının hesaplanması  

Bu bölümde, alandaki kök parsellerin değer sayıları saptanmıştır. Bu nedenle, öncelikle 

alandaki kümülatif değer katsayısının tespiti gerekmektedir. Aşağıda kümülatif değer 

sayısının hesaplanmasına ilişkin formül verilmiştir. Bu formül çerçevesinde ise;  

“Kümülatif Değer Katsayısı: İmar Adaları Toplam Değer Sayısı/ Dağıtım Kütlesi” 

“Kümülatif Değer Katsayısı: 44,869,418.00/ 29,939.75 = 1498,65707”. Bu hesaplamanın 

yapılmasında Çizelge 4.14 ile Çizelge 4.7’deki veriler kullanılmıştır. 

Kök parsellerden, AEİU göre hesaplanan DOP kesintisi yapıldıktan sonra, kalan imar 

parseline tahsis edilen kısım ile hesaplanan kümülatif değer katsayısı çarpılmaktadır. Bu 

işlem, her bir parselin değer sayısını vermektedir. İmar parseline tahsis edilen kısımlar 

DOPO ve DOP hesapları daha evvel çalışma alanındaki AEİU açıklanırken, çizelge 

4.9’da işlenmiştir. Bu veriler çerçevesinde, aşağıdaki çizelge oluşturularak; her bir 

parselin değer sayısı hesaplanmıştır (Çizelge 4.15). 
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Çizelge 4.14 Kadastral parsellerin değer sayılarını gösteren cetvel 

Parsel No 
Düzen. Giren 

Kısım (m²) 
DOPO 

DOP  

(m²) 

Tahsis 

Edilen 

Kısım (m²) 

Değer 

Katsayısı 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

1228 86,00 0,30 26,23 59,77 1498,65707 89,580.86 

1229 96,00 0,30 29,28 66,72 1498,65707 99,997.24 

1230 234,00 0,30 71,36 162,64 1498,65707 243,743.27 

1147 349,00 0,30 106,43 242,57 1498,65707 363,531.63 

1148 284,00 0,30 86,61 197,39 1498,65707 295,825.17 

1149 301,00 0,30 91,79 209,21 1498,65707 313,533.01 

1150 430,00 0,30 131,13 298,87 1498,65707 447,904.31 

1151 382,00 0,30 116,49 265,51 1498,65707 397,905.69 

1156 485,00 0,30 147,90 337,10 1498,65707 505,194.39 

1157 504,00 0,30 153,70 350,30 1498,65707 524,985.51 

1155 176,00 0,30 53,67 122,33 1498,65707 183,328.27 

1154 476,00 0,30 145,16 330,84 1498,65707 495,819.65 

1153 360,00 0,30 109,78 250,22 1498,65707 374,989.65 

1152 719,00 0,30 219,26 499,74 1498,65707 748,937.67 

1187 398,00 0,30 121,37 276,63 1498,65707 414,571.89 

1186 423,00 0,30 128,99 294,01 1498,65707 440,612.84 

1185 353,00 0,30 107,65 245,35 1498,65707 367,698.19 

617 2.830,00 0,30 863,02 1,966,98 1498,65707 2,947,835.32 

1183 302,00 0,30 92,10 209,90 1498,65707 314,574.65 

1181 250,00 0,30 76,24 173,76 1498,65707 260,409.48 

2308 663,30 0,30 202,27 461,03 1498,65707 690,918.43 

894 552,00 0,30 168,33 383,67 1498,65707 574,984.13 

895 472,64 0,30 144,13 328,51 1498,65707 492,319.75 

896 556,59 0,30 169,73 386,86 1498,65707 579,765.25 

897 600,00 0,30 182,97 417,03 1498,65707 624,982.75 

898 503,00 0,30 153,39 349,61 1498,65707 523,943.87 

899 530,00 0,30 161,62 368,38 1498,65707 552,068.10 

905 338,00 0,30 103,07 234,93 1498,65707 352,073.62 

904 388,72 0,30 118,54 270,18 1498,65707 404,905.49 

903 560,00 0,30 170,77 389,23 1498,65707 583,317.24 

902 685,00 0,30 208,89 476,11 1498,65707 713,521.98 

901 575,00 0,30 175,35 399,65 1498,65707 598,941.80 

900 347,27 0,30 105,90 241,37 1498,65707 361,729.60 

1566 216,00 0,30 65,87 150,13 1498,65707 224,993.79 

723 10.450,00 0,30 3.186,75 7,263,25 1498,65707 10,885,116.27 

722 849,00 0,30 258,90 590,10 1498,65707 884,350.59 

1175 620,00 0,30 189,07 430,93 1498,65707 645,815.51 

1176 70,00 0,30 21,35 48,65 1498,65707 72,914.65 

618 1.380,00 0,30 420,83 959,17 1498,65707 1,437,460.33 

893 550,41 0,30 167,85 382,56 1498,65707 573,327.93 

1179 356,00 0,30 108,56 247,44 1498,65707 370,823.10 

1180 274,00 0,30 83,56 190,44 1498,65707 285,408.79 

1182 250,00 0,30 76,24 173,76 1498,65707 260,409.48 

1184 318,00 0,30 96,97 221,03 1498,65707 331,240.86 

1231 1.179,00 0,30 359,54 819,46 1498,65707 1,228,091.11 

2404 682,19 0,30 208,04 474,15 1498,65707 710,594.97 

2405 1.374,30 0,30 419,10 955,20 1498,65707 1,431,522.99 

THA 8.297,41 0,30 2.530,32 5.767,09 1498,65707 8,642,896.90 

TOPLAM 43.075,83 0,30 13.136,08 29.939,75 1498,65707 44,869,418.00 
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4.5.2.3 Değer esaslı imar uygulaması kapsamında parsellerin dağıtım özet 

cetvellerinin oluşturulması 

AEİU’da DOP oranı bir defa hesaplanıp; kök parselden kesildikten sonra her bir kök 

parselin imar parseline ayrılacak kısmı kesinleşmiş olmaktadır. Bu durumda, imar 

uygulaması esasları çerçevesinde, imar adalarına bu adaların dağıtımı yapılmaktadır. 

Burada meri mevzuat çerçevesinde üç temel unsura dikkat edilmektedir. Olabildiğince; 

aynı yerden veya yakınından, müstakil (hisseli olmayan veya en az hisseli) ve imara 

uygun imar parseli vermek gerekmektedir. Bu esaslar DEİU içinde kabul edilebilir 

(Tüdeş, 2018). Diğer taraftan, DEİU’da parselin konumlanacağı imar adasının değer 

katsayısına göre ikinci bir yüzölçümü ortaya çıkmaktadır. Bu yüzölçümü, AEİU’ya göre 

kök parselin imara ayrılan kısmından büyük veya daha küçük olabilmektedir. Eğer imar 

parselinin katsayısı çok büyük ise, ortaya çıkacak parselin yüzölçümü AEİU çerçevesinde 

hesaplanan yüzölçümünden küçük olacaktır. Çünkü, imar parselinin DEİU kapsamında 

hesaplanan nihai yüzölçümü, imar adasının değer katsayısına bölünerek 

hesaplanmaktadır.  

AEİU’da hangi kök parselin hangi imar adasına gideceğinin bir önemi olmaksızın imar 

parseline tahsis edilecek kısmı, DOP kesintisi yapıldıktan sonra kesinleşmektedir. Ancak, 

DEİU’nun tamamlanması için; hangi imar adasına hangi parsellerin yerleşeceğine karar 

vermeden imar parseline ayrılan nihai yüzölçümünü hesaplamak mümkün değildir. Bu 

nedenle, DEİU kapsamında, parseller imar adalarına dağıtılarak, oluşacak imar 

parsellerinin nihai yüzölçümleri hesaplanmıştır.  

İnceleme alanına ilişkin olarak Şekil 4.10’da uygulama imar planı, Şekil 4.11’de AEİU 

çerçevesinde hazırlanıp onaylanan parselasyon planı ve Şekil 4.7’de alandaki kadastral 

parsellerin yeri gösterilmektedir. Bu kapsamda, imar adalarına dağıtılacak olan kadasral 

parseller belirlenmiştir. Önceki bölümlerde yapılan hesaplamalar dahilinde bütün veriler 

bütünleştirilerek; DEİU özet taslak cetvelleri hazırlanmıştır (Çizelge 4.15; 4.16; 4.17).  

İmar parsellerinin adalara dağıtımı yapılırken; ada yüzölçümü toplamı ile o adada yer 

verilen parselin imara ayrılan kısmının yüzölçümleri toplamı birbirine çoğunlukla 

tutmamaktadır. Bu durumda, en uygun parsel veya parsellere bir yan adadan da hisse 
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verilmektedir. Eğer parsel çok büyükse hisselendirildiği komşu adada müstakil parsel 

oluşturulmakta; bu mümkün değil ise, başka parseller ile hisselendirilmektedir. Bu 

nedenle, öncelikle cetvellerin taslak hali hazırlanmıştır (Çizelge 4.15; 4.16; 4.17).   

 Çizelge 4.15 DEİU kapsamında 234 ada taslak dağıtım cetveli 

Ada 

No 

 

Alan 

(m²) 

İmar 

Adası 

Değer 

Katsayısı 

Parsel No 

Kadastral 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

DEİU’ya Göre 

İmar Parseline 

Ayrılan Kısım (m²) 

234 3.450,18 

2015,32094 2404 682,19 710.594,97 352,60 

2015,32094 2405 1.374,30 1.431.522,99 710,32 

2015,32094 617 2.830,00 2.947.835,32 1.462,71 

2015,32094 618 1.380,00 1,437,460,33 713,27 

2015,32094 1228 86,00 89.580,86 44,45 

2015,32094 1229 96,00 99.997,24 49,62 

2015,32094 1230 234,00 243.743,27 120,95 

Toplam 6.682,49 6.960.734,99 3.453,91 

Çizelge 4.16 DEİU kapsamında 236 ada ticaret kısmı taslak dağıtım cetveli 

Ada No 
Alan 

(m²) 

İmar Adası 

Değer 

Katsayısı 

Parsel 

No 

Kadastral 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

DEİU’ya Göre İmar 

Parseline Ayrılan 

Kısım (m²) 

236 

(Ticaret 

Kısmı) 

6.065,07 

 

 

 

1.277,19614 722 849,00 884.350,59 692,42 

1.277,19614 1175 620,00 645.815,51 505,65 

1.277,19614 1176 70,00 72.914,65 57,09 

1.277,19614 723 10.450,00 10.885.116,27 8.522,67 

Toplam 11.989,00 12.488.197,03 9.777,82 

AEİU’da artan veya eksik kalan hissenin hesabını yapmak kısmen daha kolaydır. Çünkü 

imar parseline ayrılan yüzölçümü değişmemektedir. Oysa DEİU’da, her imar adasının kat 

sayısına göre kadastral parselin ilgili adadaki yüzölçümü farklılık göstermektedir. 

Yukarıda verilen çizelgeler incelendiğinde, 234 numaralı imar adası ve 236 numaralı imar 

adasının ticaret kısmında, fazladan hisse oluştuğu görülmüştür. Buna karşın; 236 

numaralı imar adasının konut kısmında ise eksik hisse kaldığı görülmüştür. Bu nedenle, 

aşağıdaki çizelgelerde, arta kalan veya eksik kalan parsel yüzölçümleri; imar 

uygulamasının temel ilkeleri gözetilerek, DEİU çerçevesinde denkleştirilmiştir (Çizelge 

4.15; 4.16; 4. 17). 
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Çizelge 4.17  DEİU kapsamında 236 ada konut kısmı taslak dağıtım cetveli 

Ada No Alan (m²) 

İmar Adası 

Değer 

Katsayısı 

Parsel 

No 

Kadastral 

Parsel 

Alanı (m²) 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

DEİU’ya 

Göre İmar 

Parseline 

Ayrılan 

Kısım (m²) 

236 

(Konut 

Kısmı) 

20,424.50 

1477,14333 617 7,21 5.508,16  

1477,14333 713 4.552,36 6.724.490,59  

1477,14333 1147 349,00 363.531,63 246,10 

1477,14333 1148 284,00 295.825,17 200,27 

1477,14333 1149 301,00 313.533,01 212,26 

1477,14333 1150 430,00 447.904,31 303,22 

1477,14333 1151 382,00 397.905,69 269,38 

1477,14333 1156 485,00 505.194,39 342,01 

1477,14333 1157 504,00 524.985,51 355,41 

1477,14333 1155 176,00 183.328,27 124,11 

1477,14333 1154 476,00 495.819,65 335,66 

1477,14333 1153 360,00 374.989,65 253,86 

1477,14333 1152 719,00 748.937,67 507,02 

1477,14333 1187 398,00 414.571,89 280,66 

1477,14333 1186 423,00 440.612,84 298,29 

1477,14333 1185 353,00 367.698,19 248,93 

1477,14333 1183 302,00 314.574,65 212,96 

1477,14333 1181 250,00 260.409,48 176,29 

1477,14333 2308 663,30 690.918,43 467,74 

1477,14333 894 552,00 574.984,13 389,25 

1477,14333 895 472,64 492.319,75 333,29 

1477,14333 896 556,59 579.765,25 392,49 

1477,14333 897 600,00 624.982,75 423,10 

1477,14333 898 503,00 523.943,87 354,70 

1477,14333 899 530,00 552.068,10 373,74 

1477,14333 905 338,00 352.073,62 238,35 

1477,14333 904 388,72 404.905,49 274,11 

1477,14333 903 560,00 583.317,24 394,90 

1477,14333 902 685,00 713.521,98 483,04 

1477,14333 901 575,00 598.941,80 405,47 

1477,14333 900 347,27 361.729,60 244,88 

1477,14333 1566 216,00 224.993,79 152,32 

1477,14333 893 550,41 573.327,93 388,13 

1477,14333 1179 356,00 370.823,10 251,04 

1477,14333 1180 274,00 285.408,79 193,22 

1477,14333 1182 250,00 260.409,48 176,29 

1477,14333 1184 318,00 331.240,86 224,24 

1477,14333 1231 1.179,00 1.228.091,11 831,40 

1477,14333 THA 8.297,41 8.642.896,90 5.851,09 

Toplam 24.404,34 25.420.485,98 17.209,22 
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Yukarıdaki çizelgelerde imar adalarındaki artan ve eksik kalan hisseler incelenmiş olup, 

elde edilen çıktılar ve yapılan değerlendirmeler aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

234 numaralı İmar Adası: Toplam yüzölçümü 3.450,18 m² olması gerekirken, 3.453,91 

m² olmuştur. Toplam değer sayısı 6.953.220,00 olması gerektiği halde, söz konusu 

6.960.734,99 olarak bulunmuştur (Çizelge 4.15, 4.13). 

236 numaralı İmar Adasının Ticaret Kısmı: Toplam yüzölçümü 6.065,07 m² olması 

gerekirken, 9.777,82 m² olmuştur. Toplam değer sayısı 7.746.284,00 olması gerekirken, 

12.488.197,03 olduğu görülmüştür (Çizelge 4.16, 4.13). 

236 numaralı İmar Adasının Konut Kısmı: Toplam yüzölçümü 20.424,50 m² olması 

gerekirken, 17.209,22 m² olmuştur. Toplam değer sayısı 30.169.914,00 olarak bulunması 

gerektiği halde söz konusu sayı 25.420.485,98 olarak tespit edilmiş olduğu dikkati 

çekmektedir (Çizelge 4.17, 4.13). 

Yapılan değerlendirmelere göre 234 numaralı imar adası ile 236 numaralı imar adasının 

ticaret kısmında fazla olan hisselerin; 236 numaralı imar adasının konut kısmına 

aktarılarak yeniden hesaplama yapılması gerektiği görülmektedir. Ancak, DEİU 

kapsamında bu denkleştirmeyi yapmanın, AEİU’ya kıyasla çok daha zor olduğu 

söylenebilir. Çünkü, AEİU’da olduğu gibi fazla olan yüzölçüm doğrudan diğer adaya 

aktarılamaz. Bunun temel nedeninin hem yüzölçümünün, hem de değer sayısının 

denkleştirilmesinin gerekliliği ve dolayısıyla yüzölçümü ve değer sayısı üzerinden bir 

denkleştirme ve hesaplama yapılmasının zorunlu olmasıdır.  

Açıklanan çerçevede, 234 numaralı adadaki en büyük yüzölçümüne sahip taşınmaz olan 

ve konumu dolayısıyla 236 numaralı parsele daha yakın olan 617 numaralı parselden 

hesaplanan hissenin ayrılarak, 236 numaralı adanın konut kısmına gönderilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmiştir. 236 numaralı imar adasının ticaret kısmında ise; 723 numaralı 

parsel en büyük parseldir ve konumu gereği 236 numaralı adanın konut kısmına en yakın 

konumdadır. Bu nedenle, 723 numaralı parselden hesaplanan hissenin ayrılarak, 236 
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numaralı adanın konut kısmına gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu 

çerçevede, alanın DEİU kapsamında hesaplanan kesin cetvelleri aşağıdaki çizelgelere 

işlenmiştir.  

Çizelge 4.18 DEİU kapsamında 234 ada nihai dağıtım cetveli 

Ada 

No 

Ada 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Adası 

Değer 

Katsayısı 

Parsel 

No 

Kadastral 

Parsel 

Alanı (m²) 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

DEİU’ya Göre 

İmar Parseline 

Ayrılan Kısım 

(m²) 

DOPO 

234 

3
.4

5
0
,1

8
 

2.015,32 2404 682,19 710.594,97 352,60 0,4831404 

2.015,32 2405 1.374,30 1.431.522,99 710,32 0,4831404 

2.015,32 617 2.822,79 2.940.320,33 1.458,98 0,4831404 

2.015,32 618 1.380,00 1.437.460,33 713,27 0,4831404 

2.015,32 1228 86,00 89.580.861,19 44,45 0,4831404 

2.015,32 1229 96,00 99.997.24,04 49,62 0,4831404 

2.015,32 1230 234,00 24.3743.27,35 120,95 0,4831404 

Toplam 6.675,28 6.953.220,00 3.450,18 0,4831404 

Çizelge 4.19 DEİU kapsamında 236 ada ticaret kısmı nihai dağıtım cetveli 

Ada No 

Ada 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Adası 

Değer 

Katsayısı 

Parsel 

No 

Kadastral 

Parsel 

Alanı (m²) 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

DEİU’ya 

Göre İmar 

Parseline 

Ayrılan 

Kısım (m²) 

DOPO 

236 

(Ticaret 

Kısmı) 6
.0

6
5
,0

7
 1.277,20 722 849,00 884.350,59 692,42 0,1844339 

1.277,20 1175 620,00 645.815,51 505,65 0,1844339 

1.277,20 1176 70,00 72.914,65 57,09 0,1844339 

1.277,20 723 5.897,64 6.143.203,24 4.809,91 0,1844339 

Toplam 7.436,64 7.746.284,00 6.065,07 0,1844339 

DEİU kapsamında hazırlanan nihai cetveller incelendiğinde, bütün adaların yüzölçümü 

ve Çizelge 4.13’te hesaplanan değer sayıları tam denk hale getirilmiştir. Ayrıca, her bir 

adanın DOPO’su birbirinden farklıdır. Bu durumda 234 numaralı adanın en fazla 

DOPO’ya sahip olduğu görülmektedir. Daha sonra, 236 numaralı adanın konut kısmı ve 

ardından 236 numaralı adanın ticaret kısmı olmak üzere, imar adalarının DOPO’ları 

büyükten küçüğe doğru sıralanabilir. DEİU’ya göre ticari alanda DOPO’sunun yüksek 

olması beklenebilirdi. Ancak tasarım ve plan kararları dikkate alındığında, geliştirilecek 

proje kapsamında değeri en yüksek olan adanın 234 numaralı ada olduğu anlaşılmıştır.  
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Çizelge 4.20 DEİU kapsamında 236 ada konut kısmı nihai dağıtım cetveli 

Ada 

No 

Ada 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Adası 

Değer 

Katsayısı 

Parsel 

No 

Kadastral 

Parsel 

Alanı (m²) 

İmar Parseli 

Değer Sayısı 

DEUİ’ye 

Göre İmar 

Parseline 

Ayrılan 

Kısım (m²) 

DOPO 

236 

(Konut 

Kısmı) 

2
0

.4
2
4

,5
0
 

1.477,14 617 7,21 7.514,99 5,09 0.2948295 

1.477,14 713 4.552,36 4.741.913,03 3.210,19 0.2948295 

1.477,14 1147 349,00 363.531,63 246,10 0,2948295 

1.477,14 1148 284,00 295.825,17 200,27 0,2948295 

1.477,14 1149 301,00 313.533,01 212.26 0,2948295 

1.477,14 1150 430,00 447.904,31 303,22 0,2948295 

1.477,14 1151 382,00 397.905,69 269,38 0,2948295 

1.477,14 1156 485,00 505.194,39 342,01 0,2948295 

1.477,14 1157 504,00 524.985,51 355,41 0,2948295 

1.477,14 1155 176,00 183.328,27 124,11 0,2948295 

1.477,14 1154 476,00 495.819,65 335,66 0,2948295 

1.477,14 1153 360,00 374.989,65 253,86 0,2948295 

1.477,14 1152 719,00 748.937,67 507,02 0,2948295 

1.477,14 1187 398,00 414.571,89 280,66 0,2948295 

1.477,14 1186 423,00 440.612,84 298,29 0,2948295 

1.477,14 1185 353,00 367.698,19 248.93 0,2948295 

1.477,14 1183 302,00 314.574,65 212,96 0,2948295 

1.477,14 1181 250,00 260.409,48 176,29 0,2948295 

1.477,14 2308 663,30 690.918,43 467,74 0,2948295 

1.477,14 894 552,00 574.984,13 389,25 0,2948295 

1.477,14 895 472,64 492.319,75 333,29 0,2948295 

1.477,14 896 556,59 579.765,25 392,49 0,2948295 

1.477,14 897 600,00 624.982,75 423,10 0,2948295 

1.477,14 898 503,00 523.943,87 354,70 0,2948295 

1.477,14 899 530,00 552.068,10 373,74 0,2948295 

1.477,14 905 338,00 352.073,62 238,35 0,2948295 

1.477,14 904 388,72 404.905,49 274,11 0,2948295 

1.477,14 903 560,00 583.317,24 394,90 0,2948295 

1.477,14 902 685,00 713.521,98 483,04 0,2948295 

1.477,14 901 575,00 598.941,80 405,47 0,2948295 

1.477,14 900 347,27 361.729,60 244,88 0,2948295 

1.477,14 1566 216,00 224.993,79 152,32 0,2948295 

1.477,14 893 550,41 573.327,93 388.13 0,2948295 

1.477,14 1179 356,00 370.823,10 251,04 0,2948295 

1.477,14 1180 274,00 285.408,79 193,22 0,2948295 

1.477,14 1182 250,00 260.409,48 176,29 0,2948295 

1.477,14 1184 318,00 331.240,86 224,24 0,2948295 

1.477,14 1231 1.179,00 1.228.091,11 831,40 0,2948295 

1.477,14 

 
THA 8.297,41 8.642.896,90 5.851,09 

0,2948295 

 

Toplam 28.963,92 30.169.914,00 20.424,50 0,2948295 
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4.5.3 Çalışma kapsamında incelenen alan esaslı imar uygulaması ve test edilen değer 

esaslı imar uygulamasının sonuçlarının karşılaştırılması 

Araştırmada öncelikle çalışma alanındaki tüm veriler toplanıp, derlenerek; onaylanan 

AEİU tüm ayrıntıları ile analiz edilmiştir. Daha sonra DEİU’nun bir uygulama üzerinden 

test edilmesi sağlanmıştır. Çalışma kapsamında test edilen DEİU; düzenlemeye girecek 

özel ve kamu mülkiyetindeki tüm parsellere rantın eşit olarak dağıtılması varsayımına 

göre kurgulanmıştır. Bu varsayım üzerinden, DEİU aşamaları ve hesaplamaları 

gerçekleştirilmiştir. Neticede, AEİU ve DEİU’ya ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmeler 

yapılması daha kolay hale gelmiştir.  

Çalışma kapsamında, AEİU ile DEİU arasındaki farklılıklar incelendiğinde; en belirgin 

farkın AEİU’da değerin tespitine ilişkin bir işlem gerekmemektedir. Oysa, DEİU’da 

değerleme çalışması yapılmaksızın imar uygulamasının yapılması imkansızdır. İkinci en 

önemli farkın, DOPO ile ilgili olduğu görülmektedir. AEİU’da alanın tamamındaki 

DOPO ve her bir taşınmazdan kesilen DOPO aynı olmaktadır. Oysa, DEİU’da her bir 

adanın DOPO’su birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, farklı adalardaki parsellerin 

DOPO’ları da farklılaşmaktadır. 

Üçüncü fark, DEİU’nun AEİU’yu aşamaları bakımından kapsamakta olduğudur. 

Çalışmada, DEİU kapsamında katılım kütlesi ve dağıtım kütlesinin hesaplandığı ve 

alandaki bütün taşınmazlardan yapılacak olan DOP ve DOPO’nun tıpkı AEİU’da olduğu 

gibi belirlendiği görülmektedir. Dolayısıyla, AEİU taşınmazlardan DOP oranında kesinti 

yapılmasına kadar olan aşama DEİU’da da aynen uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 

çalışma kapsamındaki, DEİU’da da tüm taşınmazlardan eşit oranda kesinti yapıldığı 

takdirde sahip olacakları büyüklükler tespit edilmiş ve bu yolla umumi hizmetlere 

ayrılacak alan en baştan katılım kütlesinden düşülmüştür. Ardından, imar adalarının 

değerinin belirlenmesi ile alandaki değer artışının ve kümülatif değer katsayısı 

belirlenmiştir. Çalışma kapsamındaki varsayım çerçevesinde, AEİU ile aynı şekilde 

hesaplanan DOP kesintisi yapılmış parsel büyüklükleri ile birim değer artışı (kümülatif 

değer katsayısı) çarpılarak parsellerin değer sayısı bulunmuştur. Daha sonra, imar 

adalarında yer alacak parsellere göre, nihai kesinti miktarları belirlenmiştir. Parsellerin 
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nihai kesinti miktarları; her bir parselin değer sayısının yer alacağı adanın, değer 

katsayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Son olarak ise, adalara parsellerin dağıtımı 

yapılarak parsellerin ada içindeki yerleri gösterilmektedir. Ancak, bu çalışmanın 

kapsamında bu basamak ele alınmamıştır. Oysa, AEİU’da, bütün taşınmazlardan 

yapılacak olan DOP ve DOPO oranı belirlendikten hemen sonra, parsellerin ada içindeki 

yerleri belirlenebilmektedir. Dolayısıyla uygulama aşamaları bakımından DEİU’nun 

AEİU’yu kapsadığını söylemek mümkündür. 

Seçilen çalışma alanına ilişkin özel sonuçlardan yola çıkılarak, KD çalışmaları 

kapsamında hazırlanan fizibilite raporunun imar adalarının değerinin belirlenmesinde çok 

etkili bir araç olabileceği görülmüştür. Elbette ki; seçilen alan küçük, kompakt ve adil bir 

tasarıma sahip olduğu için başka parametrelerin değere etkisi göz ardı edilmiştir. Ancak, 

fizibilite raporunda yer alan her imar adasındaki proje geliştirme analizi oldukça gerçek 

sonuçlar elde etmeye katkı sağlamıştır. Nitekim, bir yerin imar planı her ne kadar oradaki 

yapılaşma koşullarını gösterse bile, ticari birim ile konut satış değerleri arasındaki farkı 

ortaya koyamayacaktır. Bu nedenle, 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki KD alanlarında 

geliştirilecek projenin ayrıntılarının yer aldığı raporların; imar adalarının değerinin tespiti 

için çok faydalı kaynak niteliğinde olduğu açıktır. Ancak, Türkiye genelindeki farklı KD 

uygulamaları kapsamında çeşitli firmalar tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının; 

birçoğunun yetersiz olduğu, sırf mühendislik açısından konunun ele alındığı, raporun adı 

ile içeriğinin uyumlu bulunmadığı ve raporu hazırlayanların bir gayrimenkul geliştirme 

projesinin süreçleri ve proje değerleme çalışmaları konusunda bilgili ve deneyimli 

olmadıkları ve sonuç olarak yapılan fizibilite çalışması ile gerçekleşen sonuçların 

birbirinden çok büyük oranda farklı olduğu ve uluslararası standartlara göre dinamik 

fizibilite çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğu da bir gerçektir.  
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5. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA DEĞER ESASLI İMAR 

UYGULAMASININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde literatür taraması kapsamında elde edilen veriler ile çalışma kapsamındaki 

bulgular gözden geçirilerek bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirme 

yapılırken, çalışmanın konusu olan 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki RA’lardaki 

dönüşüm süreci ayrıntıları ile irdelenmiş ve ardından bulgular ışığında DEİU’nun; RA’lar 

özelinden yola çıkılarak, tüm KD uygulamalarında uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, DEİU’nun sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

5.1 Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Süreci ve Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Bu 

Süreç İçerisindeki Yeri 

KD son yıllarda ülkemizin en büyük gündemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle, 

6306 Sayılı Kanun ile beraber; hem kent merkezleri hem kent çeperlerinde uygulamalar 

büyük ölçümlü alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, merkezi yönetim bu 

Kanun kapsamında kira yardımı, faiz desteği ve mevcut durum analizi ile planlama 

çalışmaları için idarelere aktardığı hibe oldukça fazladır. Bunun en büyük kanıtı, bugüne 

kadar dönüşüm alanlarında (RA, RYA, KDGPA, Yenileme Alanı) ve riskli yapılarda 

bulunan 1 milyon 474 bin adet bağımsız bölümde ikamet eden 6 milyon hak sahibine, can 

ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 

yönelik (Kira yardımı ve faiz desteği, proje ve kamulaştırma giderleri vb.) yaklaşık 16 

Milyar 281 Milyon TL bedelindeki kaynağın Kentsel Dönüşüm Özel Hesabı’ndan ilgili 

belediye başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaş kuruluşlar ve doğrudan vatandaşlara aktarılmış 

olmasıdır (Anonim 2021c). 

Özellikle KD uygulamaları ve süreci üzerine hem merkezi yönetim, hem de birçok yerel 

yönetimin proje geliştirme ve uygulama çalışması yaptığı bilinmektedir. Ayrıca, mevcut 

sürecin aksaklıkları da birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bununla birlikte, temel 

çerçevesi belli olsa bile her KD alanının dinamikleri farklı olduğu için izlenilen süreçte 

de büyük farklılıklar yer almaktadır. Bu durum ise, sürdürülebilir kentleşmenin esnek ve 
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yere özgü olma özelliği ile bir bakıma uyuşmaktadır. Çünkü, ülkemizin her yerinde aynı 

uygulama türünün diretilmesi başarıyı düşürecektir. Diğer taraftan, KD projesine özgü 

hazırlanan dokümanlar bulunmakla beraber; alansal ölçekte KD sürecini tanımlayan 

ulusal çerçeve bir doküman hazırlanmamıştır. Dolayısıyla, süreç tasarımı konusunda bir 

standartlaşmadan bahsetmek mümkün değildir (Anonim 2021c). 

6306 Sayılı Kanun kapsamındaki riskli yapı uygulamaları incelendiğinde; sürecin 

aşamalarının ayrıntılarıyla ve açıkça tanımlanarak ÇŞB resmi sitesinde yayınlandığı 

görülmektedir. Bu durumda, merkezi yönetimin standartlaşmaya olumsuz baktığını veya 

bu konudaki çalışmaları göz ardı ettiğini söylemek imkansızdır. Buna karşın, RA’lar ve 

RYA’lardaki sürecin standartlaştırılamamasının altında Türkiye’nin çok büyük bir 

coğrafya olması, her bölge ve hatta her yerleşimin dinamiklerinin kültürel ve sosyal 

zenginliği ile paralel olarak çok çeşitli olması yatmaktadır. Dolayısıyla, alansal 

uygulamaların standart bir temele oturtulmasının zor olduğu yorumu yapılabilir. Nitekim, 

6306 Sayılı Kanun’un teknik uygulamalara ilişkin olarak, sürekli değişikliklere uğradığı 

da ortadadır. Kimilerine göre, bu değişiklikler eleştirilmektedir. Kanun’un Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeleri başka bir araştırma konusu olmakla beraber; 

teknik açıdan geliştirilmesine yönelik yapılan değişiklikler bir açıdan doğal olduğu 

değerlendirilebilir. Çünkü, 6306 Sayılı Kanun 2012 yılında yürürlüğe giren çok genç ama 

etkisi ve uygulama alanı günden güne daha da artan çok etkili bir kanundur. Dolayısıyla, 

uygulamadan elde edilen deneyimler çerçevesinde değişikliklere uğraması bu açıdan 

bakıldığında makul görülebilir (Anonim 2021c). 

Çalışma kapsamındaki bulguların değerlendirilmesi için öncelikle KD sürecinin 

tanımlanması oldukça faydalı olacaktır. Ancak, şu anda süreç tasarımına ilişkin merkezi 

yönetimin yayınlamış olduğu çerçeve doküman bulunmadığı için çalışma kapsamında 

yapılan literatür taraması ve AKDHGM personeli ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak 

bir değerlendirme yapmak mümkün olacaktır. 

Çalışma kapsamında incelenen alan, 6306 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen bir 

RA’dır. Çalışmada, DEİU’nun KD alanlarında adil proje anlayışını arttırıp arttırmayacağı 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, DEİU dünyanın birçok ülkesinde 



85 

 

uygulanmasına rağmen; Türkiye’de AAD kapsamında DEİU mevzuatta tanımlanmadığı 

için; uygulaması da bulunmamaktadır. Ancak birçok çalışmaya ve uygulamalı 

araştırmaya konu olmuştur.  

6306 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen RA’larda KD süreci genel hatları ile sırasıyla; 

“RA’ların ilan edilmesi”, “mevcut durum analizi ve planlama çalışmalarının 

başlatılması”, “dönüşüm modelinin oluşturulması ve uzlaşma çalışmalarının 

başlatılması”, “imar planlarının, kentsel tasarım projelerinin onaylanması ve uygulama 

projelerinin kesinleşmesi”, “uzlaşma sürecinin tamamlanması ve tahliye”, “yıkım ve 

yeniden yapım”, “üretilen bağımsız bölümlerin teslimi” aşamalarından oluşmaktadır. Bu 

çerçevede, RA ilanından sonraki aşama olarak ifade edilen, “mevcut durum analizi ve 

planlama çalışmalarının başlatılması” aşamasında çalışma alanında da görüldüğü üzere, 

merkezi yönetim veya yetkili idare hizmet alım yöntemi ile alanın tabiri yerinde ise; bir 

fotoğrafını almak için mevcut durum analizi yapılmasını sağlamaktadır. Bu analizin temel 

bileşenleri ise, gayrimenkul değerleme çalışmaları ve imar planına esas analiz 

çalışmalarıdır. Kimi zaman alandaki meri imar planı kararları değiştirilmese bile alanın 

ihtiyaçlarının tespit edilmesi için bu analizler yapılmaktadır. Gayrimenkul değerleme 

çalışmaları kapsamında ise alandaki her bir taşınmazın fiili durumu ve hukuki durumu ile 

değeri etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları analiz edilerek birim taşınmaz değerinin 

tespiti yapılmakta ve mümkün olduğu ölçüde taşınmazların uluslararası standartlara göre 

değerleri takdir edilmektedir (Tanrıvermiş 2017). 

KD sürecinin bir sonraki aşaması olan, “dönüşüm modelinin oluşturulması ve uzlaşma 

çalışmalarının başlatılması” aşamasında; mevcut durum analizi ile imar planları ve bu 

planlara göre hazırlanacak olan kentsel tasarım projelerinin taslakları çerçevesinde, alana 

ilişkin dönüşüm stratejileri oluşturulmaktadır. Bu stratejiler, ışığında yapılacak projeye 

ilişkin hak sahipleri bilgilendirilmektedir. Bu kapsamda, hak sahipleri ile uzlaşma 

görüşmeleri de başlamış olmaktadır. Daha sonraki aşamada “imar planlarının, kentsel 

tasarım projelerinin onaylanması ve uygulama projelerinin kesinleşmesi” 

gerçekleşmektedir. Öncelikle, imar planları onaylanmakta ve ardından kentsel tasarım 

projeleri onaylanmaktadır. Kentsel tasarım projelerine göre mimari projeler, mühendislik 

hizmetlerine ilişkin projeler ve peyzaj projeleri hazırlanarak, onaylanmaktadır. Özellikle 
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alanda, mimari projeler hazırlanıp onaylandıktan sonra her bir imar adasında üretilecek 

bağımsız bölümler kesin olarak bilinmektedir. Bu nedenle, planlar ve mimari projeler 

kesinleşmeden önce projenin piyasa koşullarında gelir gider dengesini sağlaması için 

hazırlanan ayrıntılı fizibilite raporları mimari projenin onaylanması ile nihai halini 

almaktadır. Tasarım ve planlar ise; diğer girdilerle birlikte, fizibilite raporuna göre nihai 

halini almaktadır. Bu şekilde, geri beslemeli bir çalışma yürütülerek, hatanın en aza 

indirilmesi hedeflenmektedir. Fizibilite raporlarında; alanın ilanından sonra gayrimenkul 

değerleme çalışmaları ile tespit edilen hak sahiplerinin sahip olduğu taşınmazlar ile proje 

kapsamında üretilecek bağımsız bölümlerin piyasa koşullarındaki satış değerleri tespit 

edilmektedir. Ayrıca yapım işi için gereken maliyetler ayrıntıları ile ortaya 

konulmaktadır. Bu kapsamda, projenin gelir gider dengesi hesaplanmaktadır 

(Tanrıvermiş vd. 2017, Anonim 2021c). 

“Uzlaşma sürecinin tamamlanması ve tahliye” aşamasında ise, alanın tahliye edilebilmesi 

için uzlaşma görüşmeleri tamamlanmakta; uzlaşmayan hak sahiplerinin taşınmazlarının 

kamulaştırılması gündeme gelmektedir. Bununla birlikte, uzlaşma süreci tamamlandığı 

halde, daha evvel uzlaşma sağlamayan hak sahipleri, taşınmazı kamulaştırılana kadar 

istediği aşamada projeye dahil olabilir ve uzlaşmayı kabul edebilmektedir. “Yıkım ve 

yeniden yapım” aşamasında, yukarıda ifade edilen; plan kararları, uygulama projeleri, 

fizibilite raporu ve dönüşüm senaryosu kapsamında yapım faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bazı projelerde, riskin bertarafı için ilgili idare, 

alanın tahliyesini ve yıkım çalışmalarını gerçekleştirmekte, ancak yapım işini onaylı imar 

planı kapsamında hak sahiplerine bırakabilmektedir. Bu tip uygulamalar çok az olmakla 

beraber, imar planı ile yapılaşma koşulları arttırıldığından ve alanda yıkım faaliyetleri 

tamamlandığından hak sahipleri kolaylıkla müteahhitlerle anlaşabilmektedir. Görüldüğü 

üzere, KD süreci ne kadar üst ölçekten açıklanmaya çalışılsa bile uygulamalar çok 

çeşitlidir. Bu nedenle, tek bir doğru yaklaşım veya süreç tasarımı bulunmadığını 

yinelemek gerekmektedir (Tanrıvermiş vd. 2017, Anonim 2021c).  

Son aşama olan “üretilen bağımsız bölümlerin teslimi” aşaması, yapım süreci 

tamamlanan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat mülkiyeti kurulan 

taşınmazların hak sahiplerine dağıtılmasına ilişkin işlemleri içermektedir. Merkezi 
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yönetim, arsa paylarının dağıtılmasında da istediği usulü belirlemeye yetkili olmakla 

beraber; genellikle parsel üzerindeki bağımsız bölümlere eşit şekilde arsa payı 

dağıtılmaktadır. 6306 Sayılı Kanun uyarınca üretilen ve kat mülkiyeti kurulan bağımsız 

bölümler maliyet fiyatı üzerinden hak sahiplerine teklif edilmektedir. Bununla birlikte, 

arsa paylarının değeri hesaplanarak kanunda sayılan diğer maliyetlerle birlikte yapım 

maliyeti bedeli üzerine eklenmektedir. Haksızlığın önüne geçmek amacıyla benimsenen 

usul noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi yöntemi ile üretilen bağımsız 

bölümlerin dağıtılmasıdır. Ancak, hak sahiplerinin kendilerine çıkan konutları tapuda 

devir işlemi gerçekleşene dek karşılıklı anlaşarak becayiş etme hakları bulunmaktadır. 

Gayrimenkul değerleme raporlarında veya kıymet takdir raporlarında hak sahibinin hak 

ettiği toplam bedel hak sahibine kura çekimi neticesinde çıkan değerden çıkarılarak 

borçlanma miktarı belirlenmektedir. Hak sahibinin taşınmazının değerinin daha fazla 

olduğu durumlarda, merkezi yönetimin de borçlanarak “Dönüşüm Alanları Özel 

Hesabı”ndan ödeme yaptığı görülebilmektedir. KD uygulamaları kapsamında uzlaşma 

sağlanamayan hak sahiplerine sunulan bağımsız bölümler ile fizibilite raporuna göre 

fazladan üretilen bağımsız bölümlerin satışı ise, piyasa fiyatlarına göre yapılmaktadır 

(Anonim 2021c).  

KD uygulamalarının son aşaması olan bağımsız bölümlerin tesliminde merkezi yönetimin 

şeffaf olmak için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirmesi; hak sahibine katılmak 

istediği etap veya imar adasının kura çekimi listesini sorması bir bakıma olumludur. 

Ancak burada bağımsız bölümlerin şerefiyeleri arasındaki farklılıklar çok önemli bir 

haksızlık oluşturmaktadır. Diğer taraftan, uluslararası değerleme standartlarına göre arsa 

payının bağımsız bölümlerin değerleri ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtılması 

gerekmektedir. Bu aşamaya ilişkin diğer en önemli husus proje tamamlanana dek geçen 

sürede hak sahibinin takdir edilen taşınmazının değerinin yıllar içerisinde oluşan 

enflasyon etkisinden arındırılması için güncellenmesidir. Bu eskalasyon işlemi ile, uzun 

süren uygulamalarda, hak sahibinin taşınmazının takdir edilen değeri paranın zaman 

değeri bakımından güncel hale getirilmesini amaçlamaktadır.  

RA’larda, AAD çalışmalarının yapılması ve parselasyon planlarının onaylanması; imar 

planlarının, kentsel tasarım projelerinin onaylanmasından, alanda üretilecek bağımsız 
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bölümlerin kat irtifakının veya doğrudan kat mülkiyetinin kurulmasına değin geçen 

süreçte gerçekleştirilebilir. Projenin içeriği, etaplar halinde ilerleyip ilerlemediği, 

dönüşüm modeli ve paydaşların beklentileri bu süreçlerin şekillenmesinde ve iş 

takviminin oluşturulmasında oldukça belirleyicidir (Anonim 2021c).  

Dönüşüm modeli ise, yerelin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. 6306 

Sayılı Kanun’da açıkça bir hak sahibi tanımı yapılmadığı için dönüşüm modeli 

kapsamında hak sahibinin niteliği ve hakları da belirlenmektedir. Örneğin alanın 

özelliklerine göre; belli bir yüzölçümü büyüklüğün altında taşınmazı bulunanlar veya 

taşınmazlarının değerinin karşılığı belli bir bedelin altında kalanlara bağımsız bölüm 

verilmemekte ve payları doğrudan kamulaştırılabilmektedir. Çünkü, dönüşüm modelinin 

kurgulanırken kamu yararı gözetilmekte ve tüm hak sahipleri için en ideal yöntem 

belirlenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte, 6306 Sayılı Kanun kapsamında kaçak 

yapılar da alınmakta; hukuki olarak hakkı olmayan sınırlı ayni hak sahipleri yine 

dönüşüm modeli kapsamında hak sahibi olarak değerlendirilebilmektedirler. Burada 

amaç, riskli alanların dönüşümü sağlanırken optimum dengenin sağlanması, mali açıdan 

dengeli ve sürdürülebilir bir projenin kurgulanması ile kamu yararının göz önünde 

bulundurulması olarak ifade edilmektedir (Anonim 2021c). 

5.2 Bulgular Kapsamında Değer Esaslı ve Alan Esaslı İmar Uygulamasının Kentsel 

Dönüşüm Süreci İçerisinde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 

AAD, KD projelerinde iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, imar planı 

revizyonu sonucunda oluşan parselasyon planlarının yapılması; diğeri ise yeni üretilen 

bağımsız bölümlere arsa payı dağıtılmasıdır. Çalışma alanı özelinde yapılan araştırmada; 

imar uygulaması sonucunda oluşan yeni parseller uygulamada hak sahiplerini ve hak 

sahibinin taşınmazlarının değeri niteliğinde elde ettiği hakkı değiştirmediği görülmüştür. 

Çünkü riskli alan ilan edildiğinde; dönüşüm alanındaki taşınmazların değeri mevcut hali 

ile takdir edilmektedir. Daha sonra yapılan uygulamalar veya projenin sağladığı rant 

devlet eliyle gerçekleştirdiği için bu rant doğrudan hak sahiplerine yansıtılmamaktadır. 

Diğer taraftan, bu rant artışının dönüşüm uygulamasındaki altyapı, çevre düzeni, üst yapı 
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harcamalarına aktarılarak yine hak sahiplerinin yararı için dolaylı yoldan kullanıldığı 

anlaşılmıştır.  

Nitekim, 6306 Sayılı Kanun’un “taşınmazların değerinin tespiti” başlıklı 12’inci 

maddesinde taşınmazların değerlerinin tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 

11’inci maddesi uyarınca değer tespiti yapılır denilmektedir. Daha evvelki bölümlerde 

değinildiği ve Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu (2008) ile Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş’in 

(2017) belirtiği üzere; kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep 

olacağı değer artışlarının KD alanlarında taşınmazın takdir edilen değerine 

yansıtılmasının mevzuata ve uluslararası değerleme standartlarına aykırıdır. Bununla 

birlikte, birçok KD uygulamasında, bu hükmün aşıldığı ve taşınmazların kıymet 

takdirinin KD uygulamalarının getirmiş olduğu rant artışının yansıtıldığını 

eleştirmektedirler.   

Araştışma alanda, taşınmazların değerinin tespitine ilişkin çalışmalar riskli alan ilanından 

hemen sonra başlatılarak, KD uygulamalarının sağlayacağı rant taşınmazların değerine 

yansıtılmamıştır. Dolayısıyla, AEİU çerçevesinde, yapılan imar uygulaması da 

taşınmazların takdir edilen değerini etkilememiştir. Diğer taraftan, çalışma alanı 

içerisindeki Hazine taşınmazları ve tescil harici alanların proje finansmanında 

kullanılmak üzere ÇŞB tahsis edilerek, proje kapsamında değerlendirildiği 

görülmektedir. AEİU çerçevesinde mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ve tescil harici 

alanlar, özel mülkiyetle beraber düzenlemeye girdiği için; çalışma kapsamında test edilen 

DEİU’da da tüm taşınmazlara rantın eşit dağıtılması varsayımı üzerinden uygulama 

yapılmıştır. Dolayısıyla kamuya ait taşınmazlar da ranttan pay almış olmuştur. Bu 

varsayım; elde edilen bilgiler, mevcut uygulamalar ve uygulama kolaylığı kapsamında 

dayanakları açıklanarak çalışma kapsamında kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu yöntem, 

kamu taşınmazlarının en etkin kullanılmasının yolu olduğu anlamına gelmemektedir.  

AAD kapsamında, KD alanlarında ikinci doğrudan uygulama üretilen bağımsız 

bölümlerin arsa paylarının dağıtılmasıdır. 6306 Sayılı Kanun’da KD projeleri kapsamında 

üretilecek bağımsız bölümlerin maliyet bedeli üzerinden hesaplanır denilmektedir. Bahse 

konu maliyet bedeli; “uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası 
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gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, 

taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri 

gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır” denilmektedir. Görüldüğü üzere arsa edinim 

bedeli, yeni üretilen bağımsız bölümün arsa payının değeri olarak ifade edilmiştir. 

Maliyet bedelinden; hak sahiplerinin takdir edilen taşınmazların değeri çıkarılarak ise, 

hak sahibinin borçlanma bedeli tespit edilmektedir (Md. 13). Maliyet bedeli üzerinden, 

hak sahiplerine yeni bağımsız bölümler verilmesi, 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki diğer 

önemli mali teşviklerden birisidir. Maliyet bedeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

her yıl güncellenerek yayınlanan “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 

Uyarınca” hesaplanmaktadır. İnşaat maliyetlerinin üzerine ilgili Kanun maddesinde 

sayılan diğer maliyetler eklenmektedir. Ancak bu noktada, ticari birimler ile konut 

kullanımlı birimler arasındaki değer farkı göz ardı edilmektedir. Çünkü, ticari birim alan 

bir hak sahibi ile aynı büyüklükte konut alan bir hak sahibinin maliyet bedelleri yaklaşık 

olarak aynı olsa bile; söz konusu bağımsız bölümlerin piyasa değerleri arasında büyük bir 

fark olması olasıdır.   

KD projelerinde arsa payı dağıtımı; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre 

yapılmaktadır. ÇŞB veya ÇŞB yetkilendirdiği idare arsa payının nasıl dağıtılacağına karar 

vermektedir. Ancak bu dağıtım genellikle, bir parsel üzerindeki bağımsız bölümlere arsa 

paylarının eşit olarak dağıtılması şeklinde olmaktadır (Anonim 2021c). Oysa uluslararası 

değerleme standartlarına göre, arsa payının bağımsız bölümlerin değeri ile doğru orantılı 

olacak şekilde dağıtılması gerekmektedir. Görüldüğü üzere, KD projelerinde bağımsız 

bölümlerin maliyet bedelleri hesaplanırken şerefiye farkları göz ardı edildiği gibi; arsa 

paylarının dağıtımı konusunda da adaletsiz ve uluslararası değerleme standartları ile 

çelişen bir uygulama bulunmaktadır (Tanrıvermiş 2020). 

Yapılan bütün değerlendirmeler neticesinde çalışma alanı özelinde, KD alanlarında AAD, 

hak sahibinin hakkını etkilememiştir. Bu nedenle AEİU veya DEİU yapılması hak 

sahibinin hak ettiği taşınmaz değerine veya projeden alacağı bağımsız bölümün değerine 

etki etmemiş olduğu açıktır. Buna ilave olarak arsa payı dağıtımının da imar uygulaması 

ile bir alakası bulunmamaktadır. Çalışma alanında imar uygulaması yalnızca imar 

planının hayata geçirilmesi için bir araç olduğu görülmektedir. Diğer taraftan; KD 
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uygulamaları çok çeşitli ve farklı uygulama yöntemleri içermekte olup, DEİU’nun genel 

itibariyle KD sürecinde faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkacağı durumlara rastlamak 

mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, DEİU’nun faydalı olabileceği KD uygulama 

süreçleri, tüm çalışmadan elde edilen bilgi ve deneyimler ışığında sonuç bölümünde ele 

alınmıştır. 
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6. SONUÇ 

Birçok ülkede imar planı ve AAD düzenlemesiyle ortaya çıkan rant artışı 

vergilendirilmektedir. Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren, “İmar Planı Değişikliğine 

Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” Türkiye’de imar rantının 

vergilendirilmesine ilişkin yapılmış olan ilk yasal düzenlemedir. Bahse konu yönetmelik 

imar tadilatı gören yerlerde oluşan rant artışının hesaplanması ve vergilendirilmesine 

ilişkin hususları içermektedir. Ancak, bu düzenleme 6306 Sayılı Kanun uyarınca 

uygulama yapılan alanları istisna kapsamına almaktadır.  

KD uygulamaları devlet tarafından doğrudan hibe ve teşviklerle desteklenmektedir. 6306 

Sayılı Kanun kapsamındaki hak sahiplerine yapılan kira yardımı, faiz desteği ile idarelere 

bu alanlara ilişkin hazırlatacakları planlama ve projelendirme faaliyetlerde teknik ve mali 

destek sağlanması Kanun’un izin verdiği hibe yardımları arasındadır. Ayrıca, üretilen 

bağımsız bölümlerin maliyet bedeli üzerinden hak sahiplerine teklif edilmesi de çok 

önemli bir teşvik olarak değerlendirilebilir.  Çünkü üretilen bağımsız bölümlerin piyasa 

fiyatlarına göre maliyet bedellerine göre hesaplanan değerleri arasında hak sahipleri 

lehine büyük avantaj bulunmaktadır. Ayrıca, Hazine taşınmazlarının ve tescil harici 

alanların KD uygulamalarında alanın sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları ile proje 

finansman kaynağı olarak kullanılması 6306 Sayılı Kanun’un diğer önemli teşvikleri 

arasındadır. Aynı durum, 5393 Sayılı Kanun kapsamında KDGPA alanı olarak ilan edilen 

alanlarda da kamuya ait taşınmazların ilgili belediyeye harca esas bedel üzerinden 

devredilebilmesi yoluyla teşvik edilmektedir. Bu destekler ve teşvikler ile devlet; kentin 

yıpranan kısımlarının daha hızlı yenilenmesini, vatandaşların can ve mal güvenliğinin 

sağlanması için uygulamaların hızlanmasını hedeflemektedir. Kamuya ait taşınmazların 

ne kadar doğru ve amacına uygun değerlendirildiği başka bir araştırma konusu olmakla 

beraber; bu hibelerin ve yardımların yapılmasında ÇŞB kontrol edici ve karar verici idare 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

KD alanlarında yapılan imar planı revizyonu çerçevesindeki imar uygulaması faaliyetleri 

yeni oluşacak bağımsız bölümlerin inşası ve kat mülkiyetinin kurulmasına kadar olan 

sürecin bir parçasıdır. Bu nedenle devletin imar planı revizyonu ile rant artışını zaten bu 
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alanlardaki dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması amacıyla kullanıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda imar uygulamasının doğrudan hak sahiplerine bir avantaj veya 

dezavantaj sağlamaması beklenmemektedir. Çünkü KD alanlarındaki kıymet takdir 

işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11’inci ve 12’inci maddeleri uyarınca 

yapılmakta olup; anılan kanun maddelerinde devletin sağlayacağı rantın taşınmazların 

kıymetine etki etmeyecek şekilde değer takdir edilmesini hüküm altına alınmıştır.  

Özelikle KD alanlarındaki uygulamalar bütüncül olarak değerlendirildiğinde; eşdeğer 

esaslı imar uygulaması ile benzer noktalarının olduğu görülmektedir. Eşdeğer Esaslı İmar 

uygulamasında taşınmazın alanda planlama faaliyetleri başlamadan önceki değeri ile aynı 

değere sahip imar parselinin verilerek; kullanıcılar arası adaletin sağlanmasını, değer 

artışının tamamının ise kamuya kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, eşdeğer 

esaslı imar uygulamasında hem mevcut parsellerin değerinin hem de oluşacak imar 

adalarının değerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. KD uygulamalarında da benzer 

amaç güdülerek; arazi ve arsa, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere 

altındaki ve üstündeki tüm varlıklar dahil edilerek kıymet takdiri gerçekleşmekte ve yeni 

üretilecek bağımsız bölümlerin bedeli belirlenerek hak sahipleri ile uzlaşma ve 

mahsuplaşma sağlanmaktadır.  

6306 Sayılı Kanun kapsamında seçilen ve uygulama yapılan proje alanlarında yeni 

üretilen bağımsız bölümlerin hak sahiplerine sunulacak değeri, söz konusu birimlerin 

maliyet bedeli üzerinden tespit edilmektedir. Bu durumda, piyasa değeri açısından 

bakıldığında, konut ile ticari birim arasında oluşan bir adaletsizlik ortaya çıktığı 

görülmektedir. Her ne kadar alan KD alanı olarak ilan edildiğinde, alanda ticari birimi 

olanlara ticari birim teklif edilerek adalet sağlanmaya çalışılsa da; sürecin sonunda iki 

hak sahibine de maliyet bedeli üzerinden piyasa değerleri birbirinden farklı olan konut ve 

ticari birim sunulabilmektedir. Ayrıca, genellikle uygulamalarda, üretilen bağımsız 

bölümlerin arsa payları dağıtılırken uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak 

bağımsız bölümün değeri nispetinde bir dağıtım yapılmamaktadır. Diğer bir ifade ile 

anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin birim ve toplam değer farları veya şerefiye 

farkları bu işlemde dikkate alınmamaktadır. Bu durum, dağıtılan bağımsız bölümlerin 

değeri arasındaki farkın göz ardı edildiğini göstermektedir. Dolayısıyla KD 



94 

 

uygulamalarından eşdeğerlilik esasının daha iyi uygulanabilmesi için, yeni üretilen 

bağımsız bölümlere ilişkin kapsamlı değerleme çalışması yapılması ve bunun yasal 

dayanağının oluşturulmasının daha adil bir uygulama için yararlı olacağı açıkça ortaya 

çıkmaktadır.  

KD alanlarında, çoğunlukla alanın belirlenmesinden yapımın tamamlanıp bağımsız 

bölümlerin teslimine kadar olan süreç idarenin kontrolünde yürütülmektedir. Ancak, KD 

alanında uygulamaların çok çeşitlendiği de bir gerçektir. Örneğin bazı KD alanlarında 

hak sahipleri yeni yapılacak uygulamalarda, onaylı uygulama imar planı ve parselasyon 

planı çerçevesinde müteahhitle doğrudan anlaşabilmektedir. Bu uygulamalarda, yetkili 

idare tarafından alandaki planlama, projelendirme ve imar uygulamasının yapılması 

aşamaları gerçekleştirilerek; alandaki mülkiyet sorunları sosyal donatı ve teknik altyapı 

eksiklikleri alandaki kamu taşınmazları da kullanılarak çözümlenmektedir. Daha sonra, 

yıkım işleri tamamlanarak alandaki can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ardından, 

onaylı imar planı ve notları ile yapılaşmaya ilişkin koşullar belirlenerek; alandaki hak 

sahiplerinin ada veya parsel bazında müteahhitlerle anlaşması yoluyla dönüşümün hak 

sahipleri tarafından tamamlanmasının beklendiği uygulamalar bulunmaktadır (Anonim 

2021c). Bu alanlarda, kat artışı veya AEİU çerçevesinde hak sahipleri rant artışından 

faydalandırılarak teşvik edilmektedir. Ancak bu tip uygulamalarda, parseli konut alanına 

düşen hak sahibi ile ticari alanlara düşen hak sahipleri arasında bir adaletsizlik meydana 

gelebilmektedir. Araştırma kapsamında test edildiği gibi, örnek verilen uygulama 

türlerinde alandaki rant artışının bir teşvik aracı olarak kullanılmasında DEİU daha adil 

AAD yapılmasında çok önemli bir araç olabilir. 

Benzer bir düşünce parsel bazında yapılan uygulamalar için de geçerli olabilir. 6306 

Sayılı Kanun’da uygulamalarda riskli yapı olarak tespit edilen yapıların bulunduğu 

parsellerde gerçekleştirilecek uygulamalarda hak sahiplerinin arsa payları oranında 2/3 

çoğunluğunun anlaşması şartı aranmaktadır. Riskli yapı tespiti yapılan “parsellerin 

malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır” denilmektedir (Md. 6). ÇŞB özellikle, 

riskli yapıların bulunduğu alanlardaki uygulamalarda anılan hüküm uyarınca, müteahhitle 

malikler arasında yapılan anlaşmanın şartlarına müdahil olmamaktadır. Ancak bu hususta 

müteahhit ile yapılan anlaşmalarda bağımsız bölümün değerinin karşılığında bağımsız 
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bölüm teklif edilmediği sebebiyle itirazlar ve çekişmeler oldukça fazladır. Diğer taraftan, 

anılan Kanunun 6’ıncı maddesi uyarınca parsel üzerindeki yapının maliki olmayan hak 

sahipleri de yine anılan hüküm çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamalarda arsa payı 

nispetinde anlaşmalara ve uygulamalara dahil olmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, 

özellikle kaçak yapıların bulunduğu parsellerdeki arsa hissedarlarının hakları 

korunmaktadır. Ancak, riskli yapıların tespitinin ardından SPK lisanslı kuruluşlarca 

hazırlanacak değerleme raporu dikkate alınarak bu raporda takdir edilen bedeller 

üzerinden yeni uygulamaların yürütülmesi çekişmeyi azaltarak ve eşdeğer esasına dayalı 

uygulamaları kolaylaştırabilir. 

DEİU’nın KD dönüşüm sürecinde uygulanabilirliği tartışıldığı bu araştırmada, sürecin 

bütünü içerisinde örnek bir araştırma alanı üzerinden test edilen DEİU ile mevcut 

AEİU’nun karşılaştırılması yapılmıştır. Ancak, görüldüğü üzere, KD alanlarındaki 

uygulamalar büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum, esnek bir süreç tasarımı 

sağlaması ve yere özgü çözümler üretilmesini arttırması açısından bir bakıma faydalıdır. 

Dolayısıyla, DEİU kimi zaman süreç içerisinde bir anlam ifade etmezken kimi zaman çok 

önemli bir hale gelebilmektedir. Ayrıca, KD uygulamalarında üç boyutlu değer tespiti 

büyük önem arz etmektedir. Hem mevcut taşınmazların değeri, hem de geliştirilecek 

projenin sağlayacağı değer artışı üç boyutlu olarak hesaplamalar yapılması 

gerekmektedir. Çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler göz önünde 

bulundurulduğunda; KD alanlarında, yalnızca imar uygulaması değil, üretilen yeni 

bağımsız bölümlerin değerinin takdir edilmesi ile 634 sayılı Kanun kapsamında yapılan 

arsa payı dağıtımı da eşdeğer esasına dayanan adaletin sağlanmasında çok önemli bir araç 

olduğu görülmüştür. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, daha adaletli uygulamaların 

yapılmasında yeni yöntemler geliştirilerek sürece dahil edilmesi ve bu yöntemlerin yasal 

dayanağının oluşturulması; çekişmenin azaltılması ve uygulamaların daha hızlı ve 

akışkan ilerlemesinde büyük katkı sağlayacaktır.  

Sonuç olarak; KD alanları neticesinde meydana gelen değer artışının kamu ve özel sektör 

arasında nasıl paylaşılacağının çözümlenmesi için bütüncül yasal düzenlemelere ihtiyaç 

bulunduğu açıkça ifade edilmelidir. Çünkü KD mevzuatı kapsamında, ÇŞB ve idareler 

geniş ve esnek yetkilerle donatıldığından; halihazırda eş değer esasına dayalı 



96 

 

uygulamalar, imar hakkı transferi ve yeni bağımsız bölümlerin değerinin tespiti ile arsa 

paylarının dağıtımına ilişkin uygulamaları yürütmektedirler. Ancak bu uygulamaların 

nasıl yapılacağı meri mevzuatta açıkça tanımlanmadığı için uygulamada büyük 

aksaklıklarla ve çekişmeyle karşılaşılmaktadır. Bu da uzlaşma oranlarını düşürebilmekte 

ve yasal çekişmeler nedeniyle süreci durdurabilmektedir. Bu çerçevede, üç boyutlu bir 

yaklaşım ile eşdeğer esaslı uygulama açıkça tanımlanmalı ve AAD ile ilişkisi hüküm 

altına alınmalıdır. Diğer taraftan imar hakkı transferi, yeni bağımsız bölümlerin değerinin 

takdiri ve arsa paylarının dağıtılması konusunda da yasal düzenlemeler ile uygulama 

yöntemleri çeşitlendirilmeli ve açıklanmalıdır. Bütün bunlara ilave olarak, KD 

alanlarındaki kamu taşınmazlarının değer artışından nasıl bir pay alacağı ve değer 

artışının ne kadarının kamuya kazandırılması gerektiği hususları yine yasal düzenlemeler 

ile açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Birçok il ve ilçede farklı ölçeklerde (parsel, ada veya çok büyük yüzölçümüne sahip 

alanlarda) kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilmekte ve uygulama yapılmaktadır. 

Dönüşüm hem mesken alanlarını, hem de kent içindeki terk edilmiş tarihi alanlar, eski 

yerleşim alanları ve sanayi alanlarını kapsamaktadır. Esasen kendi içerisinde çeşitlenen 

KD projesi sürecinin, disiplinlerarası ve stratejik bir bakış açısı ile yönetilmesi zorunlu 

olmaktadır. Bu nedenle, bu süreç, şehir ve bölge plancısının koordinatörlüğünde 

şekillendirilmekle kalmayıp; mevcut durum analizi, proje geliştirme, hak sahipliği tespiti, 

taşınmaz değerleme, projenin fizibilite çalışması, taşınmaz edinimi süreç yönetimi, 

kamulaştırma, satın alma ve acele kamulaştırma ile bedelin tespiti ve tescil davalarının 

izlenmesi, savunmaya esas raporlama, arsa payı dağıtımı ve etki değerleme gibi 

çalışmaların rasyonel olarak yapılabilmesi için konunun uzmanı olan üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanların süreçte aktif rol almaları, projelerin uygulanabilirliğinin ve 

başarısının arttırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle hak sahiplerinin 

taşınmazlarının değerinin tespiti, fizibilite raporlarının hazırlanması, arazi ve arsa 

düzenlemesinde hangi yöntemin seçileceği, yeni üretilen bağımsız bölümlerin değerinin 

tespiti ve arsa paylarının dağıtımı ile kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin aşamalar 

sürecin içerisinde ayrıca senkronize hale getirilmesi ve etki değerleme çalışmaları; 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlık alanının temel konuları arasında yer 
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almaktadır. Bu bakımdan ÇŞB, TOKİ ve yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm proje 

uygulama birimlerinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının projelerin bütün 

aşamalarında görev almaları ve her bir proje özelinde bütüncül stratejiler geliştirmesi ve 

yapılacak eylemleri belirleyerek uygulamaları izlemesi bakımından, projenin 

uygulanabilirliğini ve başarını büyük ölçüde olumlu etkileyebilir. Özellikle merkezi ve 

yerel idarelerde kentsel dönüşüm proje alanının seçiminde önemli hataların olduğu ve 

yapılan fizibilite raporlarının birçoğunun yetersiz olduğu, sırf mühendislik açısından 

konunun ele alındığı, raporun adı ile içeriğinin uyumlu bulunmadığı ve raporu 

hazırlayanların bir gayrimenkul geliştirme projesinin süreçleri ve proje değerleme 

çalışmaları konusunda bilgili ve deneyimli olmadıkları ve sonuç olarak yapılan fizibilite 

çalışması ile gerçekleşen sonuçların birbirinden çok büyük oranda farklı olduğu ve 

uluslararası standartlara göre dinamik fizibilite çalışmalarının yapılmasının zorunlu 

olduğu açıkça vurgulanmalıdır. 
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