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Arazi ve Arsa 

Düzenlemeleri 

Hakkında Yönetmelik 



Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Arazi ve arsa düzenlemesi, bir yerleşmeye ilişkin planın uygulanması amacıyla 

taşınmazların iyelik durumlarına bakılmaksızın birleştirilmesi (hamur edilmesi) 

ve planın gerektirdiği kamusal hizmet alanlarının oluşturulması sonrasında eski 

taşınmaz sahiplerine yeniden dağıtılmasına yönelik bir süreçtir.

Yöntem daha teknik bir tanımlama ile imar planı sınırları içerisinde mevcut durumu 

ile yapı yapmaya elverişli olmayan binalı ya da binasız kadastro parsellerinin, imar 

planları ile öngörülen kullanım ve yoğunluk kararları açısından yapılanmaya elverişli 

duruma getirilmesi şeklinde de tanımlanabilir.



Amaç;
İmar Kanununun 13, 14, 15, 16, 18 ve 19. maddelerine göre 

yapılacak arazi ve arsa düzenlemelerine açıklık getirmek ve 

kanunun uygulanmasında birliktelik sağlamak.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi



Kapsam;
Belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzen-

lenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız 

arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi



Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Adalet bakanlığı tarafından 2021 yılı Nisan ayında      

yayımlanan    

“İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi”

Özgür birey, Güçlü toplum; Daha demokratik Türkiye 

düsturuyla yola çıkılarak Genel Müdürlüğümüz çalış-

malarından imar uygulamaları kapsamında;Düzenleme

ortaklık payı ve bedelsiz terk uygulamaları bakımından 

şeffaflık, hesap verilebilirlik ve objektiflik ilkeleri çer-

çevesinde uygulama birliği sağlamaya çalışılmaktadır.



29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin;

ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına

yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını

sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi

içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde

yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler,

genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon

tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve

uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen

yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde

yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı

kullanma izni vermek.

Bakanlığımız Yetkisi 



29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin;

ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman

ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak

iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları

belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence

merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin

gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan,

parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve

yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda

kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile

20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon

planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma

izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.

Bakanlığımız Yetkisi 



1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin;

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu

kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan

taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara

ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde

onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar

planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin

Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde

resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek,

Bakanlığımız Yetkisi 



İmar Uygulamaları 

Uygulamadan önce mevcut haliyle düzensiz, 

çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahalar, 

düzenlemeden sonra imara uygun, modern 

kentin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına

sahip olan yerler haline gelmekte ve

uygulama bölgesinde daha düzenli parseller

oluşturulmaktadır.



1985 yılında yürürlüğe

giren imar kanununun

imar uygulamaları ile

ilgili maddelerinin

günümüz şartlarına ve

tekniğine cevap vere-

mediği,

Düzenleme ortaklık

payı oranının umumi

ve kamu hizmetleri

için yeterli olmadığı,

KOP adı altına yapılan

hisselendirmelerin

kamulaştırılamamaları

nedeniyle hem kamuya

yük getirdiği, hem de

vatandaşların mağduri-

yetine yol açtığı,

İdarelerin parselasyon

planları dışında, yola

terk, bağış gibi başkaca

yöntemlerle mevzuata

aykırı da olsa parseller

oluşturduğu ve yapılaş-

malara müsaade ettiği

görülmüştür.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

Bakanlığımıza yerel idarelerden ve vatandaşlardan gelen görüş, talepler ve

Bakanlığımızca 2017 yılından itibaren yapılan örnek imar uygulamaları

projesinden elde edilen sonuç ve değerlendirmeler ile;

Genel Müdürlüğümüz olarak edindiğimiz tecrübelerle daha adil, daha katılımcı ve toplum memnuniyetini ön plana çıkarmak 
adına karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.

Bakanlığımızca mevzuat değişiklikleri kapsamında “Dünya’daki İmar Uygulama Modellerinin İncelenerek, Bilimsel Tabanlı Yeni 
Bir İmar Uygulama Modelinin Geliştirilmesi Projesi ” başlatılmış olup bu proje ile imar uygulamalarından kaynaklı mülkiyet 
hakkı ihlallerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.



10.07.2019 tarihinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 13, 14, 15, 16

, 18 ve 19. maddelerinde arazi ve arsa düzenlemelerine açıklık

getirmek ve kanunun uygulanmasında birliktelik sağlamak

amacıyla;

 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanan ve

02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren ”İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca

Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında

Yönetmelik” ;

 “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” olarak değişti-

rilmiştir.

 41 madde ve 1 geçici madde olarak yeniden düzenlenmiştir.

 Bu yönetmelikle yapılan değişiklikler ve Bakanlığımızın yaptığı örnek

imar uygulamaları ile daha şeffaf, daha objektif imar uygulamalarının

yapılması hedeflenmiştir.

 Örnek imar uygulamaları kapsamında mahallinde duyuru panoları

asılarak, ön bilgilendirme toplantıları yapılarak uygulamada birlik,

şeffaflık ve itirazları en alt düzeye indirme amaçlanmaktadır.



Yönetmelik Taslağı ile getirilen önemli değişikler

Kanunda bütün umumi ve kamu hiz-

met alanlarını kapsayacak şekilde

% 45 e çıkarılan düzenleme ortaklık

payına konu alanların, nerelerde

nasıl ve hangi sırayla kullanılacağı

açıklanmıştır.

İmar Kanunun 18. maddesinde yapı-

lan değişiklik ile DOP oranı %40’dan

%45’çıkarılmış ve KOP hisselendiril-

mesi kaldırılarak düzenleme ortaklık

payı adı altında birleştirilmiştir.

Belediyelerin hatalı uygulamalar ya-

parak, kamu zararının oluşmasını ve

vatandaş mağduriyetini engellemek

amacıyla, parselasyon planlarının

nasıl yapılması gerektiği ayrıntılı bir

şekilde açıklanmıştır.

D.O.P. alınamadığı durumlar için

yapılacak iş ve işlemler açıklanmış,

bu durumda olan alanlar için D.O.P.

yerine bedele dönüştürme işlemi ön

görülmüştür.

İmar mevzuatına uymayan çarpık,

şekilsiz parsellerin ve adaletsiz arsa

terklerinin önüne geçmek için, bazı

istisnai durumlar koyularak (kamu

yatırımı vb.) parselasyon planı (18.

madde uygulaması) tamamlanma-

dan yapılacak ifraz, tevhit ve terk

gibi işlemler engellenmiştir.

DOP oranının %45’i geçmesi duru-

munda umumi hizmet alanlarının;

15. madde hükümlerine göre düzen-

leme sahası içerisinden, bunun yet-

memesi halinde 5. madde hükümle-

re göre kamu eline geçişi ayrıntılı

olarak açıklanmıştır.



Yönetmelik Taslağı ile getirilen önemli değişikler

Yürürlükteki yönetmelikte hiçbir şe-

kilde yer almayan mahkeme kararları-

na konu olan imar uygulamalarında,

hangi durumlarda geri dönüşüm işlem-

lerinin yapılacağı ve geri dönüşüm iş-

lemlerinin nasıl yapılacağı, mahkeme

kararlarının nasıl uygulanması gerek-

tiği ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Kamulaştırmasız el atma davalarının önüne geçmek ve kamulaştırmada kolaylık sağlamak için yol, meydan,

ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda, alanların

kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak

plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Tescilli yapı ve alanları korumak için,

düzenleme ortaklık payı oranının tes-

cilli yapının durumuna göre alınması

sağlanmıştır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce onaylanan parselasyon planla-

rının nasıl sonuçlandırılması gerek-

tiği açıklanmıştır.

Kurumlar arasındaki farklı uygulama-

ları ortadan kaldırmak, idarelerin so-

rumluluk alanlarını belirlemek ve uy-

gulama birliğini sağlamak amacı ile,

parselasyon planlarının onayının ve

kadastro kontrollerinin nasıl yapıla-

cağı açıklanmış, kontrolde istenilen

bilgi ve belgeler tek tek listelenmiştir.



“Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ile ;

“ Parselasyon Planı”, 

“ Yapı-muhdesat cetveli”

“ DOP (Düzenleme ortaklık payı) ”,

“ DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı)”, 

“ Umumi ve Kamu Hizmeti Alanları”,

“ İfraz”, “tevhit”, “arsa”, 

“ Kadastral parsel” ve “imar parseli”

“ Ada bölüm krokisi”,

“ Ayırma çapı”,

“ Düzenleme sınırı”,

“ Tescil sayfası”,

gibi mevzuatta adı geçen birçok terim tanımları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Umumi Hizmetlere ve Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerin Oluşturulması” 5.Madde

İmar planlarında umumi hizmet alanına ayrılan veya kamulaştırılması gereken alanların kamu eline geçmesinin yolları ayrın

-tılı olarak açıklanmıştır.

Söz konusu madde ile imar planlarında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanların öncelikle;

a)  Düzenleme Ortaklık Payı ile (%45), 

b) %45’i aşması halinde kamulaştırma kanununa göre hazine ya da ilgili kurum taşınmazları ile trampa yapılması suretiyle 

kamu mülkiyetine geçirileceği belirtilmiştir.

“(b) bendine göre işlem tesis edilerek kamulaştırılması gereken taşınmazlar, 5 yıllık yatırım programı çerçevesinde kamu 

mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Bu süre sorumlu idarenin kararı ile en fazla 1 yıl uzatılabilir” denilerek söz konusu alanla-

rın en geç 6 yıl içerisinde kamulaştırması zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca bu maddenin son fıkrasına, “…düzenleme ortaklık payı kesintisi ile elde edilen.. alanlarda, ilçe belediyesince 

projesiyle birlikte müracaat edilmesine rağmen Büyükşehir Belediyesince 3 ay içerisinde yapımına başlanılmayan çevre 

düzenlemesi, altyapı tesisleri ve belediyelerce yapılması gereken tesisler… vb. kamu hizmetleri, ilçe belediyesince proje 

geliştirerek gerçekleştirilebilir.”

hükmü eklenmiş, söz konusu hüküm ile büyükşehir belediyesi hudutları içerisindeki, belediyelerce gerçekleştirilmek istenen 

projelerin bir an önce bitirilmesi, yetki karmaşasının önüne geçilmesi ve kamu yatırımlarının bir an önce kamunun hizmetine 

sunulması hedeflenmektedir. 

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Umumi Hizmetlere ve Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerin Oluşturulması” 6.Madde

Söz konusu madde ile yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapıla

bilecek diğer alanlarda, alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu 

kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilmesine imkân  

sağlanması öngörülmektedir.

Bu fıkranın kamulaştırmasız el atma davalarının önüne geçebileceği öngörülmekte ve kamulaştırmada 

kolaylık sağlayacağı  değerlendirilmektedir.

Söz konusu maddede idarelerce ve parsel maliklerince amacı dışında kullanımının önüne geçmek 

için;

Taşınmazın tapu kaydına imar planı fonksiyonu dışında kullanılamayacağı, hiçbir imar planı değişikliği 

ile özel fonksiyona konu edilemeyeceği vb. hususların şerh düşülmesi,

İnşaata başlama aşamasında kamu hizmetini verecek kurumun uygun görüşü, yapım süresinde dene-

timin yapılması şartı, ruhsat vermeye yetkili idarenin uygun görüşü,

Özel mülkiyette bulunan kamu alanlarının kamu mülkiyetine geçinceye kadar parsel maliki tarafından 

yapılacak özel tesis, 10 yıl süre ile özel tesisi yapan parsel maliki tarafından kullanımı, bu süre idarenin 

onayıyla 5’er yıllık periyotlar halinde uzatılabileceği hususları açıklanmıştır.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“İfraz ve Tevhit İşleri” 7.Madde

İmar mevzuatına uymayan çarpık, şekilsiz parsellerin ifraz ve terklerinin önüne geçmek iç

in, İmar planı olup da parselasyon planı işlemlerinin tamamlanmayan alanlarda bazı istisnalar konular

ak bu sorunların önüne geçilmek istenilmiştir. 

İstisnalar;

Kamu yararı  gözetilerek, Kamu mülkiyetindeki alanlar ile kamu yatırımı yapılacak alanlar,

İmar adasının büyük bir kısmının daha öncesinde imar mevzuatına uygun oluştuğu veya 

zemindeki fiili durumu ve teknik sebeplerle (Koruma amaçlı imar planı bulunup da, içerisinde bulunan 

yapılar, parsel cepheleri, minimum parsel büyüklükleri, çekme mesafeleri, tescilli yapılar vb.) parse-

lasyon planının tatbikinin mümkün olmadığı durumlar,

Koruma amaçlı imar planı bulunup, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan alanlar,

Haricinde parselasyon planı (18. Madde uygulamasının) tamamlanmadan ifraz ve tevhit işle-

minin yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu hükmün idarelerce kötüye kullanımını engellemek için parselasyon planı yapı

lamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanması ve bu durumun Belediye 

Encümen Kararı, İl İdare Kurulu Kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi istenilmiştir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Düzenleme Sahalarının Tespiti Esasları” 9. Madde

İdarelerin, 5 yıllık imar programlarına öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç duru-

muna göre; ve imar planları ile getirilen tüm kullanım alanlarını hazır bulunduracak şekilde düzenleme   

sahalarını tespit etmek ve kesinleşen uygulama imar planlarına göre parselasyon planlarını yaparak   

yeterli miktarda parselin oluşturması gerektiği,

Kanunun yürürlüğe girdiği 10/07/2019 tarihinden sonra yapılan imar planlarında kesinleş-

me tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde, 10/07/2019 tarihinden önce yapılmış imar planlarında

10/07/2019 tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde; düzenleme sahalarının tespit edilerek, parselasyon

planlarının yapılması ve onaylanması gerektiği,

İmar planı içerisinde düzenleme sahaları tespit edilirken, düzenleme sahalarındaki 

Düzenleme Ortaklık Payı oranlarının mümkün mertebe dengeli olmasına dikkat edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Tapu Kayıtlarının ve Mülkiyet Sınırlarının Elde Edilmesi” 11. Madde

Söz konusu madde ile düzenleme sahasındaki kadastral sınır ve tapu bilgi-

lerini kimlerin hangi şartlarla temin edebileceği ve tapu ve kadastro müdürlüklerinin

hangi bilgi ve belgeleri vereceği düzenlenerek netleştirilmiştir.

Parselasyon planlarının onayından sonra, özellikle kadastro müdürlüğün-

deki kontroller aşamasında ortaya çıkan mülkiyet sınırları ve yüzölçümleri hatalarının

önüne geçebilmek amacıyla, parselasyon planı yapımına başlamadan önce kadastro

müdürlüklerinden “mülkiyet raporu” düzenlenmesi hükmü getirilmiştir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Düzenleme Ortaklık Payına Ait Esaslar” 14. Madde

“Düzenlemeye tabi tutulan” yerler ile bölgenin ihtiyacı olan umumi ve kamu hizmet alanları için, İmar Kanunu’nun 18 nci maddesine göre alınacak düzenleme ortaklık

payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez.

“Düzenleme ortaklık paylarının aşağıdaki öncelik sırasına göre alınması esastır.”

a)Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı ve yeşil alan,

b)İbadet yeri, karakol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş alanları,

c) Pazar yeri, semt spor alanı ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları,

ç)Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları,

d) Otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu,

e) Kent Meydanı, Kent Parkı, Spor Alanı,

f)Belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı,

g) Teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı,

ğ)Özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı ve mesire alanları,

h)Resmi kurum alanı,

ı)Diğer umumi ve kamu hizmet alanları

i) Mezarlık, Otogar alanı,

Bu hükümler ile umumi ve kamu hizmet alanları sıraya konulmuş ve % 45 oranına kadar kesilebilen DOP için öncelik sırası getirilmiştir.

Söz konusu madde ile uygulanacak alanlarda umumi hizmet alanına konu kullanımlar netleştirilmekte ve uygulamada birlik sağlanması öngörülmektedir.

Ayrıca düzenleme ortaklık payına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yaşanan tereddütlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Düzenleme Ortaklık Payını Aşan Umumi Ve Kamu Hizmet Alanlarının Elde Edilmesi ” 15.Madde 

“Umumi ve kamu hizmetinde kalan alanların 14. Madde de belirtilen sıra önceliğine göre DOP’tan karşılanması, DOP oranının %45 i geçmesi halinde ise,

Düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülki-

yetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanması gerektiği hüküm altına alınmış ve bu alanların yetmemesi halinde kamulaştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca kurumlar arasında ihtilafa yol açan umumi ve kamu hizmeti alanlarını kimin kamulaştıracağı ayrıntılı olarak belirtilmiş açıklanmıştır.

Maddenin son fıkrasına;

“Düzenlemeye giren bütün parsellerden 14. maddedeki sıraya göre %45 düzenleme ortaklık payı kesintisinin yapılmasına rağmen, düzenleme sahasındaki umumi ve

kamu hizmet alanlarının %45’ i aşması durumunda; parsellerin imar planında kamu ve umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımları, denk gelen alanları oranında

kamulaştırmaya konu kamu ve umumi hizmet alanına tahsis edilir. Uygulamayı yapan kurum tarafından imar planındaki kullanım karına göre hizmeti vermekle sorum-

lu kurumun kamulaştırılacağı şerhi düşülerek özel mülkiyet adına tescil edilir. Bu alanların kamulaştırılması parselasyon planının yapılmasına ve tesciline engel değil-

dir. Parselasyon planı tescil edildikten sonra kamulaştırma işlemlerine devam edilir. Kamulaştırılması gereken taşınmazlar, parselasyon işleminin tescilinden itibaren,

5 yıl içerisinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Mücbir sebeplerin oluşması durumunda, bu süre sorumlu idarenin kararı ile gerekçeleri belirtilerek en fazla

1 yıl uzatılabilir.” hükmü konulmuştur.

Bu hükümler ile DOP oranının %45’i geçmesi durumunda parsellerin imar planında kamu ve umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımları, denk gelen alanları

oranında kamulaştırmaya konu kamu ve umumi hizmet alanına tahsis edileceği ve en geç 6 yıl içerisinde kamulaştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Daha öncesinde KOP hisselendirilmesi yolu ile yapılan kamulaştırmalar, umumi ve kamu hizmetlerine denk gelen taşınmazlara hisselendirmek suretiyle özel mülkiyete

tescil edilen parsellerden yapılacaktır.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Düzenleme Ortaklık Payının Alınmadığı Durumlar ” 16. Madde  

Düzenlemeye tabi tutulan parsellerden üzerindeki yapı dolayısıyla düzenleme ortaklık payının bir kısmının ya da tamamının alınamadığı durumlar için, “Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine

taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek, Yasalara uygun olarak inşaa edilmiş mevcut yapı nedeniyle kesinti yapılamayan parsele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle, parselasyon planı

yapılır”. hükmü konulmuştur. Söz konusu fıkra ile yapılaşmış alanlarda düzenleme ortaklık payı kesilmesi sonucu ortaya çıkan hukuki ve fiili durumun önüne geçilmek istenmektedir. Mevcut yapılar nedeniyle

uygulamada düzenleme ortaklık payının alınamadığı durumlarda, eşitlik ilkesinden hareketle düzenleme ortaklık payı miktarının bedele dönüştürülerek alınması öngörülmektedir.

“Bedele dönüştürme işleminde; yapılaşmanın bulunduğu parsellerden düzenleme ortaklık payı kesintisinin yapılamaması nedeniyle diğer parsellerden kesilecek düzenleme ortaklık payındaki artış miktarı, %3`ü

geçemez. Bu bedel öncelikle uygulama sahası olmak üzere mücavir alan içerisinde uygulamayı yapan belediyesince, mücavir alan dışında ise il özel idaresi tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde kullanılır.

Bedele dönüştürme işlemi zorunlu bir uygulama olmayıp, uygun görülmesi halinde yapılabilir.”

Söz konusu fıkra ile bedele dönüştürme işleminin düzenleme sahasındaki diğer taşınmazların DOP oranını artıracağı, bu durumundan hak kaybına neden olacağı düşünülerek, bedele dönüştürülerek alınamayan

alanların düzenleme sahasındaki DOP oranını %3’ ten fazla etkileyemeyeceği hükmü konulmuştur.

6. Ve 7. fıkralarda;

‘Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı alınmış olan arsa veya araziler, düzenleme ortaklık payı hesabına katılmaz. Ancak, her türlü imar planı kararı ile düzenleme sahasını kapsayan alanda;

yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması ve uygulamayı yapan idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya

SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından parsellerde değer artışı olduğunun raporlanması halinde, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını %45 e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme

ortaklık payı kesintisi yapılabilir.’

‘Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı alınmış olan arsa veya arazilerde; her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olsa dahi, imar mevzuatına uygun ruhsatlı

yapıların bulunduğu parsellerden ilave düzenleme ortaklık payı alınmaz, bedele dönüştürülür. Bu parsellerin tapu kaydına; ‘alınamayan düzenleme ortaklık payı farkına karşılık gelen alan ve alanın değeri kadar bedel

ödenmeden yapı ruhsatı alınamayacağı’ şerh düşülür. Alınamayan düzenleme ortaklık payı farkına karşılık gelen alanın bedeli ödenmeden bu şerh kaldırılmaz, yeni bir yapı ruhsatı düzenlenemez. Bu bedel ödendiği

tarihteki idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından belirlenen güncel rayiç değerleri üzerinden ilgili idarece tahsil edilerek şerh kaldırılması için ilgili

tapu müdürlüğüne bildirilir.’ hükmü konulmuştur.

Bu fıkra ile, daha öncesinde düzenleme ortaklık payı kesintisi alınan parsellerden ikinci defa düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamayacağı, ancak imar planı kararı ile düzenleme sahasındaki alanda, yapılaşma

koşulunda ve nüfus artışı olması halinde, taşınmazın önceki değerinden az olmaması ve bu değerin SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı veya idarenin kıymet takdir komisyonunca da raporlanması halinde ilk

uygulamadaki düzenleme ortaklık payını %45’ kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu bedele dönüştürme işleminde mevcut ruhsatlı yapının bulunduğu alanlar için ilave düzenleme ortaklık payı yerine bedele dönüştürme işlemi öngörülmüş, bu parsellerin tapu kaydına, alınamayan düzenleme

ortaklık payı farkına karşılık gelen alan ve bu alana karşılık gelen bedel ödenmeden ruhsat alınamayacağı şerhi düşülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Parselasyon Planlarının Yapımı ve Dağıtım Esasları ” 17. Madde 

Bu maddede imar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında uygulanacak esaslar mahkemelerce verilen iptal kararları da göz önüne alınarak yeniden

belirlenmiştir.

Uygulama sonucunda mümkün olduğunca düzenleme öncesi parselin bulunduğu yerden yapılması gerektiği,

Umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelmesi halinde, diğer parsellerin bulunduğu yere verilmesinden sonra, kalan ve tahsise en uygun

yerden verilmesi gerektiği,

Kamu yatırımlarının sağlanabilmesi amacıyla, hisseli kamu taşınmazlarının müstakil bir imar parselinde toplanabileceği gibi hükümler ile

“Düzenleme sahasında kalan hisseli arazi ve arsalar, hisse sahiplerinin muvafakatı halinde veya ilgili idarece arazideki fiili kullanım durumunun

tespit edilmesi halinde muvafakat aranmaksızın; imar planında aksine bir hüküm yoksa imar mevzuatında belirtilen asgari parsel büyüklüğünü sağlamak kaydı

ile müstakil hale getirilebilir. İlgili idarece fiili durumun oluştuğuna dair mahallinde yapılan tespit, özel parselasyon krokileri, emlak vergisi kayıtları, Belediye-

since hazırlanmış çap vb. belgelerin değerlendirilmesiyle hazırlanan ve imza altına alınan tutanak ilgili idarenin en yetkili makamınca onaylanır. Bu durumun

Belediye Encümen Kararı, İl İdare Kurulu Kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi durumunda, müstakil parseller oluşturulabilir” hükmü getirilmiştir.

Bu fıkra ile çok hisseli parsellerdeki mülkiyet probleminin, parsel sahiplerinin muvafakatleri olması halinde imar uygulamasıyla çözülmesi ve

bu suretle müstakil parsel oluşması sağlanmaktadır.

Yine idarelerce fiili durumun tespiti ile hisse çözümleri gerçekleştirilebilecek ve müstakil parsellerin oluşması sağlanabilecektir.

Söz konusu maddenin diğer fıkralarında umumi ve kamu hizmeti alanlarının hangi kurumlar adına tescil edileceğine açıklık getirilmiş, daha

öncesinde KOP hisselendirilmesiyle oluşmuş kamu hizmet alanlarında ikinci defa yapılacak parselasyon planlarında nasıl bir yöntem izleneceği belirlenmiştir.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Parselasyon Planı Açıklama Raporu ” 23. Madde 

Yönetmeliğin bu maddesine parselasyon planının da yapılan iş ve işlemlerin

ayrıntılı olarak raporlanması istenmiş olup,

Söz konusu raporda; Mülkiyet durumu, İmar Planı, DOP oranı, Dağıtım ve

dağıtım sonrası tescil olan umumi ve kamu hizmet alanlarını ve imar parsellerinin oluş-

turulması ve durumunu açıklanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



“Parselasyon Plânlarının Kontrolü” 24. Madde 

Parselasyon planlarının imar planlarına uygunluğu, düzenleme sınırının geçirilmesi, düzenleme

ortaklık payına ilişkin ve düzenlemeye giren parsellerin dağıtımı ile ilgili hususlar parselasyon planını onay-

lamaya yetkili idareler tarafından imar mevzuatına göre,

Parselasyon plânları ve eklerinin kadastro tekniğine uygunluğu, mülkiyet sınırları ve tapu kayıt-

ları açısından incelenmesi, ilgili kadastro ve tapu müdürlükleri tarafından, kadastro ve tapu mevzuatına göre,

Bu hüküm ile parselasyon planının yapımından tesciline kadar olan süreçte idareler arasında

çıkan ihtilafların önüne geçilmiş, sorumluluk alanları açıklanmıştır.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik



Teşekkürler.


