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1-TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNİN ÇERÇEVESİ VE TEMEL ÖĞELERİ 
 
Artan dünya nüfusu, bölgeler ve ülkeler arası göç, doğal afetler, su kıtlığı, küresel iklim 
değişikliği, enerji ve tarım alanlarındaki gelişmeler arazi yönetiminin önemini giderek 
artırmaktadır. Bu durum, arazi yönetimi faaliyetlerinin son derece karmaşık, birbiriyle ilişkili 
çok yönlü bir süreç olmasına da yol açmaktadır.  
 
Arazi yönetimi, genel olarak kabul görmüş uluslararası bir tanımı olmayan, ancak taşınmaz 
yönetimiyle ilişkili olmanın da ötesinde bir alandır. Bu yüzden, arazi yönetimi, hemen hemen 
her şeyi kapsayan bir alan olarak görülmektedir.   
 
Son yıllarda, arazi yönetimi deyimi, yalnızca bölgesel planlama ya da çevre koruma veya 
benzeri faaliyetler için değil, aynı zamanda mülkiyet ve toprağa dayalı faaliyetler için de 
kullanılmaktadır. 
 
Kentsel gelişmeyi denetlemek, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi gerçekleştirmek, 
kentleşmenin gerektirdiği altyapı ve konut gereksinmesini karşılamak, tarım topraklarının 
kentsel amaçlarla kullanılmasını sınırlamak, arsa ve arazi fiyatlarındaki aşırı ve yapay artışlar 
yanı sıra spekülasyonu önlemek bir ülkedeki arsa politikasının temel amaçları arasında 
sayılmaktadır.   Arazi yönetimi, arsa politikasının amacına ulaşmasında da önemli bir araçtır. 
Dolayısıyla, arazi yönetimi, yalnızca kentsel alanlarda değil, aynı zamanda kırsal alanlarda da 
toprağın ve insan-toprak ilişkilerinin sağlıklı ve planlı bir şekilde yönetilmesi için öngörülen 
politikaların gerçekleşmesini amaçlamaktadır.  Bu aşamada, arazi yönetimin temel öğeleri ve 
temel politikaları şöyle açıklanabilir: 
 
1.1-TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNİN TEMEL ÖĞELERİ 
 

1. Kentsel Arsa Politikası 
2. Kırsal Toprak Politikaları  

 
1.2-ARAZİ YÖNETİMİNDE TEMEL POLİTİKALAR 
 

1. Türkiye Kadastrosu ve Mülkiyet Sistemi, 
2. Türkiye’de İmar Planlama ve Uygulamada Etkili Aktörler, Yetki ve Sorumluluklar, 
3. Mekânsal Planlama 
4. Arsa Düzenlemeleri, 
5. Kırsal Alan Düzenlemeleri (Arazi Toplulaştırmaları), 
6. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm, 
7. Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi, 
8. Ormanlar ve Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlar, 
9. Yabancılara taşınmaz Satışı, 
10. Meralar, 
11. Tarım Arazileri 
 

Türkiye’de, arazi yönetiminden söz edildiğinde akla hemen taşınmazlar kadastrosu 
gelmektedir. Kadastro ile oluşan mülkiyet ve tapu sicili sistemi esas alınarak gerçekleştirilen 
kentsel ve kırsal toprak planlaması ve uygulama politikaları arazi yönetiminin temel 
faaliyetlerini oluşturur. Bu arada, kentsel dönüşüm, taşınmaz değerlemesi, orman alanları ve 
yabancılara taşınmaz satışı ve daha pek çok faaliyet Türkiye’de 1980’li yıllarla beraber arazi 
yönetimi kapsamında en sık gündeme gelen konular arasında yer almışlardır. Bu raporda, 



Türkiye’de arazi yönetimi politikaları kapsamında sözü edilen faaliyetlere ve bu faaliyetlerle 
ilgili yaşanan gelişmelere yer verilmektedir. Böylece, Türkiye’de toprak-insan ilişkileri, buna 
ilişkin yapılan düzenlemeler, ülkeyi ve toplumu derinden etkileyen gelişmeler 
açıklanmaktadır. 
 
BM-FIG Bathurst Deklarasyonu (1999)’nda Arazi Yönetimi şöyle tanımlanmıştır: 
“Sürdürülebilir kalkınma için, hem bir kaynak olarak arazinin yönetimiyle hem de ekolojik ve 
ekonomik bakış açılarıyla ilişkili faaliyetlerin tümüdür.” Arazi yönetiminin Almanca anlamı 
için “landadministration” terimi buna eklenerek şu tanım yapılmaktadır: “Mülkiyet 
koşullarına, taşınmazların değerine ve kullanımına ilişkin olan ve toprak politikasının 
uygulanmasına yarayan bilgilerin belirlenmesine, saptanmasına ve yaygınlaştırılmasına 
yönelik süreçtir.”1Gelişmekte olan, eşik ya da dönüşmekte olan ülkelerdeki görevlerden 
bağımsız olarak arazi yönetiminin en kapsamlı tanımını, Prof. GerhardLarsson şöyle 
yapmaktadır: “Arazi yönetimi kavramı, belirli arazi kaynaklarının kullanımında belirlenen 
hedeflerin sağlanmasını amaçlayan faaliyetleri açıklayan kapsamlı bir nitelemedir. Bu 
faaliyetlerin amacı, var olan belirli düzen içerisinde verimli bir arazi kullanımını ileriye 
taşımak olabilir; örneğin doğal çevrenin izlenmesi, yönetimi ve kontrol edilmesi… Alternatif 
olarak asıl amaç, önemli yatırımlarla arazinin geliştirilmesini sağlamak veya var olan arazi 
kullanımını değiştirmek biçiminde de belirlenebilir. Her iki durumda da başlangıç noktası, 
hedeflerin belirlenmesidir. Hedefler, neler yapılması gerektiğini belirleyecektir.”2Kentsel 
dönüşümü, arsa düzenlemesini ve değerlemeyi de, bu bütünün bir öğesi, olarak yapılandırmak 
ve modellemek zorunludur. İşte bu bütünsellik içinde kavranmış bir arazi yönetimi sistemi 
kurarak, mekana dönük tüm araçları bu bütün içinde eşgüdümlemek gerekmektedir.  
 
Bu açıdan, arazi yönetimi, bir kapsayıcı, kucaklayıcı araçtır. Mekanla ilgili saptayıcı ve 
düzenleyici tüm araçları bu kavramın altında eşgüdümlemek hedeflenmelidir. Bunun için tüm 
faaliyetleri; 
 
1. Kentsel Arsa Politikası 
2. Kırsal Toprak Politikaları 
 
Şeklinde ele almak ve planlamak görevi ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Türkiye’de kentsel arsa ve kırsal toprak politikası toplum yararı doğrultusunda oluşmamıştır. Toprağın 
kıt, sınırlı bir doğal kaynak olduğu yeterince benimsenmemiştir. Oysa, mekanların ve toprakların 
kullanımı sorunu, toprağa bakışla, onu kullanmaya ve düzenlemeye bakışla doğrudan ilintili bir 
sorundur.  

Dünya’da yaşanan küreselleşme ve gelişen ekonomik ilişkiler sonucu dünyada farklı 
dönüşümler yaşanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımsal yapıların çözülmesi 
ile birlikte kentsel alanlara yönelen üretim ilişkileri, kentlerin 20. yüzyılda üstlendiği 
işlevlerin bugün daha karmaşık duruma gelmesi sonucunu doğurmuştur. Gelişmekte olan 
ülkelerde üretim yapısının değişim süreci, hem kentlerin demografik yapılarını, hem de 
kentlerin üstlendiği üretim yapısını ve ilişkilerini değiştirmektedir. Bu çerçevede değişen 
demografik yapılar ve değişen ekonomik yapılar, kentlerde yaşayanlar arasında gelir 
eşitsizliklerini artırırken, yoksulluk temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan tüm 
çalışmalarda, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun kırsal alandan daha çok kentlerde 
yaşandığını ortaya koymaktadır. Tarımsal yapıların çözülmesi ile ortaya çıkan göç olgusu ile 

                                                 
1
 FIG, Bathurst Deklarasyonu, Yayın No: 22/1999. 

2
Larsson, Gerhard, Land management, publicpolicy, controlandpartizipation, Hrsg. 

TheSwedishCouncilforBuildingResearch, Stockholm, 1997) 



birlikte kentlerde derinleşen ve yaygınlaşan bir yoksulluk sorunu olduğu açıktır. Yoksulluk 
aynı zamanda dışlanma olgusunu da gündeme getirmektedir. Dünyada gelişen bu süreç 
Türkiye’de de koşutluk taşımaktadır. 1980 sonrası süreçte Türkiye’de küresel odaklı 
gelişmelerin etkili olması, finans odaklı gelişmeler, tarımsal üretimin dışlanma süreçleri ile 
terör olayları kentsel alanlara yoğun bir göçe neden olmuştur. 
 
Bu süreç, her alanda planlamaya olan ihtiyacı artırmış ve artırmaya da devam etmektedir. 
Özellikle, imar planları, düzenleyici faaliyetlerin en önemli belgeleri haline gelmiştir. Çünkü 
kentler, genel anlamda “planlama”, özel anlamda “imar planlaması” temelinde gelişirse, 
insan-toprak ilişkileri bu bilgi ve bilinç üzerine oturtulursa, yönetilebilir ve yönlendirilebilir 
bir olguya ve sürece dönüşür. Kentsel alanlarda, mekân kullanımını düzenleyen bir planlama 
üzerinde herkes uzlaştığı ve benimsediği sürece, planlar başarılı ve bağlayıcı olurlar.  
 
 
1.3-ARAZİ YÖNETİMİNDE TOPRAK-İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN 
YASALAR VE BU YASALARIN GRUPLANDIRILMASI 
 
Özetle söylemek gerekirse, arazi yönetiminin başarısı, gerek kentsel ve gerekse kırsal 
alanlarda toprak kullanımını ve toprak-insan ilişkilerini düzenleyici rolünde ne kadar etkili 
olduğuna bağlıdır. Bunun için, Türkiye’deki mevzuatı, aşağıdaki şekilde gruplandırmak 
incelemeleri kolaylaştıracaktır. Bu gruplandırma, Türkiye’de toprak-insan ilişkilerinin 
yönetimini, yetki-görev-sorumluluk-denetim konularını açıklamaya da faydalı olacaktır. 
Ayrıca, arazi yönetiminin değerlendirilmesi yanı sıra, toprak politikaları bakımından merkezi 
yönetim ve yerel yönetim ilişkilerinin kavranması için de bu gruplandırmaya gereksinme 
vardır. Bu gruplandırma şu şekilde yapılabilir; 
 
1. Taşınmaz Mülkiyeti ve Tapu Sicili Mevzuatı 
2. İmar Mevzuatı 
3. Tarım Mevzuatı 
4. Sanayi Mevzuatı 
5. Orman Mevzuatı 
6. Turizm Mevzuatı 
7. Taşınmaz Değerlemesi Mevzuatı 
8. Vergi Mevzuatı 
 
Yukarıda belirtilen gruplar içinde aşağıda belirtilen yasalar öne çıkmakta ve en çok kullanılan 
yasalar arasında yer almaktadırlar; 
 
1. Taşınmaz Mülkiyeti ve Tapu Sicili Mevzuatı 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 
 3402 sayılı Kadastro Kanunu 
 2644 sayılı Tapu Kanunu 
 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun 
 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 
 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
 5543 sayılı İskân Kanunu 
 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 
 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 



 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel 
Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yasa 

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

2. İmar Mevzuatı: 
 3194 sayılı İmar Kanunu 
 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun  
 3621 sayılı Kıyı Kanunu 
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 
 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
 3213 sayılı Maden Kanunu 
 2872 sayılı Çevre Kanunu 
 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 
 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 
 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa 
 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 
 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 
 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun 
 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Kanunu 
 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı 

İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
 775 sayılı Gecekondu Kanunu  
 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanun 
 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu 

3. Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı: 
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  
 4342 sayılı Mera Kanunu 

4. Sanayi Mevzuatı: 
 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) 

5. Orman Mevzuatı: 
 6831 sayılı Orman Kanunu 
 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 

Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanun 

 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 

6. Turizm Mevzuatı 
 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

7. Taşınmaz Değerlemesi Mevzuatı 
 5411 sayılı Bankacılık Yasası 
 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 
 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ  
 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu 

Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 35) 
 Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45, No: 48) 
 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  

8. Vergi Mevzuatı 
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 



 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
 492 sayılı Harçlar Kanunu 
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Yasası 
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

 
Yukarıda belirtilen gruplar ve bu gruplar içinde yer alan yasalar yanı sıra, tüzükler ve yüzlerce 
yönetmelik, yönerge ve genelgelerle arazi yönetimi düzenlenmiş bulunmaktadır. İnsan-toprak 
ilişkilerini düzenleyen ve kentsel ve kırsal toprak politikalarını yönlendiren bu kurallar arazi 
yönetiminin hukuki yapısını da oluşturmaktadır. 
 
 
1.4-ARAZİ YÖNETİMİNDE MERKEZİ VE YERİNDEN YÖNETİMLERE YETKİ 
VEREN YASALAR 
 
Yukarıda belirtilen hukuki yapıda öngörülen faaliyetlerin hangi kurum ve kuruluşların görev-
yetki ve sorumluluk alanına girdiği, bu kez farklı hukuki düzenlemelerle açıklanmış 
bulunmaktadır. Bu hukuki düzenlemelerin temelini ise, 18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası oluşturmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye’de arazi yönetimine ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesinde merkezi ve yerinden 
yönetimlere yetki veren yasalar ise şunlardır; 
 
1-YERİNDEN YÖNETİM 
 

• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
• 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
• 442 Sayılı Köy Kanunu 

YERİNDEN YÖNETİM 

1. BELEDİYELER 

   1.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 

   1.2. İL BELEDİYELERİ 

   1.3. İLÇE BELEDİYELERİ 

 

2. İL ÖZEL İDARELERİ 

3. KÖYLER 

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÖNETİMİ 

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim esaslarına dayanır (Anayasa, m. 123) 

MERKEZDEN YÖNETİM 

1. BAŞBAKANLIK 

2. BAKANLIKLAR 

2.1. İÇİŞLERİ BAKANI  

2.2. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

2.3. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

2.4. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

2.5. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI 



 
2-MERKEZDEN YÖNETİM 

 
• 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  
• 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 
• 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 
• 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

((Madde: 9’a göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; Madde: 12’ye göre, 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) 

• 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

• 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

• 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (Madde: 11’e göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 

• 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

• 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Madde: 15’e göre, Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü, eski DLHİ)) 

• 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
• 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun 
• 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
• 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   
• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
• 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun 
• 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 
• 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu  
• 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu 
• 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
• 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 

 
 
1.5-TÜRKİYE’DE GENEL TOPRAK VARLIĞI 
 
Türkiye toprakları, yüzölçümü içinde aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibi oranlanabilir: 
 
Arazi Türü Yüzölçümü (m2) % 
Tarım arazileri 276.990,04 35,27 
Ormanlar 207.632,48 26,44 
Baltalık+koruluk+fundalık+çalılık araziler 27.054,15 3,44 
Göller 11.322,07 1,44 
Çayır ve meralar 217.456,90 27,69 
Yerleşim alanları ve diğer alanlar 44.891,36 5,72 
Türkiye Yüzölçümü 785.347,00 100,00 

 



Türkiye topraklarının büyük bir bölümünü “kamu malı” olarak adlandırılan toprakların 
oluşturduğu görülmektedir. Bu durumda, kamu malı kavramına açıklık getirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, kamu malları kapsamında ormanlar ve meralarla ilgili son yıllarda 
yapılan radikal düzenlemeler ile her ne kadar özel mülkiyet kapsamında olsalar da tarım 
arazileri ile ilgili düzenlemelerin de açıklanması gerekli görüşmüştür; 
 
1.5.1. Kamu Malları  
 
Devletle bağıntılı olan, özel mülkiyete elverişli olmayan, herkesin ortak ve genel 
yararlanmasına sunulan, kamu yararına kullanılmak üzere ayrılan, bir kamu hizmetine 
özgülenen mallara geniş anlamda “kamu malı” denilmektedir. Kamu malları kuramının 
bugünkü anlamıyla ilk kez Fransa’da ortaya çıkmasının başlıca nedeni, kimi malları, 
devredilmelerine engel olmak, korumak düşüncesidir. Dolayısıyla bu kuramın, satılabilecek 
devlet malları ile satılamayacak devlet mallarının belirlenmesi amacıyla doğduğu ve geliştiği; 
özel mülkiyete elverişli olmayan, herkesin yararlanmasına sunulmuş malların, kamu 
mallarını, diğerlerinin ise, kamunun özel mallarını oluşturduğu; özel mülkiyete elverişli 
olmama niteliğinden dolayı kamu malları üzerinde kamu tüzel kişilerinin yalnızca bir gözetim 
ve denetim hakkının bulunduğu ancak, kamunun özel mallarının bir kısmının ise özel 
mülkiyete konu olabileceği kabul edilmiştir. 
 
Türkiye’de ise, kamu mallarını genel ve sistematik olarak düzenleyen bir yasa 
bulunmamaktadır. Bu konuda ilk girişim sayılan Ebul’üla Mardin ile Sıddık Sami Onar’ın 
hazırladıkları kamu malları yasa tasarısının (1944), KİT’lerin mallarının konumu hakkındaki 
duraksamalar yüzünden yasalaşmadığı söylenmektedir. 1961 Anayasası’nda kamu malları ile 
ilgili özel madde konulmasına ilgi gösterilmemesi ise, “...kamu malı kuramının ve kavramının 
Türk Hukukundaki varlığının reddi değil; yalnızca Anayasa kuralına çevrilmesinin uygun 
bulunmaması...” şeklinde değerlendirilmektedir. Yapılan incelemelere, genel ve özel yasal 
düzenlemelere ve yargısal kararlara karşın, kamu mallarının içeriğine ve ayırımlarına yönelik 
belirsizlikler henüz giderilebilmiş değildir. 
 
Türk hukuk sisteminde özel mal – kamu malı, tahsis, sahipsiz mal, devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olma gibi kullanılan birçok terim üzerinde genel kabul sağlanamadığı, Türk 
Medeni Kanunu, Kadastro Kanunu gibi konuyla ilgili metinlerde de doyurucu terim 
tutarlılığının, açık ve kesin anlam birliğinin bulunmadığı görülmektedir.3 
 
Kamu malları üzerindeki bu belirsizliklerin bir sonucu olarak, ülkemizde “kamu”ya ait 
alanların “özel mülkiyet”e açılması ile ilgili imar planlarında değişiklikler, özelleştirmeler, 
özel yasalarla mülkiyetin devri faaliyetleri artarak devam etmektedir. Bunun dışında, kamu 
mallarının korunamaması yanı sıra giderek azalmasının önemli nedenlerinden biri de idarenin 
ihmalidir. Bu durum, idare üzerinde kurulan baskının etkili olduğunu göstermektedir. 
 
Bu arada, kadastro çalışmaları ile “kadastro harici alanlar” adıyla tanımlanarak tapu siciline 
tescil edilmeyen yerlerin “devletin hüküm ve tasarrufu altında” oldukları kabul edilmiştir. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında deyimi, orta malı niteliğindeki mallar (442, Ek madde: 
12), tüm kamu malları (4721 sayılı TMK, madde: 715), hizmet malları (3402, madde: 18), 
idareye ilişkin tüm mallar (3402, madde: 17) ve diğer pek çok yasada da buna benzer şekilde 
kullanıldığı dikkate alındığında yukarıdaki değerlendirmeyi doğrulamakta, bu deyimin 
yalnızca devlet tüzel kişiliği mallarına ilişkin ancak farklı kapsamlarda kullanıldığı 

                                                 
3Sirmen, 1999: 175; Gülan,1999: 9; Saner, 1999: 180 



görülmektedir. Anayasa Mahkemesi de, “Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerde 
özel mülkiyet kurulamayacağı, esasen, Medeni Kanunun 641.Maddesinde (yeni 
715.Maddesinde) ilke olarak hükme bağlanmıştır. Bu yerler özel mülkiyete konu olamayacağı 
içindir ki, Medeni Kanunun 912. Maddesine göre (yeni 999.Maddesine göre) tescilleri de 
gerekmemektedir.” görüşündedir.  1982 Anayasası’na göre, kıyılar (madde, 43), tabii servetler 
ve kaynaklar (madde, 168), ormanlar (madde, 169) devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Anayasa’da, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılması ve tahribinin 
önlenmesi Devletin görevleri arasında sayılmaktadır (madde, 44). 3402 sayılı Kadastro 
Yasası’na göre, “…kayalar, tepeler, dağlar gibi tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile 
deniz, göl, nehir gibi genel sular devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve bu yerler tescil ve 
sınırlandırmaya tabi değildir ve özel mülkiyete konu olamazlar…”.  
 
Üzerinde devletin mülkiyet hakkı bulunan ve “Devlete ait bilumum gayrimenkul emval” 
olarak tanımlanan taşınmaz mallar, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Yasası’na göre (madde: 
23), tapu sicilinde “Maliye Hazinesi” adına tescil edilmektedirler. Tapuda yalnızca maliye 
hazinesi adına kayıtlı olanlar değil, aynı zamanda kamu Devlet ve kamu tüzel kişilerinin 
mülkiyetinde olan taşınmaz mallar üzerindeki “yönetim esaslarının tespit edilmesi” (madde: 
13/h), “tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisin 
kaldırılması” (madde: 13/d) yetkisi de 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ye göre Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne aittir (madde: 
13). Kamu mallarının yönetilmesi, gözetilmesi, tahsisi, tahsisin kaldırılması gibi birbirinden 
farklı konularda her türlü tasarruf yetkisi aynı kurumda toplanmış bulunmaktadır. 
 
Var olan durumda, hangi malların niçin ve neye göre kamu malı sayılacağı ile, kamu 
mallarının çeşitli ayırımlarında tümü için geçerli ölçütlerin ve temel ilkelerin belirlenmesine 
çalışılmalıdır. Her mal için özel kuralların konulmasında yarar vardır. Bununla birlikte, 
günümüzde kamuya ilişkin malların; 
 
1. Kamu malı, 
2. Kamunun özel malı, 
 
Şeklindeki ayrımı yanı sıra, uygulamada kimi farklılıklar gösterse de; 
 
1. Hizmet malları, 
2. Orta malları, 
3. Sahipsiz mallar, 
 
Şeklindeki ayrım da yerleşmiştir. Hangi toprakların bu grupların hangisi içinde yer alacağı 
aşağıda belirtilmiştir: 
 
1-SAHİPSİZ MALLAR 

 Tarıma elverişli olmayan yerler 
 Yararı kamuya ait sular 
 Kıyılar 
 Ormanlar 
 Tabii Servet ve Kaynaklar 
 Kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar 
 Denizler 
 Göller 
 Akarsular 
 Meşelik, çalılık, fundalıklar 
 Sazlık, bataklıklar 



 
 
2-ORTA MALLARI 

 Mera, yaylak, kışlak, harman ve otlaklar 
 Pazar ve panayır yerleri 
 Köprü 
 Mezarlık yerleri 
 Baltalık 
 Sıvat ve zeyrek yerleri 
 Kuyu ve genel çeşmeler 

 
3-HİZMET MALLARI 

 Okul 
 Hastane 
 Karakol 
 Cami ve namazgah 
 Hükümet konağı 
 Resmi bina ve tesisler 
 İskele ve limanlar 
 Üniversite binaları 
 Stadyum ve hipodromlar 
 Cezaevleri 
 Haller 
 Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi teknik altyapı tesisleri 
 Lojmanlar 
 Askeri tesisler 
 Eğitim ve sosyal tesisler 

 
Yukarıda belirtilen alanlardan Türkiye yüzölçümünün ¼’ünü oluşturan ormanlar ve orman 
sınırları dışına çıkarılan yerlerle ilgili düzenlemeler şöyledir; 
 
1.5.1.1-ORMANLAR VE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER 
 
Türkiye’de orman konusu, beş farklı yasa ile düzenlenmiştir;  

1) Anayasa (Madde: 44, 168, 169, 170),  
2) Türk Medeni Kanunu (Madde: 715, 729, 740, 751, 755, 756, 818, 999),  
3) 6831 sayılı Orman Kanunu,  
4) 19.04.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına 

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun,  

5) 3402 sayılı Kadastro Kanunu (Madde: 4, 7, 14, 16, 17, 18, 22, 45, 46).  

 
Anayasa desteğini de alan ve sistemli hale gelen orman dışına çıkarma işlemleri sonucu, 1937 
yılından 2003’e kadar, Türkiye’de, 201.992,96 km² olan ormanların % 2.3’ü (4 734.19 km²) 
orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu yerlerin 3. Kişilere satışı için çeşitli aralıklarla yasalar 
çıkarılmış, ancak bu düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişlerdir.4 
Anayasa  

                                                 
4 Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeler şunlardır; 

1. 21.06.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 45. maddesi ile 2-B alanlarının zilyetlikle edinilebileceğine 
ilişkin kural Anayasa Mahkemesi’nin 01.06.1988 tarihli ve E.1987/31, K.1988/13 sayılı; 01.06.1988 tarihli ve 
E.1987/32, K.1988/14 sayılı kararlarıyla iptal edilmiştir. 

2. 17.10.1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yasa’nın 11. 
maddesi ile 2-B alanlarının kullanan kişilere devrine ilişkin kural Anayasa Mahkemesi’nin 30.03.1993 tarihli ve 
E.1992/48, K.1993/14 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

3. 3290 sayılı Yasa ile değişik 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 



Mahkemesi’nin iptal kararlarında, “…yasa koyucunun, bu alanların (2-B’lerin) kullanıcılarına 
veya başkalarına, hatta orman içi köyler halkına satılmasını veya bu amaçla devredilmesini 
sağlayacak bir düzenleme yapması olanaklı değildir…” şeklindeki gerekçe dikkat çekicidir. 
Anayasa Mahkemesi’ne göre, orman niteliğini yitiren yer, orman toprağı olmakla Devletindir. 
Bu nitelikte bir yer, ancak ihya edilerek Anayasa doğrultusunda köylüye verilebilir, kişilerin 
özel mülkiyetine geçirilemez (Anayasa Mahkemesi kararı, 14.03.1988, E.1988/35, 
K.1989/13). Türkiye’de Anayasa’nın 169. Maddesinin dördüncü fıkrası ortadan 
kaldırılmadan, 170. Maddesi değiştirilmeden ve 6831 sayılı yasanın 2. Maddesi iptal 
edilmeden ormanların yok edilmesinin durdurulamayacağı belirtilmiştir. 
 
Gerek Anayasanın 170. Maddesi ve gerekse Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri 
varlığını sürdürdükçe orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satılamayacağı düşünülürken, 
19.04.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait 
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 
 
Ormanlardan orman sınırları dışına çıkartma çalışmalarından ayrı olarak, Türkiye’de ormanlar 
üzerinde izin ve irtifak hakkı yoluyla yapılaşmalar da giderek artmaktadır. Ormanlardaki 
yapılaşmaların birçok sebebi vardır; 
 

1. Ormanların içinde kamu yararı adı altında farklı kamu hizmetleri için yapı izni 
verilmesi,  

2. Ormanlarda maden, taş, kum, kireç, kömür ve benzeri ocakların açılması ve işletilmesi 
için izin verilmesi, 

3. Ormanların turizm için gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmesi, 
4. Özel ormanlarda yapılaşma izni verilmesi, 

 
Ormanların turizm amaçlı yatırımlara tahsisinin ancak üstün kamu yararı bulunması 
ve zorunluluk hallerinde mümkün olabileceği belirtilmiştir; 
 
12.3.1982 günlü, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesinin A fıkrasındaki; 
 

 “Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı: 
Madde 8 – A. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış 
yerlerdeki taşınmaz mallardan; 
(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir. 

 
Hükmünün Anayasanın 7. ve 169. Maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa 
Mahkemesi’nce verilen kararda, “… ormanların korunmasına ilişkin Anayasanın 169. 
Maddesindeki ilkeler doğrultusunda, turizm sektörünün özellik ve ihtiyaçlarını da dikkate 
alan ve ormanların turizm yatırımlarına tahsisini zorunluluk veya kaçınılmazlık hallerine 
özgüleyen belli ölçüt ve sınırlamalara yer verilmemesi nedeniyle itiraz konusu yasa 

                                                                                                                                                         
Hakkında Yasa’nın geçici 2. maddesi ile gecekondu işgali altındaki 2-B alanlarında ıslah imar planı yapılarak  bu 
yerlerin gecekondu sahiplerine devrine ilişkin kural Anayasa Mahkemesi’nin 29.09.1995 tarihli ve E.1995/13, 
K.1995/51 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

 
4. 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Yasa’nın 3. maddesi 

ile 2-B alanlarının Maliye Bakanlığı’na devredilerek ihale ile satılmasına ilişkin kural, Anayasa Mahkemesi’nin 
23.01.2002 tarihli ve E.2001/382, K.2002/21 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 



kurallarının Anayasanın 169.Maddesine aykırı olduğu” kabul edilmiştir. 5 Böylece, 
ormanların irtifak hakkı yoluyla turizm amacıyla kullanılabileceğine anayasal bir dayanak 
kazandırılmıştır. 
 
 
1.5.1.2-MERALAR 
 
4342 sayılı Mera Kanunu’nda, tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlakların 
kanunda belirtilen amaç dışında kullanılamayacakları belirtilmiştir. İmar planlarının 
hazırlanması için gereksinme duyulacak yerlerin; 1) ilgili Bakanlığın istemi ve Maliye 
Bakanlığı ile valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tahsis amacının değiştirilmesi ve 2) 
söz konusu yerlerin, planlama öncesi Hazine adına tescil edilmesi şeklinde iki koşul 
getirilmiştir (Madde: 14). Böylelikle, meralar ile birlikte yaylak, kışlak, çayır ve otlaklarında, 
Bakanlıkça tahsis amacı değiştirilmediği sürece, imar planı kapsamına alınamayacakları 
belirtilmiştir. Böylelikle, bu yerlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın, belediyelerce “arsa 
sağlanması” işleme tabi tutulmalarının yolu tamamen kapatılmıştır.6 
 
Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Göre Kentsel dönüşümün meralara göre daha üstün 
kamu yararı olduğu kabul edilmiştir;  
 
4342 sayılı Mera Kanunu’nun “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” başlıklı 14. maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde, tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan 
bu Kanun’da gösterilenden başka şekilde yararlanılamayacağı kurala bağlandıktan sonra, 
ikinci cümlesinde bentler hâlinde bu kuralın istisnalarına yer verilmiştir. İstisnalar arasına, 
10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 112. Maddesiyle eklenen; 
 
“ı) Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen,” 
 
Bendi ile sanayileşme ve kentleşme amacına yönelik olarak meraların niteliğinin (vasfının) 
değiştirilmesine olanak sağlandığı, konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji 
parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları yapmak 
için meraların, yerleşme ve yapılaşmaya açılarak daraltılması; 

 5373 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca ilgili belediyenin talebi ve  

                                                 
5 Anayasa Mahkemesinin 07.05.2007 tarihli ve Esas Sayısı: 2006/169, Karar Sayısı : 2007/55 sayılı kararının (Resmi Gazete 
Tarih-Sayısı : 24.11.2007-26710) gerekçesi şöyledir; “… Anayasa Mahkemesinin 17.12.2002 günlü, E.2000/75, K.2002/200 
sayılı kararında da belirtildiği üzere, Devlet ormanlarının gerçek ve tüzel kişilere irtifak hakkı yoluyla tahsisi, karayolları, 
telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru isale hatları, savunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli kamu hizmetlerine ilişkin bina 
veya tesislerin orman arazileri üzerinde yapılması zorunluluğunun bulunduğu hallerle sınırlıdır. Önemli olan husus, bu 
hizmetlere ilişkin bina ve tesislerin Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasındaki kamu yararının orman 
arazisinin bu hizmetlere tahsisini zorunlu hale getirmesidir. Bu çerçevede, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde turizm 
yatırımları için de Devlet ormanları üzerinde irtifak hakkı tesis edilebileceği kuşkusuzdur. 
 
2634 sayılı Yasa'nın 8. maddesinin itiraz konusu bölümlerinde, hangi taşınmazların ve orman arazilerinin turizm 
yatırımlarına tahsis edileceği ile ilgili genel bir çerçeve çizilmekle beraber, ormanların turizm yatırımlarına tahsisinin hangi 
hallerde kaçınılmaz veya zorunlu sayılabileceğine dair herhangi bir ölçüte Yasada yer verilmemiştir. 
 
Bu bağlamda, turizmin teşvik edilmesinde kamu yararı bulunduğu ve zorunlu olduğu ölçüde devlet orman alanlarının turizme 
tahsisinin gerektiği yadsınamazsa da, Anayasa'nın 169. maddesinde ormanların Devletçe korunmasına verilen özel önem ve 
uzun dönemdeki yaşamsal kamu yararı karşısında, bu tahsislerin hangi hallerde zorunlu sayılacağının da belirginleştirilmesi 
Anayasanın yasa koyucuya yüklediği bir görev olarak kabul edilmelidir.” 
6Yargıtay H.G.K.Kararı 29.05.1996 tarih ve E.1996/7-295, K.1996/425; H.G.K.Kararı 07.04.1999 tarih ve E.1999/16-187, 
K.1999/184; H.G.K.Kararı 01.11.2000 tarih ve E.2000/8-1338, K.2000/1601; H.G.K.Kararı 31.01.2001 tarih ve E.2000/8-
1836, K.2001/13; Yargıtay 8.H.D.Kararı 18.10.2001 tarih ve E.2001/6669, K.2001/7366; Yargıtay 20.H.D.Kararı 11.02.2002 
tarih ve E.2002/269, K.2002/976 



 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine  
 Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen 

yerlerdeki meraların,  
 ilgili müdürlüğün talebi,  
 mera komisyonu ve defterdarlığın uygun görüşü alınmak suretiyle  

valilikçe tahsis amacının değiştirilerek mera vasfının ortadan kaldırılması ve Hazine adına 
tescili olanaklı hâle gelmiş ve bunun Anayasanın Anayasa’nın 45. ve 56. maddelerine aykırı 
olduğu ileri sürülmüştür. 
 
Anayasa Mahkemesi’nce verilen kararda, “Sonuç olarak, Anayasa’nın 45. maddesinin 
koruması altında bulunan mera, yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanımına imkân tanınmış 
ise de bunun, Anayasa’nın 56. maddesiyle Devlete yüklenen, bireylerin sağlıklı bir çevrede 
yaşamalarını temin etme ödevinin ifası amacına dayandığı ve çatışan iki ödev arasında makul 
bir dengenin de gözetildiği anlaşıldığından kuralda Anayasa’ya aykırı bir yön 
bulunmamaktadır.” denilmiş ve kentsel dönüşümün meralara göre daha üstün kamu yararı 
olduğu kabul edilmiştir.7 
 
Yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesinin kararının, meraların, kentsel dönüşüm ve gelişme 
alanı ya da riskli alan ilan edilerek yerleşime ve yapılaşmaya açılması sürecini hızlandıracağı 
belirtilebilir.  
 
12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması İle Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile(Resmî Gazete, 
Tarih: 06 Aralık 2012, Sayı : 28489), Türkiye’de 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı, 29’a ve 
Ordu ili ile birlikte 30’a çıkmış, daha önce İstanbul ve Kocaeli için öngörülen büyükşehir 
belediyesi sınırının il sınırı olması durumu diğer büyükşehir belediyeleri için de kabul 
edilmiştir. Böylece, 6360 sayılı Yasa ile, Türkiye genelinde belediye sayısı 2.950’den 
1.392’ye; köy sayısı ise 34.283’ten 18.201’e inmiştir. Bir diğer deyişle, Türkiye’de 
belediyelerin %54’ü, köylerin ise %47’si kaldırılmış ve köyler mahalleye dönüştürülmüştür. 
Bu gelişmeler sonucu, 30 Büyükşehir Belediyesi Türkiye nüfusunun ¾’ünü ve yüzölçümünün 
yarısını oluşturmuştur. Böylece, köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması sonucu köylerdeki 
meralar üzerinde belediyelerin doğrudan müdahalesinin önünde engel kalmamıştır. 

                                                 
7Anayasa Mahkemesinin 14.05.2015 tarihli ve Esas No: 2014/177, Karar No: 2015/49 sayılı kararının (Resmi Gazete, Tarih-
Sayı: 11.06.2015-29383) gerekçesi şöyledir; “… Sosyal veya ekonomik bazı ihtiyaçlar, mera, yaylak ve kışlakların başka 
amaçlarla kullanımını zorunlu hâle getirebilmektedir. Bu gibi durumlarda, bir bölgenin mera, yaylak ve kışlak olarak 
kullanımına devam edilmesi, birtakım ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanamamasına ve neticede daha büyük kamusal 
yararların zedelenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle, bir alanın mera, yaylak veya kışlak vasfının ortadan 
kaldırılmasının, söz konusu alanın mera, yaylak veya kışlak olarak kullanımına devam edilmesinden daha fazla kamusal 
yarar doğurduğu hâllerde, ilgili bölgenin başka amaçlarla kullanılmasına imkân sağlanmasına anayasal bir engel 
bulunmamaktadır. 
 
Anayasa’nın 56. maddesinde ise herkesin, “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”na sahip olduğu belirtilmiş; çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevleri arasında sayılmıştır. 
Kanun koyucunun Anayasa’nın 56. maddesinde düzenlenen “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”nın Devlete 
yüklediği ödevin yerine getirilmesi amacıyla meralara müdahalede bulunulması mümkündür. Ancak bu durumda çatışan iki 
ödev arasında makul bir denge kurulmalı ve ancak kamu yararı bakımından zorunluluk taşıması durumunda meraların amaç 
dışı kullanımına izin verilmelidir. 
 
Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu, tüm bu hususları dikkate alarak 4342 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmazlara ihtiyaç 
bulunduğu sonucuna varsa bile bu, anılan taşınmazların 5373 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında kullanılabilmesi için 
yeterli olmayacak, 4342 sayılı Kanun’da öngörülen usul uygulanarak, orada belirtilen yetkili makamlar tarafından da aynı 
değerlendirme yapılıp taşınmazların tahsis amaçlarının değiştirilmesine karar verilmesi gerekecektir. Kaldı ki bu süreç 
içerisinde yapılan idari işlemlere karşı yargı yolu açık olup belirtilen hususlar ilgili yargı mercileri tarafından da 
değerlendirilebilecektir.” 

 



 
Bu arada, belediyeler ile ilgili 2 yasa önem kazanmıştır. 
 

1. 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Resmi Gazete, Tarih: 
23 Temmuz 2004, Sayı: 25531) 

 
2. 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu (Resmi Gazete, Tarih: 13 Temmuz 

2005, Sayı: 25874) 
 
Yukarıdaki yasalardan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine göre, “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi” ilan etme yetkisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’nun  7. Maddesinin 1. Fıkrasının “e” bendindeki “Belediye Kanununun 69 ve 73 
üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak” hükmü gereği büyükşehir belediyelerinde 
büyükşehir belediye başkanlıklarına verilmiştir.  
 
Ayrıca, 3402 sayılı Kadastro Kanun^’nun 1. Maddesinde belirtilen “Mekansal Bilgi 
Sisteminin altyapısını kurmak” görevi 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
verilirken, Büyükşehirlerde, “coğrafi Bilgi Sistemi”ni kurmak görevi, 5216 sayılı Kanunun 7. 
Maddesinin 1. Fıkrasının (h) bendindeki, “h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.” 
Hükmü gereği Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. 
 
Yukarıdaki bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Büyükşehirlerde köylerdeki meraların 
kentsel dönüşüm faaliyetleri ile yapılaşmaya açılmasının hukuki altyapısı oluşturulmuştur. 
Ayrıca bilgi sistemleri konusunda da mekânsal bilgi sisteminde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yetkilendirilirken, çoğrafi bilgi sistemleri konusunda büyükşehir belediyeleri 
yetkilendirilmiş ancak aralarındaki iletişim ve işbirliği konularını düzenleyen bir mevzuat 
henüz oluşturulmamıştır. 
 
 
1.5.1.3.- TARIM ARAZİLERİ 
 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmiştir.  
 
Yapılan değişiklik sonrasında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
amacı; “toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari 
tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin 
önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir 
kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek” 
(madde: 1); kapsamı ise, “arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak 
sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin 
belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma 
ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle 
değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak 
yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.” 
(Madde: 2) şeklinde açıklanmıştır 
 



Yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile küçülmesini önlemek için 
“asgari tarımsal arazi büyüklüğü”, “yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” ve 
“ekonomik bütünlük” tanımları yapılmış, tarım arazilerinin sınıflarına göre genel ve yöresel 
bölünemez en küçük parsel büyüklükleri belirlenmiş ve satış, devir ve rehin yolu ile 
intikallerde satılabilecek tarım arazileri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 5403 sayılı yasada 
yapılan değişikliğin ardından; 
 
 

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nca, “5403 s. Kanun 
Uygulamaları konulu”, 12/06/2014 tarihli ve 23294678-010.07.02/34306 sayılı 
duyuru, 

 
2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce, “5403 

sayılı Kanun’un uygulama talimatı” konulu  27.06.2014 tarihli ve 
68656427.230.04.02-/5257 sayılı Talimatı, 

 
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, 31.12.2014 tarihli Resmî Gazete de 

yayımlanan “Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik” 
uygulamaya konulmuştur. 

 
Buna göre; 
 
1. Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüğü:“Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik 
olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal 
arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük 
tarımsal parsel büyüklüğünü” ifade ettiği belirtilmiş (5403 sayılı Yasa, m. 2/h), tarım 
arazilerinin; 
 

 Mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinin 2 hektar, 
 Dikili tarım arazilerinin 0,5 hektar, 
 Örtü altı tarımı yapılan arazilerin 0,3 hektardan 

 
küçük belirlenemeyeceği; Bakanlığın bu miktarları artırabileceği; tarım arazilerinin 
Bakanlıkça belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemeyeceği, 
hisselendirilemeyeceği, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve 
paydaş adedinin artırılamayacağı açıklanmıştır. Bunun bir istisnası olarak, tarım dışı kullanım 
izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin 
yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden 
daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha 
küçük parsellerin oluşturulabileceği belirtilmiştir (5403 sayılı Yasa, Madde: 8). 
 
2. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü:“Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il 
ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini”, ifade 
ettiği belirtilmiş (5403 sayılı Yasa, m. 2/ı), tarım arazileri, 5403 sayılı Yasanın eki olan (I) 
sayılı cetvelde, Türkiye’deki tüm iller ve ilçeler itibariyle kuru arazi, sulu arazi, dikili arazi, 
örtüaltı arazi türlerinde en küçük tarımsal parsel büyüklüğü olarak açıklanmıştır. 
 
3- Ekonomik bütünlük: Mülkiyeti aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazinin tarımsal 
üretim faaliyetine ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olarak işletildiği 



Bakanlıkça tespit edilen arazileri, ifade ettiği belirtilmiş (Yönetmelik, m. 4/d), aynı kişiye ait 
tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütünlük olup olmadığının tespitinde;   

a) Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru 
tarım arazilerinde on dekarın altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz 
etmez. 

b) Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den az 
ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve 
kuru tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik 
bütünlük bulunduğu kabul edilir. 

c) Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil 
ettiği kabul edilir. 

ç)   Aynı kişiye ait tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda 
kişinin  
      tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi 
yapılır.  

Denilmek suretiyle belirtilen kriterlere göre belirleneceği açıklanmıştır (Yönetmelik, m. 7). 
 
Tarım arazilerinin mirasçılarının 3. kişilere satışına ilişkin 5403 sayılı Kanun 
hükümleri; 
 
Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, il ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanuna ekli (1) sayılı listede ilan 
edilmiş ve böylece belirlenen asgari büyüklüğüne erişmiş tarımsal arazilerin, bölünemez eşya 
niteliği kazanmış olduğu açıklanmıştır (5403 sayılı yasa, Madde: 8/A). 
 
5403 sayılı Yasa ile değiştirilen bu sisteme göre, bölünemez büyüklükteki tarımsal işletmeye 
ait tarım arazilerinin; 
 

1. Bir tek mirasçıya devri ve diğer mirasçıların payları oranında belli bir bedelin 
mirasçılar tarafından ödenmesi,  

2. Mirasçıların arazilerinin Türk Medeni Kanununda yer alan aile malları ortaklığına 
devri,  

3. Miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerne göre 
kuracakları bir limited şirkete devri veya  

4. İşletmeye ait arazilerin mülkiyetin üçüncü kişilere devri, 
 
tercihlerinden birine karar verilmesi ve aralarında anlaşmaları öngörülmüştür. 
 
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her birinin yetkili sulh 
hukuk mahkemesi nezdinde dava açabileceği, bu durumda sulh hukuk hâkiminin tarımsal 
arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; 
 

a) Ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden 
mirasçıya devrine, 

 
b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip 

olması durumunda, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu 
mirasçılara devrine, 

 



c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı 
bulunmadığı takdirde, satışına, 

 
Karar verebileceği, bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelirin, mirasçılara payları 
oranında paylaştırılacağı; Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan 
tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkiminin bunlardan her birinin 
mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine de karar 
verebileceği belirtilmiştir (5403 sayılı Yasa, Madde: 8/Ç). 
 
 
 
 
Sonuç olarak; 
 
Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde, “5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine tabiidir.” 
belirtmesi görüldüğünde ve/veya taşınmazın tarla/bağ/bahçe/zeytinlik vb. tarım arazisi 
olduğu tespit edildiğinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 
kısıtlayıcı hükümleri ile  

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nca, “5403 s. Kanun 
Uygulamaları konulu”, 12/06/2014 tarihli ve 23294678-010.07.02/34306 sayılı 
duyuru, 

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce, 
“5403 sayılı Kanun’un uygulama talimatı” konulu  27.06.2014 tarihli ve 
68656427.230.04.02-/5257 sayılı Talimatı, 

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, 31.12.2014 tarihli Resmî Gazete de 
yayımlanan “Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik”  

Hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.  
 
Tarımsal nitelikli arazilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki incelemeler yapılmalıdır; 
 

1- Değerleme konusu taşınmazın tapu kütüğündeki “niteliği” hanesinde, 
“tarla/bağ/bahçe/zeytinlik” vb. tarım arazisi ve/veya beyanlar hanesinde “5403 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesine tabiidir.” belirtmesi olup olmadığına bakılmalıdır.  

 
2- İmar planı (Nazım imar planı, mevzii veya uygulama imar planı) kapsamında kalıp 

kalmadığına bakılmalıdır; 
2.1. Eğer, imar planında tarımsal niteliği korunacak arazilerden değilse, (yani konut-

ticaret-sanayi-eğitim tesisleri-sağlık tesisleri ve benzeri yerlere isabet ediyorsa) 
5403 sayılı Kanun kapsamı dışında olduğu düşünülmelidir.  

2.2. Eğer, imar planında (nazım imar planı, mevzii veya uygulama imar planında) 
“tarımsal niteliği korunacak arazi” lejandında kalıyorsa ya da imar planı 
incelemesinde, imar planı kapsamında kalmadığı tespit edildiğinde, taşınmazın 
5403 sayılı Kanun kapsamında olduğu düşünülmelidir. 

 
1.5.1.4-KENTSEL ALANLARDA, MEKANSAL PLAN KAPSAMINDAKİ KAMU 
TESİSLERİ ARSALARINA İSABET EDEN YERLER 
 
İmar planlarında kamu hizmetlerine ayrılan iki tür alan vardır; 
 



 Birincisi, umumi hizmet alanları olarak adlandırılan, düzenleme ortaklık payı adıyla 
kadastro parsellerinden bedelsiz düşülen miktarlardan sağlanan ve tapuya tescil 
edilmeyen alanlardır.  

 
 İkincisi, düzenleme ortaklık payı kesildikten sonra kalan miktarların dağıtılacağı imar 

parselleri içinde sayılan ancak kamu tesisleri arsaları olarak adlandırılan ve tapuya 
tescil edilen alanlardır. 

 
 
Bunlardan birinci kategoride yer alan alanlar Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak 
bilinmekte, ikinci kategoride yer alan alanlar ise İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca 
Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kamu 
Tesisleri Arsalarına Tahsis” başlıklı 12. Maddesi gereği DOP düşüldükten sonra kalan 
miktarların oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilecek alanlar olarak bilinmektedir. 
Gerek mekânsal planlamada ve gerekse arsa düzenlemelerinde hangi alanların Düzenleme 
Ortaklık Payı (DOP) kapsamında, hangilerinin “Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis” 
kapsamında sayılacağına ilişkin duraksamalar yaşanmaktadır.  
 
Arazi yönetimi konusunda gerek kentsel ve gerekse kırsal alanlardaki uygulamaların çok 
sayıda kanun ile düzenlemelere konu edildikleri ve yine çok sayıda kurum ve kuruluşa görev, 
yetki ve sorumluluk verildiği görülmektedir. 
 
Çalışma grubumuz, Türkiye’deki arazi yönetimi sisteminin çok başlılık ve faaliyetler arasında 
eşgüdüm ve iş birliği olanaklarının zayıflıklarını tespit etmiştir. Mevcut durumun, ilk 
oluşturmadan güncel tutma ve sürdürülebilirliğe kadar yeniden değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. Arazi yönetimi sisteminin ülke genelinde makro ve harita mühendisliği 
mesleği ile ilişkili mikro olmak üzere 2 farklı şekilde ele alınabileceği, ancak bu kurultayın 
ülke genelindeki sisteme dair tespitler yaparken öncelikle Harita Mühendisliği Mesleği ile 
doğrudan ilgili bir arazi yönetimi sisteminin oluşturulmasının tespit edilerek bu sistemin 
şeffaf, hızlı, kolay erişilebilir, güncellenebilir niteliklerde olmasını ve hukuki ve teknik 
altyapısı üzerinde çalışmalar yapılmasını önermekteyiz. 
 
 
2- ARAZİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN TANIM VE DEĞERLENDİRMELER 
 

Arazi politikası; ekonomik kalkınma, toplumsal adalet ve eşitlik ile siyasal istikrarı 
destekleyen ulusal politikaların bir bileşenidir. Arazi ile ilgili kaynaklardan nasıl 
yararlanılacağını, arazi kullanımına ilişkin güç ve çıkarların nasıl dağıtılacağını belirleyen 
politik seçimleri ifade eder. Arazi politikaları, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte arazi 
kullanımı, tarım, doğal varlıkların korunması, yerleşme, yoksulluğun azaltılması, ekonomik 
kalkınma ve toplumsal eşitlik gibi konuları içerir. 

Arazi yönetimi ise, uluslararası ve ulusal bağlamda farklı disiplinlerce farklı biçimde 
algılanan geniş kapsamlı ve soyut bir terimdir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik 
Komisyonu tarafından 1996 yılında hazırlanan ‘Land administrationguidelines’ başlıklı rapor8 
ile popülerlik kazanmıştır. Bu rapor, İngilizce dışında diğer pek çok dile ‘arazi yönetimi’ 
olarak çevrilen, fakat kapsamı farklı olan iki ayrı terim tanımlamıştır; ‘landmanagement’ ve 
‘landadministration’. 
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Bu terimlerden birincisi ‘landmanagement’ (LM), ‘toprağın hem ekonomik hem de çevresel 
açılardan sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yönetimiyle ilişkili eylemleri’ ifade etmektedir. 
Bu tanımıyla LM; harita, inşaat, maden ve ziraat mühendislikleri, şehir ve peyzaj planlama ve 
ekonomi disiplinlerinin uygulama alanlarına giren, planlama, değerleme ve vergilendirme, 
doğal ve çevresel varlıkların korunması, tarımsal kaynakların yönetimi, kentsel dönüşüm, köy 
yenileme vb. gibi arazi ve araziye bağlı kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına yönelik tüm 
etkinlikleri kapsamaktadır.   

Türkçeye yine arazi yönetimi olarak çevrilen ‘landadministration’ (LA) ise, Anglo-Sakson 
Hukuk (CommonLaw) sisteminin yürürlükte olduğu ve kadastral geleneğe sahip olmayan 
ülkelerde (örn., Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Kanada), ölçme ve haritacılık, arazi 
rejimi, tapu sicili, değerleme ve vergilendirme ile taşınmaz piyasasındaki süreçleri 
tanımlamak üzere kullanılan semsiye bir terimdir. Bu terim daha sonra, 1990’lı yıllardan 
itibaren piyasa ekonomine geçiş yapmaya başlayan eski Sovyet Bloğu ülkelerinde kurulması 
önerilen arazi kayıt sistemlerini tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda LA, 
‘arazi mülkiyetine, değerine ve kullanımına ilişkin bilgileri saptama, kaydetme ve yayımlama 
süreci’ olarak tanımlanmıştır (UNECE, 1996).  

Medeni Hukukun (CivilLaw) geçerli olduğu ülkelerde organizasyonel bir karşılığı olmayan 
LA terimi; ‘kadastral sistem’, ‘çok amaçlı kadastro’ ya da ‘arazi bilgi sistemi’ olarak 
algılanmaktadır. Kadastral geleneğe sahip bu ülkelerin çoğunda LA, taşınmazlarla ile ilgili 
ulusal kamu sicilleri (örn., kadastro, tapu sicili, adres sicili, bina ve bağımsız bölüm sicili) ile 
gerçekleştirilir. Arazi yönetimi terimi bu raporda, taşınmazlarla ilgili mülkiyet, değer ve arazi 
kullanımı verilerinin edinimi, kaydedilmesi, yayımlanması ve yönetimine ilişkin sistem ve 
süreçleri ifade etmekte; kadastro, tapu sicili, taşınmazlarla ilgili diğer kamu envanterleri, arazi 
bilgi sistemleri, imar uygulamaları ve arazi toplulaştırması, kamulaştırma, taşınmaz 
değerlemesi vb. konularını kapsamaktadır.  

 

3- TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN SÜREÇLER 

3.1- KADASTRAL SİSTEM 

 

1. Arazi yönetiminin mülkiyet boyutu, taşınmazlara ilişkin hukuki verilerin (örn., 
mülkiyet hakları) tapu sicilinde, geometrik verilerin de kadastro ile kayıt altına 
alınmasına ilişkin süreçleri kapsar.  

2. Ülkemizdeki kadastral sistem, özel hukuktan doğan hak ve kısıtlılıklara (örn., irtifak 
hakkı) ilişkin hukuki ve geometrik verileri kaydetmekte, kamu hukuku ile taşınmazlar 
üzerine konulan kısıtlılıklara (örn., plan koşulları, koruma havzaları, sakıncalı alanlar) 
yönelik verileri -bazı istisnai durumlar dışında- içermemektedir. Bu nedenle, farklı 
kuruluşlar tarafından farklı yasa hükümlerine dayalı olarak tanımlanan kısıtlılık 
koşullarının öğrenilmesi zaman ve emek harcanmasını gerektirir. Kadastral sistem ile 
arazi kullanım kararları ve kamu hukuku kısıtlılık bölgelerini entegre eden bir ulusal 
coğrafi bilgi sistemi veya konumsal veri altyapısı, taşınmazlarla ilgili tüm hak ve 
kısıtlılıklara ilişkin bilgilere kolay erişimi sağlayabilir. Örneğin, İsviçre Federal 
Hükümeti tarafından geliştirilen Kamu Hukuku Kısıtlılıkları Kadastrosu9, farklı 
sektörler (örn., planlama, otoyollar, yeraltı suları, ormanlar) tarafından belirlenen 17 
kamu hukuku kısıtlılık bölgesine ilişkin verileri entegre ederek, kullanıcıların 
hizmetine sunmuştur. Taşınmazlara ilişkin kamu hukuku kısıtlılık bölgelerinin (örn., 
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plansız alanlar, korunacak alanlar, tarımsal alanlar, koruma kuşakları, afet riskli 
alanlar, askeri yasak bölgeler, sivil havacılık bölgeleri) kadastro bünyesinde 
oluşturulacak benzer bir sistemle tescil edilmesine yönelik girişimlerde bulunulması 
değerlendirilmelidir.  

3. Ülkemizde, yasal süreçlere uygun inşa edilmiş binalar ve varsa bu binalardaki 
bağımsız bölümler tapu siciline tescil edilmekte, binalara ilişkin detaylı yapısal 
verilerin bulunduğu yapı kullanma izin belgeleri de belediyeler ve tapu sicil 
müdürlükleri tarafından arşivlenmektedir. Yasadışı yapılara ilişkin resmi bir kamu 
kaydı bulunmaktadır. Pek çok ülkede, bina ve bağımsız bölümlere ilişkin hukuki, 
geometrik ve yapısal verilerin kayıt edildiği kamu sicilleri geliştirilmiştir (örn., 
İsviçre’de Federal Register of BuildingsandDwellings10, Danimarka’da Register of 
BuildingandDwellings in Denmark, Hollanda’da TheKeyRegister on Buildings). 
Benzer biçimde, ülkemizde yasal / yasadışı tüm bina ve bina birimlerine ilişkin 
verilerin tutulacağı bir resmi bir kamu sicili veya veri tabanı kurulabileceği, OGC 
CityGML11 veya INSPIRE Bina Veri Temasının12 böyle bir kamu envanteri için veri 
modeli olarak alınabileceği değerlendirilmektedir.  

4. Tapu Planları Tüzüğü uyarınca, bina ve bağımsız bölümlere ilişkin geometrik verilerin 
vaziyet planı ve bağımsız bölüm planları ile temsil edilmesi öngörülmüştür. Özellikle, 
bağımsız bölüm planları ülkemizde üç boyutlu (3B) kadastronun ve 3B kent 
modellerinin kurulması için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ancak, bu planlar 
mimari projeye bağlı biçimde hazırlanmakta, bağımsız bölümlerin inşa sonrası 
geometrik durumunu yansıtmamaktadır. Ayrıca, bağımsız bölümlerdeki detay 
noktalarının yükseklik değerleri mutlak yükseklik (örn., ortometrik) yerine göreli 
yükseklik değerleri ile verilmektedir. Bağımsız bölüm planlarının, inşa sonrası (as-
built) ölçülerle ‘mimari projenin rölövesi’ niteliğine kavuşturulması, kat mülkiyetine 
tescil aşamasında mimari proje yerine bağımsız bölüm planlarının esas alınması 
değerlendirilmektedir. Bina Bilgi Modelleri (V. Çağdaş, sonra eklenecek). 
 

3.2- TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ 

 

1. Arazi yönetiminin değerleme boyutu, (i) kamusal ve özel sektör gereksinimleri için 
değer takdiri ile (ii) değerleme verilerinin (örn., satış fiyatları) ulusal sicil 
sistemlerinde kayıt altına alınmasına yönelik süreçler ile ilgilidir.  

2. Bazı ülkelerde, taşınmaz devir işlemlerine ilişkin verileri kayıt altına almak, taşınmaz 
piyasasına ilişkin fiyat istatistikleri ve endeksleri üretmek amacıyla özel kamu sicilleri 
veya veri tabanları geliştirilmiştir (örn., Danimarka’da Satış ve Değerleme Sicili, 
Almanya’da Satış Fiyatları Koleksiyonu, Slovenya’da Satış Fiyatları Sicili). Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edilen HABITAT III- Yeni Kentsel Gündem13 politika 
belgesi de,taşınmaz değerlerindeki değişimlerin izlenmesi için değerleme haritaları ve 
taşınmaz fiyat endekslerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetleri desteklemektedir. 
Ülkemizde böyle bir resmi değer ya da fiyat sicili bulunmamakta, sadece yasal 
taşınmaz birimlerinin devir bedellerine ilişkin veriler tapu siciline kaydedilmektedir. 
Merkez Bankası tarafından hazırlanan Konut Fiyatları Endeksleri ise gerçekleşmiş 
satış fiyatları yerine değerleme uzmanlarınca takdir edilmiş değerler üzerinden 
hesaplanmaktadır. Ülkemizde, yasal / yasadışı tüm taşınmaz birimlerinin gerçekleşmiş 
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devir bedelleri ve devir işlemlerine ilişkin diğer verilerin (örn., devir türü, devir tarihi) 
ulusal bir değerleme sicilinde (örn., adres bazlı) kayıt altına alınmasına; bu verilere 
dayalı olarak fiyat endeks ve istatistiklerinin üretilmesine yönelik sistemlerin 
kurulması için girişimlerde bulunulması değerlendirilmelidir.  

3. Harita mühendisliği hem tarihsel kadastral kökeni hem de taşınmazlara ilişkin hukuki 
ve coğrafi verilerin analizi konularındaki yetkinliği nedeniyle değer takdir 
işlemlerinde tercih edilen bir meslek disiplinidir. Ancak mesleğimizin sektördeki 
etkinliğinin sürdürülmesi için alınacak önlemler tartışılmalıdır. Bu bağlamda, 
değerleme raporlarının bir bölümü olan hukuki (örn., tapu verileri) ve coğrafi verilerin 
(örn., kadastral veriler) analizi işlemlerinin harita mühendisliği eğitimi almış 
değerleme uzmanlarınca yapılmasının zorunlu tutulmasına yönelik girişimlerde 
bulunulabilir.  

 

3.3- İMAR UYGULAMASI, ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI, KENTSEL DÖNÜŞÜM 
VE KAMULAŞTIRMA 

 
1. İmar uygulaması, arazi toplulaştırması, kentsel dönüşüm, köy yenileme ve 

kamulaştırma gibi idari işlemler; taşınmazların hukuki, geometrik ve nitelik 
durumlarının bir plan veya idari kararlarca öngörülen biçime dönüştürülmesi 
süreçleridir.  

2. İmar uygulamaları ülkemizde katılımcı ve şeffaf olmayan bir yaklaşımla 
yürütülmektedir. Uygulamaya ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılmamakta, doğrudan 
mülkiyet haklarına müdahale edilen hak sahipleri sürecin dışında bırakılmakta, 
dağıtım ve parselasyon işlemleri kapalı biçimde yürütülmektedir. Odamız, Kırsal ve 
Kentsel Alan Düzenleme Komisyonu tarafından, ‘Arazi ve Arsa Düzenlemesine 
İlişkin Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Açıklama Raporu’ imar 
uygulamalarında şeffaflığı artırarak yargısal süreçleri azaltma, emek yoğun bir iş 
sürecini raporlayarak mesleğimizin saygınlığını artırma potansiyeli taşımaktadır. 
Bununla birlikte, imar uygulamalarında katılımcılık ve şeffaflığın geliştirilmesine 
yönelik diğer girişimler değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler, Global 
Land Tool Network14 tarafından geliştirilen Katılımcı ve Kapsayıcı İmar Uygulamaları 
(ParticipatoryandInclusive Land ReadjustmentApproach15); sadece yasal hak sahipleri 
değil, yasal hak sahibi olmayan yerleşimcilerin, yoksulların ve toplumsal açıdan zayıf 
grupların da çıkarlarını gözeten bir imar uygulaması yaklaşımı sunmaktadır. Bu 
yaklaşım, katılımcı süreçleri vurgulayarak, tüm toplum üyeleri ile bir araya gelerek 
uzlaşmayı maksimuma çıkarmayı, yüklerin ve yararların adil biçimde paylaşılmasını 
amaçlamaktadır.  

 

3.4- ARAZİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

 

1. Arazi yönetimi; harita mühendisliği disiplinin hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi 
gibi sosyal bilim dalları ile kesişen bir uygulama alanıdır. Kompleks ve dinamik 
yapısından ötürü arazi yönetimine ilişkin lisans düzeyinde verilen üniversite eğitimi, 
akademik kadrolara sahip, eğitim sistemi oturmuş ve sayıca çok az olan köklü 
bölümlerde bile istenen düzeyde değildir. Henüz yeni açılan çoğu bölümde ise, arazi 
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yönetimi ile ilgili dersler, akademik formasyona sahip olmayan uygulayıcılar 
tarafından anlatılmakta, öğrenciler gerçek dünyanın karmaşık problemlerine ilişkin 
giriş düzeyinde bilgiler ile mezun olmaktadırlar. Bu açığı kapatmak amacıyla, HKMO 
bünyesinde bir ‘Arazi Yönetimi Akademisi’ kurulmasını, bu akademide konusunda 
uzman, kamu idarelerinde ve özel sektörde çalışmış, 25-30 yıllık deneyime sahip 
uzmanlar tarafından vaka temelli eğitimler verilmesinin; böylelikle deneyimlerle 
edinilmiş ve belgeye dökülmemiş olan zımni bilgilerin genç meslektaşlara 
aktarılabileceği değerlendirilmektedir.  

 

4- TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİYLE İLGİLİ ANA BAŞLIKLAR 

4.1- KADASTRO ÇALIŞMALARI 

 

Kadastro, bir ülkede yaşayan insanlar için mal emniyeti ve bunu Devlet güvencesi ile koruma 
olduğu kadar; toprağa dayalı bütün üretim faaliyetleri ve mekân temini çalışmalarında, 
kamuya hizmet verecek alanların temini ve düzenlenmesinde birinci derece rolü olan bir 
hizmet üretim sektörüdür.  

 

Kadastronun ürettiği bilgiler, vatandaşların taşınmazlarla ilgili sorunlarına çözüm getirirken, 
Devlet ve özel sektör hizmetlerinin yürütülmesinde temel altyapı oluşturur ve Devletin 
bütçesine de maddi katkılar sağlar. Bu bilgilerde doğruluk, hassasiyet ve güven kadar, 
bilgilerin çeşidi, nicelik ve nitelikleri de önemlidir. Bu yüzden çok amaçlı kadastro 
geliştirilmelidir. Çünkü çok amaçlı kadastro ile, taşınmazlara ilişkin birçok bilgi ile veri 
toplanarak, mevcut ve ileride yapımı planlanan iş ve projelerde bunlardan yararlanılması 
gerçekleştirilmelidir. 

Ülkemizde halen yapılmakta olan kadastroyu çok amaçlı kadastro olarak nitelendirmek 
mümkün değildir. Özellikle taşınmaz malların idaresine ilişkin bilgiler eksiktir. Ayrıca, 
yapılan kadastro bütün ülke arazilerini kapsamamaktadır. Bu nedenle, birinci kadastronun 
bitmek üzere olduğu bu yüzyılda, içeriği ve kapsamı yeniden belirlenecek çok amaçlı ve 3 
boyutlu bir kadastro çalışmasının başlatılmasına ihtiyaç vardır. 

 

Bu gün itibarı ile Ülke genelinde toplam 52.049 adet birimden 51.578 adedinin kadastrosu 
tamamlanmıştır. 106 birimde ise çalışmalar devam etmektedir. Ülke genelinde 365 birimde 
ise orman, sınır ihtilafı, kadastro istenmemesi vb. nedenlerle kadastro yapılamamaktadır. 
TKGM tarafından Ülkenin % 99’luk kısmının mülkiyet kadastrosu tamamlanmış olup, %1’lik 
kısımı da tamamlanmak üzeredir. TKGM Kadastronun tamamlanması ile birlikte 22/a 
(yenileme) ve 2/b (hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış alanların kadastrosu) 
çalışmalarına yönelmiş olup, LİHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarının) kurulması ile 
birlikte talebe bağlı değişiklik işlemlerinden aplikasyon, cins değişikliği, birleştirme ve irtifak 
hakkı tesisi işleri artık lisanslı bürolarca yapılmaktadır. 22/a çalışmaları hataların 
düzeltilmesine yönelik çalışmalar olacağı için herhangi bir güncelleme, yenileme ve günümüz 
beklentilerine cevap verebilecek bir çalışma olmayacağı düşünülmekte olup, 22/a ve 2/b 
çalışmalarının da bitirilmesi sonucu çok amaçlı  ve 3 boyutlu kadastro çalışmalarına ilişkin 
uygun zeminin hazırlanarak, oluşturulacak kadastro bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemine 
entegre olacak verilerin oluşturulması çalışmalarına ivedi bir şekilde hız verilmesi 
gerekmektedir. 

 



Arazi bilgi sistemlerinde en temel birim, sınırlarıyla arazide ölçülmüş ve malikleri adına 
tanımlanarak tapuda kayıt altına alınmış olan parsel dir. Bu nedenle tüm bilgi sistemlerine 
temel olması bakımından parsel büyük önem taşımaktadır.  

 

Taşınmazların hukuki durumlarını belirlemek için iki boyutlu bir sistem, çalışmalarda artık 
yeterli olmamaktadır. Bundan böyle beklentiler kadastronun bir bilgi sistemi içinde ele 
alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Arazi kullanımı ve mülkiyetine esas olan kadastro 
işlemlerine ilişkin bilgilerin toplanması, saklanması, yönetilmesi ve kullanıcı ihtiyacına 
sunulması işlemlerini gerçekleştiren konumsal bilgi sistemleri “kadastro ve arazi bilgi 
sistemleri” olarak adlandırılmaktadırlar. Üç boyutlu bir bilgi sisteminin asıl görevlerinden biri 
üç boyutlu konumsal sorgulama yapabilmesidir. Özellikle taşınmazların çevresiyle olan 
ilişkilerini irdelemek ve bu ilişkiler hakkında daha geniş bilgiler edinmek üzere bazı 
konumsal uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çok yakın gelecekte gerek özel, gerekse kamu 
kurumları çok amaçlı kadastronun ürettiği 3 boyutlu modellere çok fazla gereksinim 
duyacaktır ve çok amaçlı kadastro, mekânsal veri altyapısının bir parçası olacaktır. 

 

Günümüzdeki ekonomik yapıyı çok amaçlı kadastronun gerçekleştirilmesine yöneltmenin 
zamanı gelmiş olup ekonomik kaynaklar artık bu yöne kanalize edilmelidir. Kadastro 
sırasında taşınmazların kullanım amaç ve biçimleri, getirdiği yıllık gelir ve üretim miktarları 
gibi taşınmaz mal yönetimine ilişkin bilgiler de yeterince tespit edilmemektedir.    

 

Oysa ki, kadastro teknisyenleri bir taşınmaza ait tespitleri yaparken, ileride ihtiyaç duyulacak 
malik ve bilirkişi beyanları ile çevresel etkilere dayanan daha çok bilgiler toplayabilirler. 
Özellikle arazi değerlemesi konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yasal yetkiler 
verilmeli, emlak beyan değerleri belediyeler tarafından yapılan subjektif ölçütler yerine Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülecek objektif ölçütlere göre belirlenmeli ve bu 
değer, bütün hukuki işlemlerde temel alnmalıdır. Bu konuda Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında yürütülen pilot 
değerleme çalışmalarına önem verilmeli ve elde edilen veriler ışığında yasal düzenlemeler 
hayata geçirilmelidir. 

 

4.2- KADASTRO YENİLEME ÇALIŞMALARI 

 

Ülkemizde yapılan yenileme çalışmaları, kadastral sistemin içeriğinin ve kapsamının ülke 
koşullarına göre yeniden belirlenmesi şeklinde olmamış sadece harita yenilemeleri olarak 
sürdürülmüştür. Jeodezik ağ ve harita yenilemeleri ile sınırlı olan bu çalışmalarda, 
güncelliğini yitiren kadastromuz, kapsam ve içerik olarak genişletilememekte ve ülke 
kadastrosuna “yeni” alanlar ve “yeni” veriler eklenmemektedir. Oysa; 3402 sayılı Kadastro 
Kanunun 1 inci maddesinde kadastronun amacı, “4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
öngördüğü tapu sicilini kurmak ve mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmak” olarak 
belirlenmiştir. 

 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre; kadastrosu yapılan bir yerin daha 
sonra kadastrosu yapılamamaktadır. 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun ve 3402 sayılı Kanun 22/a maddesi kapsamındaki çalışmalar 
bu kuralın bir istisnası olarak, 2005 yılındaki 5304 sayılı yasa değişikliği ile 3402 sayılı 
Kadastro Kanununun 22 nci maddesinde de yer almış, sanki ikinci kadastro yapılabileceği 



kanısı uyandırılmış ancak 2859 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 22/a uygulama yönetmeliği 
ile kadastrodan sonra yapılan yenileme çalışmalarının sadece teknik çalışmaları kapsayacağı 
belirtilmiş, bu çalışmalarla geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi amaçlanmış ve ileriye 
dönük olarak hedefler belirlenmemiştir.  

 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen, kadastrosu yapılan bir yerin 
daha sonra kadastrosunun yapılamaması ilkesi ikinci kadastro yapılmasının önündeki 
engelmiş gibi değerlendirme yapılsa da; aslında bu kurala, yanlışlıkla tapu kütüğüne birden 
çok defa farklı veya aynı kişiler adına kütüklenen yerlerdeki çelişkili durumu sona erdirmek 
için yer verildiği değerlendirilmektedir.  

 

Bu nedenle Kanunun kadastrosu yeniden yapılan yerlerin yeniden kadastrosunun 
yapılamayacağına ilişkin bu kuralı, yanlışlıkla tapuya birden çok defa kütüklenen yerlerle 
ilgilidir ve güncelleme ve yenileme amaçlı kadastro yapılmasına bu kuralın bir engel olarak 
düşünülmemesi gerekir.  

 

Mekânsal bilgi sistemleri, doğru, güncel ve kaliteli veriler üzerine inşa edildiğine göre, ülke 
kadastrosu da, dinamik bir yapıya sahip olan toprak-insan ilişkisi ekseninde, sürekli doğru, 
güncel,  kalitesi artırılmış, günün gereksinimlerine cevap veren verileri entegre edilmiş bir 
şekilde, bilgilere dönüştürerek kullanıcılara sunması gerekir. Bunun da yolu kadastro yapılan 
yerlerin yeniden kadastrolarının yapılarak, doğru, güncel, entegre verilerin bilgi sistemi 
mantığında tasarlanması, ülke koşulları ve gereksinimleri de dikkate alınarak kadastronun 
kapsam ve içeriğinin genişletilmesi çalışmalarından geçmektedir.  

 

Bu bakımdan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi yeniden ele alınmalı, doğru, 
güncel, entegre edilmiş tapu ve kadastro bilgilerinin sağlanması için, sadece teknik 
yenilemeleri değil mülkiyet ve mülkiyete ilişkin değişikliklerin de tapu siciline rahatlıkla 
yansıtılmasını sağlayacak sürekli dinamik bir kadastro modelinin kurulması hedeflenmelidir. 
Ancak bu şekilde ülke kadastromuz yinelenmekten öteye geçip yenilenebilir.  

 

2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun ve 3402 sayılı 
Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamındaki yenileme çalışmaları, bekleneni verememiş 
ve kadastronun kapsam ve içeriğini genişletmezken güncellemeye ilişkin bir kısım faaliyetleri 
de yasaklamıştır. Sadece jeodezik ağ ve harita yenilemeleri ile sınırlı olan bu uygulamalarda, 
ülke kadastromuz güncelleştirilememekte, kapsam ve içerik olarak genişletilememekte bu 
anlamda ülke kadastrosuna “yeni” alanlar ve “yeni” veriler eklenememektedir.  

 

Bu nedenlerle, 2859 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi 
yürürlükten kaldırılarak, kadastro yenileme ve güncelleme kanun tasarısı üzerine 
odaklanılmasının daha yerinde ve rantabl olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, 
çizgisel  kadastro haritalarının sayısallaştırılması harita zemin uyumu olan yerlerde istisnai bir 
uygulama olarak ele alınmalı, bu çalışmalar kadastral sistemin yenilenmesinde temel yöntem 
olarak seçilmemelidir.  

 

 

 



4.3- ARSA DÜZENLEMESİ VE YAŞANAN SORUNLAR 

 

3194 sayılı Türk İmar Yasası’nda, “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en 
geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar” 
denilmektedir (madde: 10). Ancak, Türkiye’deki hiçbir belediye, yasada belirtildiği şekilde, 
imar planlarını uygulamak için 5 yıllık imar programları yapmamaktadır. Türk Danıştayı’da, 
belediyelerin, yargı kararı ile imar planlarını uygulamaya zorlanamayacağına karar vermiş 
bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’de idarenin arsa düzenlemesi konusunda keyfi 
davranmasına yol açmaktadır.  
 
Tükiye’de arsa düzenlemesi yapılması ve bunun için düzenlemeye giren parsellerin %25’ine 
kadar  olan kısmının herhangi bir bedel ödenmeksizin düzenleme ortaklık payı olarak 
kesilmesi ilk kez 1956 tarihli İmar Yasası’nda öngörülmüştür. Bir siyasi partinin başvurusu 
üzere, Türk Anayasa Mahkemesi, uygulama imar planında yol, meydan, otopark, yeşil alan 
için kesilen düzenleme ortaklık payını,  bir başka ifade ile taşınmazların %25 eksiğiyle 
dağıtılması ilkesini, karşılık ödenmeksizin yapılan bir tür dolaylı  kamulaştırma olarak 
değerlendirerek iptal kararı vermiştir. (22.11.1963 tarih, 1963/278 sayılı karar) Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen İmar Yasası’nın arsa düzenlemesine ilişkin kuralının yerine 
1972 yılına kadar yeni bir kural getirilmemiştir. Bu yüzden, Türkiye’de 1964 yılından 1972 
yılına kadar arsa düzenlemesi yapılamamıştır. 
 
Bu dönemde, parsel sahipleri, kent merkezlerinde ve kente yakın alanlardaki parsellerini yasal 
olmayan bir şekilde parsellere bölerek, tapuya tescil edilmeyen parselasyon krokisindeki her 
bir parseli farklı kişilere satmışlardır. Böylece, daha önce tek kişiye ait olan kadastro 
parselleri paylı hale gelmişlerdir.  Türkiye’de paylı mülkiyetteki taşınmazlarda, İmar 
Kanunu’na ve Türk Medeni Kanunu’na göre oybirliği sağlanmadan herhangi bir işlemin 
yapılması yasaklanmıştır. Buna rağmen, hisseli parsellerde, hukuka aykırı bir şekilde 
meydana gelen parselasyon krokisindeki her bir parsel  sanki bağımsız mülkiyetmiş gibi kabul 
edilerek bunlar üzerine satın alanlar tarafından yürürlükteki kurallara aykırı yapılar inşa 
edilmiştir. Bu süreç, Türkiye’de kaçak yapılaşmanın oluşmasına sebep olmuştur. Türkiye’de 
şehirlerin büyük bir bölümü bu şekilde yapılaşmıştır. Arsa düzenlemesinin uygulanamadığı bu 
dönemde, vatandaşların çözüm olarak geliştirdikleri bu hukuka aykırı gelişmeler, Türkiye’de 
fiili bir durum yaratmıştır. Devletin önleyemediği gibi kontrol altına da alamadığı bu hukuka 
aykırılıklar çıkarılan af yasalarıyla hukukileştirilmeye çalışılmıştır.  
 
Bu nedenle, Türkiye’de 1985 yılında çıkarılan 3194 sayılı İmar Yasası’nın arsa 
düzenlemesine ilişkin kuralı  (madde: 18) yerine, 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı İmar Affı 
Yasası’nın arsa düzenlemesi kuralı (madde: 10/c)  daha geniş ve yoğun uygulama bulmuştur. 
 
Tek kişiye ait iken hukuka aykırı bir şekilde bölünen taşınmazda parselasyon krokisinde 
gösterilen her bir parsel imar affı yasası ile bağımsız mülkiyet olarak pay sahipleri adına 
tapuya tescil edilmişlerdir. Bir diğer deyişle, parsellere bölünen taşınmazlardaki bu durum 
sanki yasal olarak yapılmış gibi varsayılarak imar affı yasası ile hukukileşmişlerdir. Oysa, 
Türk Medeni Kanunu’na göre, paylı mülkiyete sahip parseller, düzenleme ile kaç parsele 
bölünürse bölünsün her bir parsel paylı mülkiyet olarak aynı kişiler adına tapuya tescil 
edilmektedir. Buna karşın, imar affı yasası, paylı mülkiyeti bağımsız mülkiyete dönüştürerek 
her bir paydaşa ayrı bir imar parseli verilmesini sağlamaktadır. Bu durum, Türkiye’nin her 
yerinde imar affı yasasının uygulanmasına sebep olmuştur. 
 



Özetle söylemek gerekirse, Türkiye’de iki farklı arsa düzenlemesi yöntemi birbirine paralel 
olarak uygulanmıştır. Bu süreç içinde, 09.07.1956 tarihli ve 6785 sayılı İmar Kanunu ile 
düzenlemeye giren kadastro parsellerinin yüzölçümlerinden % 25’e kadar olan kısmın, 
“Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)” adıyla, 1) yol, 2) meydan, 3) otopark, 4) yeşil alan için 
bedelsiz olarak düşülebileceği belirtilmiştir. 11.07.1972 tarih ve 1605 sayılı yasa ile yapılan 
değişiklikle, DOP adıyla düşülecek alanlara, 5) park, 6) çocuk bahçesi eklenmiştir. Bu kez, 
03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile, DOP oranı % 35’e çıkarılmış ve DOP adıyla 
düşülecek alanlara, 7) cami, 8) karakol eklenmiştir. Bunun ardından, 03.12.2003 tarih ve 5006 
sayılı yasa ile, DOP oranı % 40’a çıkarılmış ve DOP adıyla düşülecek alanlara 9) Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları eklenmiştir. Görüldüğü gibi, Türkiye’de, her 
yasa değişikliği ile düzenleme ortaklık payı kapsamındaki yerlerin sayısı ile oranı artırılmıştır. 
Bu değişikliklerden başka, arsa düzenlemesinde bir sistem değişikliği yapılmamıştır.  
 
Bir diğer deyişle, Türkiye’de düzenlemeye giren parsellerden eşit oranlı düzenleme ortaklık 
payı kesilmekte, parselin bu kesintiden geriye kalan miktarına eşit bir arsa verilmektedir. Bu 
iki ilke dışında başka sınırlayıcı bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye’deki 
düzenleme işlemi basit ve kolay olarak görülmektedir. 
 
Türkiye’de arsa düzenlemesini kısıtlayan ve zorlaştıran etkenler bu işleme karar verme ve 
onaylama aşamasında ortaya çıkmaktadır.  
 
Türkiye’de, arsa düzenlemesinin yapılması için belediye başkanının veya valinin ya da 
Bakanlıkların buna izin vermesi ve siyasilerin kontrolündeki belediye veya il encümeninin de 
bunu onaylaması gerekmektedir. İmar Yasası’nda, belediye encümenince onaylanan arsa 
düzenlemesinin 30 gün içinde Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından tapu siciline tescil 
edilmesi öngörülmektedir. Bu arada, siyasiler tarafından karar verildikten sonra, arsa 
düzenlemesini yapma/yaptırma ve kontrol işleri, idare içinde kamu görevlisi statüsünde 
çalışan harita mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İdare bu işleri ihale yoluyla 
serbest çalışan harita bürolarına da yaptırabilmektedir. Ancak gerek idarede çalışan harita 
mühendislerinde ve gerekse arsa düzenlemesinin ihale ile yapıldığı durumlarda, yetkinlik, 
ehliyet ve lisans aranmamaktadır. Üniversitelerden yeni mezun olan ve arsa düzenlemesi 
konusunda herhangi bir eğitim almayan harita mühendislerinin de, arsa düzenlemelerinde 
sınırsız yetkili ve sorumlu olabilmeleri uygulamada önemli sorunlara sebep olmaktadır. Bu 
sorunların en başta geleni, sözü edilen harita mühendislerince yapılan veya ihale yoluyla 
serbest çalışan harita mühendislerine yaptırılan arsa düzenlemelerinin yeterli bir şekilde 
kontrol edilmemesidir. İmar Yasası ile arsa düzenlemelerinin Tapu ve Kadastro 
Müdürlüklerince kontrol edilmesinin öngörülmemesi de hatalı uygulamaların sayısını 
artırmaktadır. 
 
Türkiye’de, gerek idare içinde çalışan ve gerekse ihale yoluyla arsa düzenlemesi işini alan 
harita mühendislerinin, başta belediye başkanları olmak üzere siyasilerin baskısı altında 
kalmaları nedeniyle bağımsız, tarafsız, dürüst bir tutum sergileyemedikleri, işlerin büyük bir 
bölümünün tapu siciline tescil edildikten sonra yargıya intikal ettiği görülmektedir. 
 
Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye’de arsa düzenlemesi, siyasilerin kontrolündeki bir 
faaliyet haline gelmiş, arsa düzenlemesini yapıp yapmamaya siyasilerin karar verdiği bir 
sistem oluşmuştur. Bu durum, arsa düzenlemelerinin hukuka aykırı yapılmasına, yetkilerin ve 
görevin  kötüye kullanılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, İmar Yasası’nda öngörülen 
işlemlerden idari yargıda en çok iptale konu olanı arsa düzenlemesidir. 
 



Arsa düzenlemeleri, imar planlarının yaşama geçirilmesinin ötesinde, mülkiyetin sınırlarını ve 
biçimini değiştiren özelliğiyle “mülkiyete olduğundan fazla önem veren ve anlam yükleyen” 
Türkiye gibi toplumların korktukları, çekindikleri de bir konu gibi algılanmaktadır. Ancak, bu 
algı doğru değildir. Türkiye’de kurulan sistematiğin ve kuralların yanlışlığı ve yetersizliğinin 
bir sonucu olarak, kötü uygulamalarla ortaya çıkan bu tür algıları ortadan kaldıracak bir 
sistem değişikliğine gereksinme olduğu görülmektedir. 
 
Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasıyla “İmar Affı 
Yasası”nın 3 yıl sonra kendiliğinden yürürlükten kalkması öngörülmektedir. Bu durum, arsa 
düzenlemesinde en sık uygulanan bir kurala artık başvurulamayacağını göstermektedir. Son 
zamanlarda, arsa düzenlemesinde eşdeğerlik yönteminden söz edilse de, siyasilerin 
kontrolündeki bir sistemin kolayca değişmesi de beklenmemektedir. 

 

4.4- KENTSEL DÖNÜŞÜM  

 
Kentsel dönüşüm, köhnemiş, bozulan, çökme olan, deprem ve diğer afet riskleri taşıyan 
kentsel alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve 
bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin 
bütününü ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmaları, sosyal bilimciler, sosyologlar, 
ekonomistler, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, iktisatçılar gibi farklı disiplinlerin 
birlikte çalışmasını zorunlu kılmaktadır.  

Dünyadaki kentsel dönüşüm deneyimlerine bakıldığında; önceleri yalnızca 
fiziksel iyileştirmeye öncelik veren uygulamaların yerini fiziksel bozulma ile toplumsal 
bozulma arasındaki doğrudan bağlantıyı artık kabul eden ve projelerde daha toplumsal bir 
strateji izleyen uygulamalara bıraktığı görülmektedir. Buna bağlı olarak, yerel halkın katılımı, 
bilginin paylaşılıp tartışılması, sürdürülebilir insan ve toplum konuları önemli noktaya gelmiş 
bulunmaktadır. 
 
Ülkemizde 1950’li yıllarda sanayileşme ile birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kentler, 
yoğun göç alarak, kontrolsüz bir biçimde büyümüş ve bunu sonucu büyümeye karşılık 
verecek konut sayısının bulunmaması gecekondulaşmaya neden olmuştur. 1970’lerde ise 
kentleşme devam ederken uydu kentler oluşmaya başlamış, 80’lerde de kent merkezleri ve 
gecekondubölgelerinde gerçekleştirilmeye başlanan kentsel dönüşüm kavramı ülke 
gündemimize girmiştir.  
 
2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 
6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile 
gecekondu alanlarının dönüştürülmesi sağlanmaya başlamıştır.Söz konusu kanun ile 
gerçekleştirilen kentsel dönüşümler, fiziksel dönüşümün ötesine geçememiştir. 1980’lerin 
sonunda, ıslah imar planlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de belediyelerin 
gündeminde yer almaya başlamıştır. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, ülkemizde 
gecekondu bölgeleri için hazırlanan ilk kentsel dönüşüm projesi örneği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
Son yıllarda fiilen uygulanan dört tane kentsel dönüşüm yasası vardır. Yasal düzenlemelerden 
ilki, 5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” olup, kanunun 



amacı; “Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi 
çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha 
sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi” olarak 
belirlenmiştir.  
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile ilgili 
düzenlemede ise; “Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret 
alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal 
donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin 
tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir” ibaresi yer almaktadır.   

 
5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 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 
kullanılması” olarak belirlenmiştir.  

Dördüncü ve son çıkan kentsel dönüşüm yasası olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacında da; “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” ifadesine yer 
verilmiştir. 
 
Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşüm uygulamalarında binanın yıkılıp yeniden yapılması 
yaklaşımı aynen korunmuştur. Katılımcılık ilkesi benimsenmemiş, yoksulu yerinden etme ve 
soylulaştırma gibi süreçler projelere hakim olmuş, halkın istek ve ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmayarak genelde kamu yararı ilkesi dikkate alınmamıştır. 

Kentsel dönüşüm sadece fiziki yenilemeyi değil, kapsamlı bir sosyokültürel programı, yerel 
kalkınma programını da içermeli, kapsamlı bir dönüşüm programının parçası olarak katılımcı 
yaklaşımlara olanak verecek biçimde hayata geçirilmedir. Parçalı düzenlemeler yerine tek bir 
yasa bütünlüğü altında çözümler üretilmeli, dönüşüm projelerinde tek tip standart 
uygulamalar yerine yerelin özgünlüğünü ön plana çıkaran projeler yapılmalıdır. 

 

4.5- ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI 

 

Toplulaştırma işleminin ilk adımlarından biri olan mülkiyet bilgilerinin oluşturulması Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünden (TKGM) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 
verilerinin .mdb formatında alınmasıyla oluşmaktadır. Toplulaştırma alanına giren bütün 
parsellerin TAKBİS verileri alınarak proje sırasında tapu bilgileri olarak buradaki veriler 



kullanılır. Tablo 1’de görüldüğü üzere ülkemizde milyonlarca hektarlık alanda toplulaştırma 
çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalar hala devam etmektedir. Çalışma alanına bakıldığında 
milyonlarca parsele ait TAKBİS verileri kullanılmaktadır. Ancak TAKBİS verileri 
oluşturulurken (veri girişi yapılırken) yapılan hatalar sonucu bazen toplulaştırma projelerinin 
seyrini değiştirebilmektedir. Genel olarak yapılan hatalara bakıldığında tapu alanlarının hatalı 
olarak sisteme girilmesi, proje esnasında yanlış tapu alanının kullanılmasına neden 
olmaktadır. 

 

Proje Adı Toplam (ha) 

A.T (Muhtelif İller) 1.521.360 

GAP 2.188.942 

KOP 752.031 

DAP 506.302 

DOKAP 14.150 

TOPLAM 4.982.785 

Tablo 1-Türkiye’de Yapılan Toplulaştırma Alanları 

 

Bu tür hatalar toplulaştırma dosyalarının kadastro ve tapu bilgilerinin kontrollerinde ortaya 
çıkıp projenin değişmesine neden olmaktadır. 

 

Toplulaştırma alanının tespitinden sonra toplulaştırma alanı içerisinde bulunan bütün 
parsellere toplulaştırma şerhi konur. Toplulaştırma alanında bulunan parsellere konan şerh de 
her ne kadar satış vaadine konu edilemez ibaresi olsa da ilgili müdürlük (Tarım reformu) izni 
ile toplulaştırmaya alınan parsellerde alım satım işlemleri yapılabilmektedir. Bu alım satım 
işlemleri projedeki işletme sayısını değiştirmekte, arazi toplulaştırma listelerinin güncelliğini 
korumasını zorlaştırmakta ve vatandaşlar ile toplulaştırma yapan şirketler arasında sorun 
yaşanmasına sebep olmaktadır. Satış ayırma çapı yapılan bir parselde gerçekleşmişse, parselin 
yeni sahibi parselin ifrazından habersiz olup mağdur olabilmektedir. Eğer toplulaştırması 
tescil aşamasında olan bir projede ayırma çapı olan bir parselde satış yapılmışsa satış sonrası 
malik ismi değiştiği için arazi toplulaştırma listeleri, ayırma çapı tescil bildirimleri 
değişmektedir. 

  

Geçmişte yapılan kadastro çalışmalarında hiçbir koordinat bilgisinin bulunmadığı grafik 
paftalar üretildiği gibi çok farklı ölçek ve altlıkta ve farklı koordinat sisteminde paftalar 
üretilmiştir. Dolayısıyla parsel köşe koordinatları olmayan parseller olduğu gibi olanlarda da 
standart yoktur. TKGM bünyesinde mevcut pafta sayısı 521,537 olup ölçme yöntemlerine 
göre paftaların dağılımı Tablo 2‘de gösterilmiştir. Koordinat sistemlerine göre paftaların 
dağılımı ise Tablo 3‘de verilmiştir. 

 

 

 



 

Ölçme Yöntemi Pafta Sayısı  Oran (%) 

 Sayısal 
154,00

8 
29.5 

 Kutupsal 
127,11

8 
24.4 

 Grafik 91,804 17.6 

Fotogrametrik 81,334 15.6 

 Prizmatik 61,271 11.7 

Fotoplan 1,782 0.3 

 Diğer 4,220 0.8 

 Toplam 
521,53

7 
100.0 

Tablo 2- Ölçme Yöntemlerine Göre Paftalar 
 

 

 

 

 

Koordinat Sistemi 
Pafta 
Sayısı  

Oran 
(%) 

ITRF 26,942 5.2 

Lokal 110,81
7 

21.2 

ED-50 286,62
4 

55.0 

Koordinatsız 97,154 18.6 

Toplam 521,53
7 

100.0 

Tablo 3- Koordinat Sistemlerine Göre Paftalar 

 

Şu aşamada son yıllarda yapılan kadastro çalışmalarında ülke koordinat sistemi olan ITRF-96 
koordinat sisteminde koordinatlar elde edilmiştir. Ancak bunun dışında en iyi yöntem 
yenileme ve sayısallaştırma çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalardır. Bu yöntemlerle 
kadastral veriler yenilenmekte ve kadastro bilgi sistemine imkân tanıyacak ülke koordinat 
sisteminde parsel köşeleri tanımlı olan ve günceli yansıtan tapu ve kadastro verileri elde 
edilmektedir. 

Toplulaştırma projeleri, altlık sayısal ve sözel verilerin toplanıp bu verilere göre parselasyon 
yapıldıktan sonra yeni parsellerin tescili ile son bulur. Projelerde her ne kadar parselasyon 



kısmı önemli bir yer alsa da doğru bir parselasyonun yapılabilmesi için doğru ve sağlıklı 
verilerin kullanılması gerekmektedir. 

Mülkiyetten kaynaklanan problemlerin en aza indirilebilmesi, projelerin hızlı bir şekilde 
bitirilmesi ve tescillenmesi için ; 

Tapu verilerine ait hataların yapılmaması için bütün parsellerin TAKBİS verileri ile tapu 
kayıtları tek tek karşılaştırılmalı ve hatalar belirlenerek TAKBİS de gerekli düzeltmeler 
yapılarak projeye devam edilmelidir. Böylece TAKBİS deki mevcut hatalar giderilmiş olup 
projede doğru bilgilerin kullanılması sağlanır. Bir projede on binlerce parselin olduğu göz 
önüne alınırsa bütün parsellere ait TAKBİS verilerini tek tek tapu kayıt bilgileriyle 
karşılaştırmak uzun zaman alacak olsa da yapılan çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve proje 
sonrası tescil aşamasında sorunların yaşanmaması için projeye başlamadan önce bu 
kontrollerin yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Proje bölgesinin öncelikle kadastral altlığı oluşturulmalı, oluşturulan altlıklardaki 
sayısallaştırma, dönüşüm, kenarlaşma gibi problemler giderilip ilgili kadastro 
müdürlüklerince kontrol edilip onaylanmadan projeye başlanmamalıdır. Projelere 
başlandıktan sonra yapılan kadastro kontrollerinde belirlenen hatalar, kadastro sınırlarını 
değiştirdiğinden dolayı yeni oluşan adaları ve parselasyonu etkilemekte projelerin yeniden 
düzenlenmesine ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. Maddesine göre yapılan alan düzeltmelerinde, ilgili 
taşınmazın bütün maliklerine ya da mirasçılarına tebligat gönderilmesi gerektiğinden bu 
kişilere ait adres bilgilerine ulaşılamaması durumunda yada gönderilen tebligatların doğru 
adreslere gönderilmemesinden dolayı alan düzeltmeleri uzun bir süreç almaktadır. Projelerde 
bu durumda olan parsellerin çok fazla olduğu göz önünde bulundurulursa alan düzeltme 
işlemleri projelerin tescillenmesi için büyük bir zorluk çıkarmaktadır. Alan düzeltme 
işlemlerinin kadastro müdürlüklerinde re’sen yapılması hem kadastronun işini kolaylaştıracak 
hem de projelerin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak veya yapılacak tebligatların, 
oluşturulacak bir birim tarafından şekil şartları sağlanarak elden yapılmasının işleyişi 
hızlandıracağı düşünülmektedir. 

 

4.6- TAŞINMAZ DEĞERLEME 

Tüm dünyada ve ülkemizde gayrimenkul değerleme sektörünün ekonomi üzerindeki büyük 
etkisi, özellikle konut finansmanı, emlak vergi sistemi, kamulaştırma, özelleştirme gibi 
uygulama alanlarının yaygınlığı nedeniyle taşınmaz değerleme çok önemli bir noktaya 
ulaşmıştır. Uluslararası platformda değerleme standartlarını belirlemek, kurumlar arası bilgi 
alışverişini sağlamak amacıyla Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International 
ValuationStandardsCouncil- IVSC), Avrupa Değerleme Örgütleri Birliği (TheEuropeanGroup 
of Valuers’ Associations- TEGoVA), Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu 
(RoyalInstitutionof CharteredSurveyors- RICS) gibi meslek örgütleri kurulmuştur. Ülkemizde 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) yayınladıkları tebliğler ile taşınmaz 
değerlemesi için standartlar ve düzenlemeler getirmeye çalışmaktadır. Sermaye piyasası 
mevzuatı uyarınca zorunlu yapılması gereken değerleme işlemleri, bankacılık mevzuatı 
uyarınca gayrimenkul teminatlı krediler ve konut kredileri için gerçekleştirilen değerlemeler, 
yatırım amaçlı fizibiliteler, özel amaçlı (teminat harici) ihtiyaç duyulan raporlar, kentsel 
dönüşüm için yapılan değerleme çalışmaları sebebi ile ülkemizde değerleme sektörü hızla 
büyümüştür.Bu çalışma alanlarının genişlemesiyle başta mühendis, ekonomist, şehir plancısı 
ve mimarların çoğunluğunu oluşturduğu çok disiplinli geniş bir sektör haline gelmiştir. 



Ülkemizdeki meslek örgütlerinden TDUB’un görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esasları  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü ile düzenlenmiştir.  TDUB, Gayrimenkul 
piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar 
yapmak, eğitim ve sertifika vermek, üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve 
disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını 
oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla 
verilen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, statüsünde öngörülen disiplin 
cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyelerini aydınlatmak 
görev ve yetkilerine sahiptir. TDUB, 01 Mart 2016 tarihinde Uluslararası Değerleme 
Standartları Konseyi (IVSC)’ne, 22 Ekim 2016 tarihinde ise Avrupa Değerleme Örgütleri 
Birliği (TEGoVA)’ne üye olmuştur. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, lisanslı 
değerleme uzmanları ve değerleme şirketleri TDUB’a üye olmak zorundadır. TDUB’un 
31.12.2016 itibarıyla, 4.089 gerçek kişi Üye Değerleme Uzmanı ve 132 adet tüzel kişi Üye 
Değerleme Kuruluşu olmak üzere 4.221 Üyesi bulunmaktadır (Faaliyet Raporu-2016  
http://tdub.org.tr). Amacı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin; birbirleri ve 
müşterileri ile olan iş ve diğer ilişkilerinde uyacakları meslek kurallarını ve etikilkeleri 
belirlemek olan “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Meslek Kuralları”nı, tavsiye 
niteliğinde olan ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporları kapsamayan 
“TUDES 310 - Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar 
Kılavuzu”nu yayınlamıştır.  

SPK ve TDUB tarafından gayrimenkul değerleme uzmanlığı, gayrimenkul değerleme 
şirketleri, gayrimenkul değerleme standartlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler sektörde yalnızca sermaye piyasası mevzuatı 
uyarınca yaptırılacak değerlemelerinin (Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan 
değerleme işlemleri; halka açık anonim ortaklıkların varlıklarının ve gayrimenkullerinin 
değerlemesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi kurumların alım satım işlemlerininin gerçeğe 
uygun değer üzerinden yapılabilmesi ve varlıkların finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri 
ile yer alabilmeleri için ihtiyaç duyulan bir sistemdir.)  nasıl yapılması gerektiğine 
yönelik düzenlemelerdir. “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-
62.1)” 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 
Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi tarafından yayımlanmış Uluslararası Değerleme 
Standartları’nın SPK tarafından yapılan çevirisi niteliğindedir. Ülkemizde üretilen tüm 
raporlara standart getirecek düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut mevzuat ile 
ilişkilendirilmiş, yerelleştirilmiş, ülke koşullarında uygulanabilir düzenlemeler için SPK, 
TDUB, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ile birlikte, değerleme sektöründeki önde gelen 
aktörlerini bünyesinde bulunduran TMMOB’un da yürütülen faaliyetlerde yer alması 
gerekmektedir. 

Gayrimenkul Değerleme Şirketleri veri depolama imkanı sağlayan bilgisistemlerini 
kullanmakta, bu sayede kurumsal hafıza oluşturabilmektedir. Temel amacı iş yönetimi olan bu 
programlar vesilesiyle raporların talep alımı ile yazımı-sonuçlandırılması-ilgili kuruluşa 
gönderilmesi aşamaları ile arşivleme, mekansal sorgulama, muhasebesel ve operasyonel 
işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde bölgesel istatistikler, iş sayıları, benzer nitelikli 
gayrimenkuler için takdir edilen değerlerin sorgulanması şirket içerisinde mümkün 
olmaktadır. Ortak bilgi, deneyim ve vaka paylaşmalarında sektör paydaşları arasında işbirliği 
yapılmamaktadır. Kamu kurumlarında kamulaştırma, idare mülkiyetindeki taşınmazların satış, 
kira, kullanım izinleri amaçlarıyla kendi bünyelerindeki komisyonlarca yapılan değerleme 
işlemleri yine her kurumun kendi bünyesinde kaydedilmekte olup sektör paydaşları ile 
paylaşılmamaktadır. Ulusal değerleme bilgi sistemimizin olmaması ve mevzuattaki eksik 



düzenlemeler sebebiyle vergiye esas taşınmaz değerleri ve piyasa değerleri arasında büyük 
farklar bulunmakta, gerçek satış değerleri tapu sicil sistemine işlenmemekte, kredili 
finansman satışları için yapılan değerleme raporlarının güvenilirliği sağlanamamaktadır. 
Emlak vergi değeri tapu işlemlerinde alt sınır olarak, alınan diğer bazı düzenli (Tekrarlayan 
vergiler- emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi gibi) ve düzensiz vergiler (Tapu harcı, gelir 
vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi) için de baz değer olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda 
ülkemizdeki gelişmeler için Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP)’nden 
bahsetmek gerekir. Projenin sonunda, Türkiye genelinde yaklaşık 4.1 milyon parselin sayısal 
ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmış, taşınmazların gerçek 
değerlerine ilişkin bir veri tabanı oluşturulmasında bir politika belirlenerek, tapu, kadastro ve 
haritabilgilerinin bilgi sistemine uyumlu hale getirilmesiyle ülkemizdeki e-devlet 
çalışmalarının kadastro ayağının tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Projenin 5 bileşeni 
şunlardır:  
1. Kadastro ve Tapu Yenilemesi ve Güncellemesi  
2. Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi  
3. İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim  
4. Gayrimenkul Değerleme  
5. Proje Yönetimi  
 
Taşınmaz Değerleme Bileşeni Taslak Politika Geliştirme Raporu’nda TAKBİS içerisinde 
oluşturulacak “değer bilgi bankası” sayesinde; farklı kurumlar tarafından farklı standartlarda 
ve ortamlarda tutulan değer/fiyat verilerinin merkezi bir veri tabanında tutulması sağlanmış 
olacağı ve verilerin belirlenecek şartlar dahilinde sektörün diğer paydaşları ile 
paylaşılabileceği, aynı zamanda toplu değerleme, fiyat endekslerinin oluşturulması, sektör 
analizlerinin yapılması ve otomatik değerleme modelleri ile kalite kontrol gibi bir çok amaçla 
kullanılabileceği belirtilmektedir. Toplu değerlemenin ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi 
için, piyasa değeri ile uyumlu uygun dağılımda güvenilir ve standart değer/fiyat verisine 
ihtiyaç bulunduğu ve bu verilerin temin edilebilmesi için, kullanılabilecek olası kaynakların 
TAKBİS, TDUB, Değerleme Yapan/Yaptıran Kamu İdareleri ve Mahkemeler ve Emlakçılar 
olduğu belirtilmektedir. İlk toplu değerleme yaygınlaştırma uygulaması için, güvenilir 
değer/fiyat verisine; TDUB tarafından oluşturulmaya çalışılan Gayrimenkul Bilgi Merkezi 
A.Ş. verileri, mahkemelerce üretilen değerleme raporları, kamulaştırma amaçlı üretilen 
değerleme raporları aracılığıyla ulaşılabileceği düşünülmektedir. 
 

Sektördeki en yoğun raporlamanın bankalara teminat amaçlı yapılan değerleme çalışmaları 
olduğu bilinmektedir. Her banka farklı format ve sistemle, kendi bünyelerinde oluşturdukları 
şartname/kurallara göre rapor talep etmektedir. Uygulamada her bankanın kendine ait farklı 
kabulleri doğrultusunda raporlar neticelendirilmekle birlikte hızlı ve yalnızca değer odaklı 
raporlar üretilerek gayrimenkullerin teknik ve hukuki araştırmalarından oluşan esas içeriği 
geri planda bırakılmaktadır. Ticari kaygılar sebebi ile ortaya çıkan ve standardizasyon 
eksikliği sebebiyle engellenemeyen bu durum yüzünden bankaların talepleri doğrultusunda 
şekillenen niteliksiz raporlar üretilebilmektedir. Bunun bir diğer sebebi de Sermaye 
Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ uyarınca, en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olmasının uzmanlık 
için yeterli sayılması ile sektörde yer alan nitelikli elemanların (Harita Mühendisi, İnşaat 
Mühendisi, Şehir Plancısı, Mimar) rollerinin azalmış olmasıdır. Şirketler bir taraftan 
“kalifiye” eleman sıkıntısı yaşamakta, diğer taraftan ise uygun eğitimi almış mühendis, mimar 
ve şehir planlamacıları çalıştırmanın maliyetli olması sebebiyle düşük seviyeli elemanları 
firma içinde yetiştirmeyi tercih etmektedirler. 



Değerleme şirketlerinin düzenledikleri her raporu GBM’ne bildirmeleri zorunlu olup, yılda 
yaklaşık olarak 1,5 milyon ve üzerinde raporun verilerinin toplanması mümkündür. Gerçek 
zamanlı istatistiki veriyi temin edebilecek olan bu kaynağın nitelikli raporlardan elde 
edilebilmesi için ise standardizasyonun sağlanması gerekmektedir. 

Merkez Bankası tarafından hazırlanan Konut Fiyatları Endeksleri için veri kaynağı olarak 
konut kredisi kullandıran bankalar tarafından, yine gayrimenkul değerleme şirketleri 
tarafından düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerleri kullanılmaktadır. Satışın 
gerçekleşerek kredinin kullandırılması şartı aranmamakta, değerlemesi yapılan tüm konutlar 
kapsama dahil edilmektedir.  

TDUB ile TKGM arasında veri paylaşım protokolü bulunmakta olup, bu protokol tapu verileri 
konusunda TDUB üyelerinin tapu ve kadastro verilerini web servisler yolu ile alabilmektedir. 
Değer bilgi bankası kurulumu ile, veri paylaşımı karşılıklı hale gelebilecek, değer verisi, 
gizlilik kaydı ile, TAKBİS içerisinde tutulabilecektir. (Tapu ve Kadastro Modernizasyon 
Projesi Taşınmaz Değerleme Bileşeni Taslak Politika Geliştirme Raporu -08.01.2016) 

Türkiye’de değerlemeye ilişkin mevzuat; değerlemenin disiplinler arası niteliğinden dolayı, 
oldukça geniş kapsamlıdır. Son yıllarda başta üniversiteler olmak üzere gayrimenkul 
değerleme konusunu kapsayan lisans ve yüksek lisans programları açılmıştır. Ancak 
uygulamada yeterli eğitime sahip olmayan, bir şekilde lisanslama sınavlarında lisans almaya 
hak kazanan, çalıştığı kurumda kısa sürelerde kendisinden daha eski çalışanlardan aldığı 
eğitim ile değerleme raporları üreten bir çoğunluk bulunmaktadır. Hem gayrimenkul 
değerleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi hem de ulusal değer sisteminin kurulması, değer 
haritalarının üretilmesi, mekansal bilgi sistemleri ile entegrasyonun sağlanması açısından, 
hala gelişmekte olan sektörde teknik ve mevzuat bakımından gerekli formasyona sahip olan 
harita mühendislerinin aktif rol alması önem arz etmektedir. Değerleme sektöründe yetkinliği 
olan meslek örgütünün TDUB olmasına karşın, TMMOB’un bünyesinde bulunan Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası vb. bileşenlerinin 
yıllardır yaptıkları çalışmalar, bilgi birikimleri ve tecrübelerinden faydalanması, ülkemizde 
yapılacak düzenlemelerin sağlıklı temellere oturması ve kapsamının sektör ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek nitelikte olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


