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3.2. Planda Kamusal Tesislere Ay-
rılan Yerlerde İyelik Sorunu Nasıl Çö-
zülür? 

İmar planlarında resmi yapılara, tesis-
lere ye okul, cami, yol, meydan, otopark, 
yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, 
mezbaha ve benzeri kamusal tesislere 
ayrılan alanlarda, 3194 sayılı İmar Yasa-
sı'nın 13. maddesi uyarınca, "inşaata ve 
mevcut bina varsa esaslı değişildik ve 
ilaveler yapılmasına izin verilmez. An-
cak imar programına alınıncaya kadar 
mevcut kullanma şekli devam eder" 
denilmektedir. 

İyelik kurumu ile imar planı uygula-
maları arasındaki ilişkiler, imar planında 
kamusal hizmetlere ayrılan yerlerde ta-
şınmaz iyelerine yapı yasağı uygulanması 
açısından oldukça güncel ve önemli bir 
konudur. Bilindiği gibi, imar uygulamala-
rında hedef, plan öngörülerinin tümüyle 
gerçekleştirilmesidir. Bu ise belediyelerin 
planlı ve programlı olarak sürdürecekleri 
çalışmalar ile olanaklıdır. 

3194 sayılı yasanın 10. maddesi uya-
rınca, belediyeler, imar planlarının yü-
rürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, 

bu planları uygulamak üzere 5 yıllık imar 
programlarını hazırlamak zorundadırlar. 
Yasa gereği, imar programlarında kamu-
sal hizmetlere ayrılan yerlerin edinilmesi-
nin tek yöntemi ise, ilgili kurumlarca 
yapılacak olan "kamulaştırma"dır. 

İmar planlarında kamusal hizmetlere 
ayrılan yerler, kamunun iyeliğindeki ar-
salara rastlayabileceği gibi, özel iyelikteki 
arsalara da rastlayabilir. Ancak burada 
temel sorun, bu alanların özel iyeliğe 
rastlaması ile oluşmaktadır. Bu durumda 
yanıtlanması gereken soru şudur: Taşın-
maz iyesinin imar programlarına alınma-
mış ya da alınıp da kamulaştırılmamış 
taşınmazı üzerindeki iyelik hakkından 
doğan yararlanma, kullanma, eylemsel ya 
da tüzel tasarruf yetkileri kamu (belediye 
ve diğer kamu kurumlan) tarafından ne 
kadar süreyle kısıtlanabilir? Bunun yanıtı, 
3194 sayılı yasanın 13. maddesinin 3. 
fıkrasıyla verilmeye çalışılmıştır. Buna 
göre, taşınmaz iyesi, imar planının onay-
lanmasından başlayarak 5 yıl sonra ilgili 
kuruma başvurduğunda; 

® İmar planlarında meydana gelen deği-
şikliklerden, 

Yazının uzunluğu ve dergimizin hacmi dikkate alınarak bu makale iki bölüm halinde ele alınmış, 
1. Bölümü dergimizin 84. Sayısında yayınlanmıştır. (Oda Yayın Kurulu) 
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• Ve   çevrenin  özelliklerinden  dolayı 
okul, cami ve otopark alanı ve benzeri 
genel hizmetlere ayrılan alanlardan, ilgili 
kamu kuruluşunca yapımından vazgeçil 
diğine ilişkin görüş alındığı takdirde, 

• Tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk 
ve donatım dengesini yeniden irdeleyerek 

• Hazırlanacak yeni imar planına göre 

taşınmazı üzerindeki kısıtlılığı kaldı-
rabilecek ve inşaat hakkını elde edebile-
cektir. 

Bu kuralın uygulanmasında süre, ölçüt 
ve öz görü (takdir) konusunda önemli 
derecede belirsizlikler bulunmaktadır. 
Taşınmaz iyesinin, planın onayından 
başlayarak 5 yıl geçtikten sonra yeniden 
ilgili kuruluşun görüş ve isteğine bağımlı 
olmasının, haklarının yönetimin istediği 
kadar sınırsız ve sonu belirsiz bir süre ile 
kısıtlanabilmesinin, bu sürecin birkaç 5 
yıllık dönemlerle yemden ertelenmeyece-
ğinin güvencesinin olmamasının, iyelik 
hakkının kullanılmasını eylemsel olarak 
ortadan kaldırdığı, bu nedenle Anayasa'ya 
aykırı olduğu savıyla iptali için açılan 
davada, Anayasa Mahkemesi 5'e karşı 6 
oyla almış olduğu 21.6.1989 tarihli ve E. 
1988/34, K. 1989/26 sayılı kararıyla, 
Anayasa'ya aykırılığın bulunmadığına 
karar vermiştir. Buna karşın, uygulamada 
belediyeler bu maddeyi yanlış yorumla-
makta ve imar planı ile getirilen kısıtla-
maları sınırsız bir yetki gibi algılamakta-
dırlar (Abama 1995: 357). 

İmar Yasası'nın 10. maddesi ile bele-
diyelerin 5 yıllık imar izlencesi yapması 
zorunluluğu getirilmesine karşın, özel 
iyelik konusu taşınmaz bu izlenceye a-
hnmamışsa kamulaştırılamaz. Bu durum-
da yeniden yasanın 13. maddesindeki 
kuralın işletilmesi  gereklidir.  İzlenceye 

alınmış taşınmazlar da kamulaştırılmaya-
bilir. Yasanın 13. maddesinin 2. fikrası, 
"Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamu-
laştırma yapılmadan önce plan değişik-
liği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen 
bir amaca ayrılması halinde" demekle, 
10. maddenin imar izlencesine alınmış 
taşınmazların 5 yıl içinde kamulaştınla-
cakları ilkesine ayrıcalık getirmiştir. 

İmar planlarında kamusal hizmetlere 
aynlan alanların, amacına uygun kulla-
nılmasını sağlamak görevi, öncelikle, 
belediyelere düşmektedir. Belediyelerin 
bu görevlerini yerine getirmek üzere, 
işleri önem ve öncelik sırasına koyarak, 
imar izlencesine bağlaması gerekmekte-
dir. 3194 sayılı İmar Yasası'nın beledi-
yelere bu amaçla 5'er yıllık imar izlencesi 
düzenleme görevi yüklemesinin nedeni 
budur. Yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı 
yasanın 1605 sayılı yasa ile değişik 33. 
maddesi, kamusal tesislere ayrılan yerler-
den izlence kapsamına alınanların 4 yıllık 
dönem içinde, izlenceye alınmayanların 
da iyesinin başvurma gününü izleyen 5 yıl 
içinde belediyelerce kamulaştırılması 
gerektiğini, belirtilen süre içinde kamu-
laştırılmazlarsa, belediyelerin bu gibi 
yerlerde yapıya izin vermek zorunda 
olduklarını öngörmekteydi. 

Belediyelerce uygulama imar planının 
gerektirdiği kamulaştırma ve imar hare-
ketlerine, izlencedeki sıraya göre girişile-
ceğinden, buralarda taşınmaz (arsa) iyesi-
ne yapı yasağı getirilmesi amaca daha 
uygun görünmektedir. Ancak bu alanların 
10, 20 ve hatta 40 yıl gibi sürelerle yapı 
yasağı kapsamında bulunmasının da kamu 
yararına dayandırılması inandırıcı ola-
mamaktadır. Bu doğrultudaki plan deği-
şikliklerini Danıştay 6. Dairesi, 
20.10.1993 tarihli ve E. 1992/3665, K. 
1993/4391 sayılı kararıyla, "şehircilik ve 
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planlama ilkeleri ve kamu yararı ama-
cına uygun olmadığı... planlamada 
aranan süreklilik ilkesinin zedelendiği" 
şeklinde değerlendirmektedir. 

Sürekli plan değişiklikleri yapılarak, 
bu süreler içinde (36 yıl içinde) kamulaş-
tırmanın yapılmamış ve anılan planların 
uygulanmasına geçilmemiş olmasını da 
Danıştay 6. Dairesi, 5.10.1993 tarihli ve 
E. 1992/4804, K. 1993/3954 sayılı kara-
rıyla, "arazi kullanış türünde tutarlılık 
bulunmadığı" değerlendirmesiyle, bele-
diyenin bu durumda "çevredeki yapılaş-
mayı ve yerleşme düzenini dikkate 
alarak yeni bir plan çalışması yapması 
gerektiğinin doğal olduğu" kararını 
taşımaktadır. 

Ülkemizde yerel yönetimler denilince 
akla ilk gelen kurum olan belediyelerin, 
İmar Yasası'nın zorunlu kılmasına karşın, 
'5 Yıllık İmar Programları'nı hazırla-
madıkları bilinmektedir, tmar Yasası'nın 
bu doğrultudaki maddeleri de pek az iş-
lemekte ya da hiç uygulama bulmamakta-
dır. Belediyelerin bu görevlerini yerine 
getirmemelerinin ve savsaklamalarının bir 
'cezai' ya da 'mali' yaptırımı da bulun-
mamaktadır. 

3194 sayılı İmar Yasası'nın, imar 
programına alman, ancak uygulama imar 
planlarında kamusal hizmetlere ayrılan 
özel iyeliğe konu taşınmazların, plandaki 
amacına uygun şekilde kullanılmalarını 
sağlamak üzere, birden çok taşınmaz 
edinme yöntemini içermesi yerine, terci-
hini yalnızca kamulaştırma şeklinde yap-
ması, ülkemiz açısından talihsizliktir. 
Kaldı ki, kamulaştırma ile edinilmesi 
öngörülen kamusal hizmetlerin 8'ini, İmar 
Yasası'nın 18. maddesinin uygulanması 
durumunda bedelsiz kamuya terk edilmesi 
gerekenler oluşturmaktadır. Kent özekle- 

rinde (merkezlerinde), yapılaşmanın ta-
mamen gerçekleştiği alanlarda, kamusal 
tesislere ayrılan ve yasanın 18. maddesi-
nin (arsa ve arazi düzenlemelerinin) uy-
gulanması olanağı da bulunmayan birkaç 
yer için kamulaştırma bir yöntem olarak 
ortaya çıksa bile, ülkemiz kentlerinde bu 
özel durumların dışında kalan alanlar için 
tekdüze kurallar konularak bunlann uy-
gulanmasından kentlerimiz ve taşınmaz 
iyeleri adına sağlıklı sonuçlar bekleme 
olasılığı zayıftır. Belediyelerin akçal dar-
lıkları, teknik işgören kadrosunun yeter-
sizlikleri de başarılı olmayı etkileyen 
nedenler arasındadır. İmar Yasası'nın 18. 
maddesinde öngörülen kuralın, uygulama 
yönetmeliği ile birlikte ele alınarak içinde 
bulunulan koşullar gereği geliştirilmesi, 
belediyelerin 5 yıllık imar izlenceleri 
içinde tanımlanması, kamusal tesislere 
ayrılan yerlerde iyelik sorununun çözümü 
açısından değerlendirilmesi ve bu kuralın 
belirli süreler içerisinde uygulanması 
zorunlu kılınmalıdır. Yasa ile öngörülen 
görevlerini yerine getirmeyen belediyeler 
hakkında 'cezai' ve 'mali' yaptırımlar 
yasada açıkça tanımlanmalıdır. 

3.3. Kadastro Parsellerinin Plan 
Gereği İmar Ada ve Parselleri Duru-
muna Getirilmesinde İyelik Yönünden 
Ölçütler Nelerdir? 

İmar planına uygun yer bölümleme ve 
yapı işlerini yürütmek, kenti uygulama 
imar planında öngörülen yönde ve aşa-
malarla geliştirmek, kent topraklarını 
yapıya elverişli duruma getirmek ama-
cıyla yapılan işlemlerin denetim altına 
alınmasına ilişkin ayrıntılı kurallar yö-
netmeliklerle getirilmiştir. Denetim yetkisi 
ise iki türde ortaya çıkmaktadır (Yavuz-
Keleş-Geray 1978: 376)?^;^ 
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1. Yükseklik Denetimi: Yaşam için 
gerekli ışık ve havayı sağlamak, yapılar 
arasında    uyumluluğu    gerçekleştirmek 
amacıyla topraktan düşey olarak yarar 
lanma için iyelik hakkına konan sınırla 
malardır. 

2. Yoğunluk Denetimi: Kentsel alan 
larda nüfus yoğunluğunun denetim altına 
alınması amacıyla, arsadan yatay olarak 
yararlanmaya   getirilen   sınırlamalardır. 
İmar tüzesi ve yürütmeliğinde en kritik 
konulardan birisi de en küçük parsel yü 
zölçümünün saptanmasıdır.  3194 sayılı 
yasanın   15.   maddesine   göre,   "imar 
planlarında parsel cepheleri tayin e- 
dilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, 
asgari cephe genişlikleri ve büyüklükle 
ri yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
tespit edilir. İmar planı dışında kalan 
alanlarda yönetmeliklerinde tayin edi 
lecek miktarlardan küçük ifrazlara izin 
verilmez".   Benzer   kural,   yürürlükten 
kaldırılan 6785/1605 sayılı yasanın 37. 
maddesi ile düzenlenmişti. 

Parsel büyüklüklerinin belirlenmesi i-
çin, 3194 sayılı yasa ile birlikte yayınla-
narak yürürlüğe giren; 

®   İmar Planı Yapılması ve Değişiklikle-
rine Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

• 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında 
Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği 

* Belediye ve Mücavir Alan Sınırları 
İçinde   ve   Dışında  Planı   Bulunmayan 
Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği 

ile getirilen kuralların ayrı ayrı bilin-
mesi zorunludur. Bu yönetmeliklerdeki 
kurallar, imar planlarında tersine bir a-
çıklama bulunmadığında uygulanmakta-
dır. Dolayısıyla imar planında Öngörülen 
kuralların öncelikle uygulanması zorun-
luluğu bulunmaktadır. 

Parsel büyüklüklerinin belirlenmesi 
konusundaki tartışmalar, daha çok beledi-
ye ve komşu alan sınırlan dışında kalan 
yerler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İmar 
Tüzüğü (17.7.1957 tarihli ve 9657 sayılı 
Resmi Gazete) uyarınca (m. 41), parsel 
büyüklüğünün 2.000 m2'den daha küçük, 
yola cephesinin 50 m'den daha az olama-
yacağı belirtilmiştir. 6785/1605 sayılı 
yasanın Ek 7. ve 8. maddelerine ilişkin 
yönetmelik (18.1.1975 tarihli ve 15122 
sayılı Resmi Gazete) uyarınca (m. 2.02), 
onanlı imar planı dışında kalan alanlarda 
yapılacak ayırmalar sonucu elde edilecek 
parsellerin 20.000 m2'den daha küçük ve 
yola cephesinin 50 m'den daha az olama-
yacağı, ancak bakanlık onayı alınmasıyla 
bu büyüklüklerin parselde 5.000 m2'ye, 
yol için 25 m'ye kadar indirilebileceğine 
yer verilmiştir. Bu kural İmar ve Yol 
İstikamet Planı Bulunmayan Beldelerde 
Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nde de 
(19.2.1978 tarihli ve 16205 sayılı Resmi 
Gazete) aynen yer almıştır (m. 4.05). 
14.5.1975 tarihli ve 15412 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan yönetmelik gereği, 
köylerin ve mezraların yerleşik (meskun) 
alanlarında yapılacak ayırmalarda kalıt 
(miras) nedeniyle yapılacaklar dışında 
3.000 m2'den küçük parsel oluşturulama-
yacağı öngörülmüştür. 

Günümüzde ise, 3194 sayılı yasa uya-
rınca çıkarılan Belediye ve Mücavir 
Alan Sınırlan İçinde ve Dışında Planı 
Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak 
İmar Yönetmeliği'nin 62. maddesi uya-
rınca, parsel büyüklüğünün 5.000 m2'den, 
yola cephesinin de 25 m'den daha az 
olamayacağı belirtilmiştir. Bunun ayrıca-
lığı, BİB Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü'nün 27.5.1992 tarihli 
ve 1870-9107 sayılı Genelgesi ile tanım-
lanmıştır.   Buna   göre,   ayırmaya   konu 
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parselin yola cephesinin olmaması duru-
munda, parsel büyüklüğü aynı kalmak 
(5.000 m2) koşuluyla, en az 7 m genişli-
ğindeki yolun tapudan terkin edilmesi 
kaydıyla ayırmalara izin verilmiştir. 

1985 öncesinde, belediye ve komşu 
alan sınırlan dışındaki yerlerde, en küçük 
parsel yüzölçümünün büyük tutulması, 
özel parselasyona dayalı uygulamaların 
artmasına neden olmuştur. 3194 sayılı 
yasanın» 18. maddesinin son fıkrası ile 
imar planı bulunmayan alanlarda "özel 
parselasyon ve satış vaadi sözleşmesi-
nin" yasaklanması, bu kez aynı alanlarda 
az da olsa konut yapı kooperatiflerinin 
etkinliklerini artırmalarına yol açmışsa da, 
esas olarak özel parselasyon için yasal 
açıklardan yararlanma sürecini aralamış-
tır. 

Yapının arsa üzerinde kaplayacağı a-
lan, genellikle kullanış amacına ve yapı 
yüksekliğine göre değişmekle birlikte, 
arsa üzerindeki yatay sınırlamaların bir 
biçimi de parsel genişlik ve derinliğinin 
saptanmasında ortaya çıkmaktadır. Bele-
diye ve komşu alan sınırları içinde parsel 
genişliği ve derinliği, uygulama imar 
planı ve yönetmeliklerine göre belirlenir-
ken, dışında ise parsel genişliğinin 10 
m'den, derinliğinin 20 m'den az olamaya-
cağı kuralı, çıkarılan yönetmeliklerde 
değişmeden varlığını korumuştur. 

3.4. Boş Duran Parseller İmar Pla-
nına Uygun Yapıya Zorlanabilir mi? 

Arsa, bir imar planı uyarınca imar par-
seli durumuna gelmiş, üzerinde imar 
hakları belirlenmiş, kentin altyapı siste-, 
mine bağlanmış kentsel topraktır. Arsanın 
tarımsal topraklardan ayrı olarak değerini 
artıran etkenler, kent planlaması ve kamu 
tarafından gerçekleştirilen yatırımlardır. 
Arsanın üzerinde artan imar haklarının 

yarattığı değer artışlarının mülk iyesinin 
hakkı olarak görülmesi, özel iyeliğin 
toplum yaran doğrultusunda denetlene-
memesinin bir sonucudur. Her türlü bele-
diye hizmetiyle altyapısı sağlanmış, imara 
elverişli, yapıya hazır duruma getirilmiş 
olan yerlerdeki arsa iyelerini, imar planına 
uygun yapı yapmaya zorlamak, bu ne-
denlerle gerekebilir. 

Yapı yapmaya zorlama, hem kentin 
düzenli gelişmesi ve hem de arsaların 
vurgunculuk (spekülasyon) amacıyla uzun 
süre boş tutulmasının önlenmesi açısından 
da yararlı görülmektedir (Yavuz-Keleş-
Geray 1978: 402). 9.7.1956 tarihli ve 
6785 sayılı İmar Yasası'mn (16.7.1956 
tarihli ve 9359 sayılı Resmi Gazete) 48. 
maddesi uyannca, imar görmüş ve 10 
yıldan beri boş duran kentsel arsa üzerin-
de, yasa ve plan gereklerine göre yapı 
yapılması olanağı bulunanlardan belediye 
meclislerince saptananlarına bu durumun 
tebliğ edilmesi ve ayrıca kütüğe işlenmesi 
için tapu yönetimine bildirilmesi öngörü-
lerek, "tebliğ tarihinden itibaren beş yıl 
içinde plana ııygttn inşaat yapılmadığı 
takdirde istimlak olunur" kuralına yer 
verilmiştir. 

Benzer kural, yasanın 1972 yılında 
1605 sayılı yasa ile yapılan değişikliğinde 
de bulunmaktadır. Ancak yapılan deği-
şiklikle "10 yıldan beri boş duran" ta-
nımına yer verilmeyerek, 1956 yılında 
getirilen "istimlak olunur" kesin kuralı 
da "istimlak edilebilir" şeklinde yumu-
şatılmış ve "Beş yıllık müddet geçtiği 
halde, belediyelerce istimlak edilmeyen 
yerlerde mal sahibince plan ve mevzua-
ta uygun inşaat yapılıp ikmal edildiği 
takdirde, belediyelerin istimlak hakkı 
ortadan kalkar" kuralı eklenmiştir. 
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