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ÖNSÖZ

Bilindiği gibi Odamız mesleğimizle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili her alanda meslektaşlarımızın çalışmalarını 
kolaylaştıran yayınlara öncülük etmektedir.

İnsanların toprakla ilişkisi, toprağa müdahalesi ve toprağı/araziyi kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün 
gelinen noktada, çağdaş ülkeler içinde kalkınmakta olan bir ülke olarak Anayasa’mızda Medeni Kanun’da güvence 
altına alınmış olan mülkiyet hakkının, yeni oluşturulup tescil edilecek parsellerde de korunabilmesi için iş akışının 
yönlendirilmesi; arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin parselasyon planları ve dağıtım cetvellerinin yapılması 
aşamalarında şeffaflığın, hukukiliğin sağlanması gerekliliği doğmuştur.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu Kılavuzu ilk taslağı, Oda-
mız “Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu” Başkanı Hüseyin Ülkü öncülüğünde Muğla ili ve çevresinde görev yapan 
ve Odamızın çeşitli organlarında görev alan değerli harita mühendislerinin yaptığı toplantılardaki titiz incelemelerle tasarı 
haline getirildi.

2015 yılında Ankara’da yapılan 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’ndaki özel oturumda yeni şekli 
verilen tasarı, Odamızca, tüm şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimize gönderilerek görüş istendi. Bu görüşler 
doğrultusunda Komisyonumuzca son şekli verilerek 3 Ekim 2017 tarihinde kesinleştirildi.

Bu kılavuz, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca beş yıllık imar programı kapsamında İmar Kanununun 18’inci mad-
desine göre yapılacak olan arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinde uygulama başlangıcından tescilin gerçekleştiği 
ana kadar yapılan tüm hukuki ve teknik iş ve işlemlerin açıklanması ve bir yol haritasının oluşturulmasını kapsa-
maktadır. 

Bu nedenle kılavuz kitabımızın, en başta arazi ve arsa düzenlemesini yapan müellifin hazırladığı parselasyon plan-
larını - dağıtım cetvellerini bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz, nitelikli ve kolay anlaşılır kılacağına ve böylece kişile-
rin mülkiyet haklarını özenle korumasını sağlayacağına, yeni bir standart oluşturarak idarelerin kontrol etmelerini 
kolaylaştırarak toplumun güvenini arttıracağına inanıyoruz.

Kılavuzun hazırlanmasında büyük emek harcayan başta komisyon başkanımız Hüseyin Ülkü olmak üzere komis-
yon üyelerine ve katkısı olan tüm meslektaşlarımıza HKMO olarak teşekkür eder, Kılavuzun mesleğimize, meslek-
taşlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını dileriz.

ERTUĞRUL CANDAŞ
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ADINA
NİSAN 2018
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EDİTÖRDEN

Kentlerin planlı ve sağlıklı gelişmesinin temelini, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerin yaptığı veya yaptırdığı imar 
planları ve uygulama imar planlarının arazi ve arsa düzenlemesini yaparak/yaptırarak ürettikleri parselasyon plan-
larının kadastro müdürlüklerinin kontrolünden sonra tapuya tescili işlemleri oluşturmaktadır.

İmar planları hem askı-ilan sürecinde hem de arazi ve arsa düzenlemesi sürecinde; parselasyon planları da hem askı-i-
lan ve itiraz sürecinden sonra hem de yıllar sonra yapılan işlemden bilgi sahibi olan parsel sahiplerince dava konusu 
edilebilmektedir. Bu davalar sonucunda ya uygulanan imar planları ya da parselasyon planları iptal edilebilmektedir.

Bununla birlikte, İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi sonucunda hazırla-
nan parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin askı ilan süreci içinde yapılan itirazların karara bağlanmasın-
dan sonra açılan idari davalar idare mahkemelerinin ve Danıştay’ın yükünü arttırmaktadır. 

Mahkemelerin iş yükü dava süreçlerinin uzamasına yol açtığından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları 
kesinleşene kadar, kentlerin 5 yıllık imar programlarına uygun hem teknik altyapılarının yapılamamasına hem 
de iptal edilen parselasyon planındaki parsellerin yapılaşmaya açılamamasına neden olmakta, planlı kentleşmede 
önemli sorunlar yaratmaktadır.

Ayrıca tapuya tescil edilen parselasyon planlarının parsel mülkiyetlerinde el değiştirmeler ve yapılaşmalar ger-
çekleştikten sonra iptali halinde; ilgili idarelerince resen yapılan işlemler sonucu devletin güvencesi altında olan 
mülkiyet hakkının zedelenmesine; kullanma, yararlanma haklarının kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu durum 
da halkın idarelere ve Devlete güvenini sarsmaktadır.

Arazi ve arsa düzenlemesi sonucu tescil edilen parselasyon planları aslında uygulama imar planına uygun yeni bir 
kadastronun yapılması anlamına gelmektedir. Çünkü uygulama ile yüzlerce mülkiyet sahibinin onlarca, yüzlerce 
parselinin, alanı, şekli, adedi, konumu değiştirilerek parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri düzenlenip yeniden 
tapu kütüğüne tescilleri yapılmaktadır.

Bilindiği üzere kadastroda her parsele ilişkin bir tutanak tutulur ve bu tutanakta mülkiyetin öyküsü yazılır. Tapuda 
ise her değişiklik bir resmi senede bağlanır. Oysa parselasyon planları için yapılan düzenleme sırasında hukuki ve 
teknik işlemlerin, nasıl, hangi kurallara ve ilkelere uyularak yapıldığını açıklayan bir rapor yazılmadığı için yapılan 
işlemler ilgililerce ve taraflarca tam anlaşılamamaktadır.

Bu durum, proje müellifi, ilgili idare kontrol mühendisleri, encümen üyeleri ve bilirkişiler arasında çok farklı 
yorumlara ve olumsuz kararların alınmasına ve gereksiz birçok itiraza neden olmaktadır. Hatta bilirkişilerin farklı 
veya yanlış yorumlarına temel oluşturabilmekte, mahkeme kararları olumsuz etkilenebilmektedir.

Bu Açıklama Raporu Kılavuzu en başta arazi ve arsa düzenlemesini yapan müellifin, hazırladığı parselasyon plan-
larının, dağıtım cetvellerinin bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz, nitelikli ve kolay anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 
Ayrıca uygulamanın bilimsel hukuki ve teknik açıdan niteliğini arttırdığı için kişilerin mülkiyet haklarının özenle 
korunmasını sağlayacak, yeni bir standart oluşturarak idarelerin kontrol etmelerini kolaylaştıracak ve toplumun 
güvenini arttıracaktır. Bu durum idareler açısından da kontrollerin bir sisteme bağlanmasını; bu sistem içinde, 
zaman kaybına neden olmayan bir kontrol dizini oluşturmasını; aynı özellikteki işi yapan her müellifin buna uy-
masını ve her iş için standart kontroller yapılmasını; böylece eksikliklerin ve yanlışların daha kontrol aşamasında 
düzeltilip giderilmesini sağlayacaktır.

Tüm bunların yanında parsel sahiplerinden özellikle kendi parseli üzerinde imar parseli/parselleri oluşmayan baş-
ka yerlere taşınarak imara özgülenen yeni parsellerinin yönetmeliğin dağıtım ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığı-
nı hem parsel sahipleri hem de belediye, il özel idaresi encümen üyeleri ve ilgili diğer idareler ile dava süreçlerinde 
bilirkişiler ve mahkeme üyeleri daha kolay saptayabileceklerdir.

Bu kılavuzun ilk taslağı Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü tarafından hazırlan-
dı. Taslak Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı ve Komisyon Sekreteri Harita ve Kadastro Mühendisi 
Emin Madran, Emlak İstimlak Daire Başkanı vekili Harita ve Kadastro Mühendisi Hüseyin Avni Üstündağ, HKMO 
Muğla Bodrum Temsilcisi ve komisyon üyesi Harita ve Kadastro Mühendisi Gökhan Doğru, Muğla Menteşe Bele-
diyesinden Başkan Yardımcısı Harita ve Kadastro Mühendisi Levent Ünver ve HKMO Muğla Temsilci Yardımcısı 
Harita ve Kadastro Mühendisi Ahmet Yıldırım tarafından TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Muğla 
Temsilciliğinde yapılan toplantılarda birlikte incelenerek tasarı taslağı haline getirildi.

25-28 Mart 2015 tarihlerinde ATO Congresium / Ankara’da gerçekleştirilen 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı’nda “Çağdaş Sağlıklı Kentler İçin 3 Boyutlu İmar Uygulamaları” özel oturumunda, hazırlanan Parselas-
yon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu Kılavuzu Tasarısı Taslağı sunuldu.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu Kılavuzu 20 
Ekim 2015 tarihli ve 1/G99-1574 sayılı Genel Merkez yazıları ekinde tüm şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimize 
gönderilerek görüş istendi.

Daha sonra yeniden gözden geçirilen tasarı taslağı 19 Ağustos 2016 tarihinde; katkı verenlere ve komisyon üyeleri-
mize gönderilmiş; son olarak kılavuz tasarı taslağını incelemeleri istenmiştir.

Tüm bu süreçlerden sonra ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞ SÜREÇLERİ, PARSELASYON PLANLARI VE 
DAĞITIM CETVELLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU KILAVUZU’na Komisyonumuzca son şekli verilerek 3 
Ekim 2017 tarihinde kesinleştirilmiş;

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,
• İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Belediyeler Birliği,
• Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri,
• İl özel idarelerine,

iletilmek ve üyelerimize dağıtılmak üzere hazırlatılan bu Kılavuz TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kuruluna teslim edilmiştir.

Kılavuzun hazırlanması sürecinde katkı veren meslektaşlarımıza Komisyonumuz adına teşekkür eder, Kılavuzun 
mesleğimize ve ülkemize yararlı olmasını dileriz.

Hüseyin Ülkü
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu adına
Komisyon Başkanı
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I. AMAÇ

Arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında parselasyon planları ve dağıtım cetvellerinin hazırlanması süreçlerine 
doğrudan katılan Belediye, İl Özel İdaresi (Valilik), Kadastro ve Tapu Müdürlükleri ile sürece dolaylı biçimde 
katılan Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar ve Organize Sanayi 
Bölgeleri, Askeri Yasak Bölgeler, Güvenlik Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve benzeri bölgelere ilişkin mevzuat ile arazi 
ve arsa düzenlemesi uygulama mevzuatını birleştiren bir yapının ortaya koyulması; hataların önlenmesi bilimsel, 
teknik, hukuki açıdan eksiksiz bir işlem gerçekleştirilmesi, böylece yapılan işlemlerin yargı yoluyla iptal nedenlerinin 
önüne geçilmesi,  Anayasa’da, Medeni Kanun’da güvence altına alınmış olan mülkiyet haklarının yeni oluşturulup 
tescil edilecek parsellerde de korunabilmesi  için iş akışının yönlendirilmesi; arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin 
parselasyon planları ve dağıtım cetvellerinin yapılması aşamalarında şeffaflığın, hukukiliğin sağlanmasıdır. 

II. KAPSAM

Bu kılavuz, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca beş yıllık imar programı kapsamında İmar Kanununun 18’inci maddesine 
göre yapılacak olan Arazi ve Arsa Düzenlemesi işlemlerinde uygulama başlangıcından tescilin gerçekleştiği ana 
kadar yapılan tüm hukuki ve teknik iş ve işlemlerin açıklanması ve bir yol haritasının oluşturulmasını kapsamaktadır. 

III. İŞLEMİN GENEL İŞ AKIŞI

1. İmar planı uygulamalarında 5 yıllık İmar Programında belirlenen alanlara öncelik tanınması, 

2. Düzenleme sahasının, beş yıllık imar programına uygun olarak, uygulama yetkisini haiz birim tarafından tespit 
edilmesi,      

2/1. Tespit edilen düzenleme sahasının Belediye veya İl Encümen Kararıyla onaylanması,        

   

3. Düzenleme sınırının yönetmelik hükümlerine uygun biçimde geçirilmesi ve encümen kararı alınmasının ardından, 
düzenlemeye alınan taşınmazların ada ve parsel numaraları ve Belediye Encümen kararı örneği ile birlikte mahalli 
tapu ve kadastro idaresine başvurularak, tapu kayıtlarında taşınmazların “arazi ve arsa düzenlemesine” alındığının 
belirtilmesi,

4. Tapu ve kadastro kayıt ve belgelerinin temini ile daha sonra oluşturulacak bilgi ve belgelerin tamamlanması, 

5. Uygulamaya giren parsellerin teknik ve hukuki durumlarının araştırılması, davalı parsellerin bulunması halinde 
ihtilafın malik ya da sınıra mı yönelik olduğu ile taraflarının belirlenmesi (orman, mera gibi uygulama dışı bırakılması 
gereken alanlarla davalı olması halinde bu durumun dikkate alınması ),

6. Düzenleme sınırı içerisindeki kadastral parsellerin çizim ve yüzölçümlerinin kontrol edilmesi, varsa hatalarının 
ilgili kadastro müdürlüğüne bildirilerek düzeltme işlemlerinin öncelikle sağlanması, kadastroca verilen en son 
ada numarasından başlamak üzere uygulamada kullanılacak ada numaralarının belirlenmesi ile kullanılacak ada 
numaralarının istenmesi ve kadastro teknik arşivinde gerekli belirtmelerin yapılmasının temini,

7. Hisselerin incelenmesi; eksik veya fazla olması durumunda gerekli kontrol işlemleri yapılarak hisselerin 
tamlanması,
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8. Daha önce çeşitli adlar altında (İmar Kanunu 15’inci ve 16’ncı madde uygulaması sonucu yola, yeşil alana terk vb.) 
yapılan terk ve kesintilerin belirlenmesi,

9. Hâlihazır harita revizyonu, Çizgisel olarak üretilmiş hâlihazır haritalarda detay alımı,

10. Ölçü / tasarruf krokileri ve kadastro paftalarının sayısallaştırılması, halihazır paftaya aktarılması, kadastroca 
kontrolü, imza ve onaylanması ile bir nüshasının kadastroca arşivlenmesinin temini, 

11. İmar planının sayısallaştırılması,

12. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim (B.Ö.H.H.B.Ü.)  Yönetmeliğine uygun olarak dönüşüm hesapları, 
koordinat birliğinin sağlanması ve kesinleştirilmesi

13. Verilerin TAKBİS, CBS/KBS formatına uygun olarak üretilmesi.

14. Bilgi haritalarının hazırlanması 

a) Korunacak bina ve tabiat varlıkları bilgi haritası

Aşağıda belirtilen yapıları içeren tematik nitelikte korunacak bina ve tabiat varlıkları bilgi haritaları hazırlanır. 

•	 Kat irtifaklı ve kat mülkiyetli yapılar,

•	 Kültür varlığı olarak tescilli yapılar,

•	 Tabiat varlığı olarak tescilli tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile 
benzerleri (2863 sayılı Yasa /6 son fıkra.)

•	 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’na göre müracaatlı yapılar,

•	 İmar planında korunması öngörülen yapı ve tesisler ile toplu yapı alanları,

•	 İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında 
Yönetmelik hükümleri gereği korunması gereken yapılar.

b) Özel bölge bilgi haritası

Aşağıda belirtilen özel alan ve bölgeleri içeren tematik nitelikte özel bölge bilgi haritası hazırlanır. 

•	 Özel çevre koruma alanı,

•	 Kentsel sit alanı,

•	 Doğal sit alanı,

•	 Arkeolojik sit alanı,

•	 Turizm gelişme bölgesi,

•	 Endüstri bölgeleri,

•	 Teknoloji geliştirme bölgesi,

•	 Serbest bölgeler,

•	 Organize sanayi bölgesi,

•	 Askeri yasak bölgeler,

•	 Güvenlik bölgeleri,

•	 Toprak koruma alanı,

•	 Orman alanı,

•	 Zeytinlik Alanı,

•	 Rezerv yapı alanı, 

•	 Riskli alanlar,         

•	 Jeolojik sakıncalı alanlar,

•	 Afet bölgeleri,

•	 Mezarlık vasıflı alanlar (*3998 sayılı Kanun)

•	 Vakıf arazileri (*5737 sayılı Kanun)

•	 Kıyı alanları  (*3621 sayılı Kanun)

•	  Diğer Özel Statülü Alanlar.

c) Sınırlı ayni haklara yönelik bilgi haritası

Aşağıda belirtilen lehine ve aleyhine sınırlı ayni hak tesis edilmiş parselleri içeren tematik nitelikte sınırlı ayni 
haklara yönelik bilgi haritası hazırlanır. 

•	 Ayni irtifak haklarını (geçit hakkı),

•	 Kişisel irtifak haklarını (intifa hakkı),

•	 Daimi ve müstakil tesis edilen diğer irtifak haklarını (üst hakkı, kaynak hakkı),

•	 İdari irtifaklarını (enerji nakil, boru vb. tesisler için kurulan geçiş hakları),

•	 Gayrimenkul mükellefiyetini,

•	 Medeni Kanundan önce kurulmuş, ancak şimdi kurulması mümkün olmayan hakları (su hakkı, damlalık 
hakkı ve benzeri hakların belirlenmesi ve çözüm şeklinin açıklanması) gösteren harita.

d) DOP ve KOP’a ayrılan alanlar ile bu alanlara rastladığından altlığında imar parseli oluşmayan taşınan 
parsellerin bilgi haritaları

•	 İmar planında umumi hizmet alanları (DOP’tan karşılanan alanlar) ve kamu tesis alanlarına (KOP’tan 
karşılanan alanlar) rastlayan parselleri gösteren,

•	 İmar planında umumi hizmet alanları ve kamu tesis alanlarına rastlayan parsellerin imara tahsis miktarlarının 
dağıtımının yapıldığı ada ve/veya imar parsellerini gösteren haritalar.

Çakıştığı imar ada ve parsellerine tahsisi yapılamayan parsellerin tahsis edildiği imar parsellerinin ada ve 
parsel numaralarının, alanlarının ve hisselerin bir çizelgede belirtilmesi; ayrıca imar planındaki kullanımları 
ile inşaat emsallerinin açıklanması.Yukarıda belirtilen haritalar ve çizelgeler dağıtım işlemi aşamasında 
hazırlanacaktır.
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15. Uygulama (Aplikasyon) haritasının hazırlanması, 

16. İmar ada aplikasyon krokilerinin düzenlenmesi,

17. İmar adalarının aplikasyonu ve rölöve ölçülerinin yapılması, 

18. Kadastro ayırma çaplarının düzenlenmesi,

19. Varsa ihdasların geldisinin incelenerek yapılması ve bunlara ilişkin tescil bildirimlerinin düzenlenmesi,

20. Düzenleme ortaklık payı ( DOP) hesabı,

21. Düzenlemeye giren parsellerin imara tahsis miktarlarının hesabı, 

22. Kamu ortaklık payı (KOP) hesabı,

23. Düzenlemeye giren parsellerin imara tahsis miktarlarından KOP miktarlarının ayrılarak kalan imara tahsis 
miktarlarının hesabı,

24. Geçici parselasyon planının hazırlanması,

25. İmar parsellerine dağıtımların yapılması

26. İmar parsellerinin aplikasyonu,

27. Ada ve parsel rölöve kesin ölçü krokilerinin çizilmesi,

28. Kesin parselasyon planının/haritasının çizilmesi,

29. Özet cetvellerinin hazırlanması, 

30. Kadasro ve imar parsellerine sıralı dağıtım (şuyulandırma) ve ada dağıtım cetvelleri ile Tahsis Cetvellerinin 
düzenlenmesi,

31. Hisse çözümü/ayrımı yapılıp yapılmadığının belirtilmesi; yapılmış ise; kadastro parsel numaraları sıralı her bir 
parselin ayrı ayrı açıklanması,

32. İşlemlerin imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği ekindeki kontrol formlarında belirtilen esaslara uygun yapıldığının son değerlendirmesi yapılarak 
rapor içeriğinin kesinleştirilmesi,

33. Parselasyon planlarına ait ada dağıtım cetvellerinin hesap ciltlerinin ve dosyaların açıklama raporu ile birlikte 
dilekçe ekinde belediyesine, il özel idaresine veya ilgili idaresine sunulması, 

34. İlgili idarece kontrol formları doğrultusunda kontrollerin yapılması,

35. İlgili idarece yazılı olarak bildirilen eksikliklerin tamamlanması ve önerilen değişikliklerin mevzuata uygun ise 
yapılması; ek açıklama raporu ile birlikte dilekçe ekinde ilgili idareye sunulması, 

36. Parselasyon planları, kadastro ayırma çapları  ve dağıtım cetvellerinin Belediye Encümeni veya İl Encümenince 
onanması, askı ilanı için Encümen Kararının alınması,

37. Encümen kararlarında, düzenleme sahasına tamamen giren parseller ile kısmen giren ve kadastro ayırma çapı 
düzenlenen parsellerin ayrı ayrı belirtilmesi,

38. Büyükşehir belediyelerince re’sen yapılacak uygulamalara ait düzenleme sahalarında büyükşehir belediye 
encümenince karar alınması,

39. Parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin il encümeni veya ilçe ile büyükşehir belediye encümenlerince 
onandıktan sonra: işlem ilçe belediyesi tarafından yapılmış ise ilçe belediyesinde; işlem büyükşehir belediyesi 
tarafından yapılmış ise büyükşehir belediyesi encümen kararından sonra büyükşehir belediyesinde askı yoluyla ve 
mümkünse internet sitesinde de yayımlanarak ilan edilmesi; ilgililerince incelenmesi için adresi tespit edilebilenlere 
tebligat yapılması, askı ilan ve askıdan indirme tutanaklarının düzenlenmesi,

40. Varsa itirazların incelenmesi, gerekçeleri belirtilerek  il encümeni veya ilçe ile büyükşehir belediye encümenlerince 
değerlendirildikten sonra karara bağlanması; encümen kararı/kararları ile parselasyon planlarında ve dağıtım 
cetvellerinde değişiklik yapılmış ise sadece değişikliklerin yapıldığı kısımların belirtilerek tekrar 39’uncu maddede 
izlenen yolun izlenmesi, askı ve ilan yapılıp kararların itirazcılara ve bu kararlardan  etkilenen imar parseli sahiplerine 
tebliğ edilmesi,

41. Kabul edilen itirazlar sonucunda yapılan düzeltme ve değişikliklerin parselasyon planları üzerinde gösterilip 
il encümeni veya ilçe ve büyükşehir belediye encümen kararı alınmasından sonra sadece bu kesimlerin dağıtım 
cetvelleri ile birlikte tekrar ilan edilmesi,  

42. İlan süresi içinde düzeltme ve değişikliklere itiraz var ise il encümeni veya ilçe ve büyükşehir encümen kararına 
bağlanması ve kararın itirazcılara tebliğ edilmesi,

43. İtirazı kabul edilen parseller ile düzeltmelerden etkilenen parsellerin askıdan indirilmesinden sonra tüm 
parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin kesinleştirilmesi,

44. Encümen kararları, parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin tescile esas kontrol için üst yazı ile kadastro 
müdürlüğüne gönderilmesi,

45. Kontrol edilmiş belgelerin ilgili tapu müdürlüğüne iletilmesi ve tescil işleminin yapılması.

IV. AŞAMALAR:

A. GENEL İLKELER

1. Uygulama alanının içinde bulunduğu imar planlarının 5 yıllık imar programı içinde kalıp kalmadığının 
araştırılması; imar programının kabulüne ilişkin meclis kararının tarih ve sayısının belirtilmesi (belediye ve valilik 
uygulamalarında),

2. Arazi ve arsa düzenlemesi alanındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ve tadilatlarının üst ölçek nazım 
imar planlarına uygunluğunun belirlenmesi; uygulama imar planlarının ve tadilat planlarına ilişkin meclis kararları 
ile onay tarihi ve numaralarının tespiti,

3. İmar planlarının yapım amaçlarının belirtilmesi (Islah, koruma, turizm vb.),

4. Arazi ve arsa düzenlemesi sınırının tanımlanması ve Yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi,

5. Mevzuat gereği, imar planlarının üzerine aktarılması gereken bilgi katmanlarının (sit sınırları, anıt yapı sınırları, 
kıyı kenar çizgileri vb.) varlığı ve hukuksal gereklerinin uygulama aşamasında yerine getirildiğinin belirtilmesi,

6. Su havzaları ile imar planındaki yapı adalarının koruma mesafeleri içinde kalıp kalmadığının saptanması; kalıyor 
ise imar planının düzeltilmesi talebinde bulunulması,  
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7. Düzenleme sahası tamamen veya kısmen özel bölge/alan içinde kalıyorsa belirtilmesi,

8. Düzenleme sahasında parselasyon planlarını onaylayacak olan kişinin (belediye başkanının vd.) parseli veya 
hissesinin bulunup bulunmadığının belirtilmesi; varsa parselasyon planlarının belediye başkanınca onaylanmaması.

9.Düzenleme sahasında orman alanı sınırları içinde olup da imar adası içerisinde kalan alan bulunması halinde imar 
planında tadilatın yapılması için plan yapımında onay yetkisi bulunan idareye teklif yapılması.

10.İmar planı uygulaması işlemine ilişkin tescile ve tasdike konu olan harita ve planların ve bunların üretimi için 
düzenlenen röleve ölçü krokilerinin B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita Üretimi ve Kontrolü 
Genelgesinde (TKGM NO: 1715 – 2010/22) belirtilen teknik esaslara göre hazırlanması

11.İşlem dosyası içerisindeki teknik bilgi ve belgelerde düzenleyenlerin unvanı ile ad ve soyadları, imzaları, ilgili 
idarenin yetkili elemanlarının ad, soyadı, mühür ve kaşesinin bulunması

12.Encümen kararlarına dayalı yapılan işlemlerin, encümen üyelerince imzalanmış ve yetkili kişilerce onaylı karar 
örneğinin dosyasında bulunması ve yapılan işlemin karara uygun olması,

13.İşlemin dayanağı olan encümen kararının istenmesi zorunlu olan işlemlerin dayandırıldığı kanun ve maddesi 
ile işleme konu olan ada ve parsel numaralarının açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde encümen kararında 
belirtilmiş olması

14. Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan bilgi ve belgelerdeki ölçü ve koordinat değerlerinin 
yapılan işlemde aynen kullanılmış olması,

15. Üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olan taşınmazın değişiklik işlemleri sonucunda parçalara ayrılması veya 
başka taşınmazlarla birleşmesi durumunda değişiklik işlemleri sonucu taşınmaz üzerindeki irtifak hakkının isabet 
ettiği alanlar tapu planında yükümlü taşınmazlar olarak işaretlenmesi; üzerinde irtifak hakkı bulunan taşınmazın 
parçalara ayrılması sonucu oluşan taşınmazların tapu kayıtlarına naklinin, Medeni Kanun’un 792 ve 793 üncü 
maddeleri ile Tapu Planları Tüzüğü’nün 66 ve 67 nci maddelerine göre yapılması,

16. Yapılan tüm teknik ve hukuki işlemlerde Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge’nin 
(TKGM No:1715/2010/22 sayılı Genelge) hükümlerine uyulması esastır. 

9. Özel bölge bilgi haritaları

Aşağıda listelenen alanların haritada veya haritalarda gösterilmesi; bu bölgeler kapsamında kalan parsellerin 
rastladığı bölge/alan yönüyle uygulamada nasıl değerlendirildiğine ilişkin işlemlerin anlatılması;

•	 Özel çevre koruma alanı,

•	 Kentsel sit alanı,

•	 Doğal sit alanı,

•	 Arkeolojik sit alanı,

•	 Turizm gelişme bölgesi,

•	 Endüstri bölgeleri,

•	 Teknoloji geliştirme bölgesi,

•	 Serbest bölgeler,

•	 Organize sanayi bölgesi,

•	 Askeri yasak bölgeler,

•	 Güvenlik bölgeleri,

•	 Toprak koruma alanı,

•	 Orman alanı,

•	 Zeytinlik Alanı,

•	 Rezerv yapı alanı,

•	 Riskli alanlar, Jeolojik sakıncalı alanlar,

•	 Afet bölgeleri,

•	 Su koruma havza alanları.

•	 Mezarlık vasıflı alanlar (*3998 sayılı Kanun)

•	 Vakıf arazileri (*5737 sayılı Kanun)

•	 Kıyı alanları  (*3621 sayılı Kanun)

B. TAPU ve KADASTRO DOKUSUNUN ANALİZİ

Bu bölüm, arazi ve arsa düzenleme sahası içerisinde kalan kadastral parsellerin ve tescil dışı kalmış alanların hukuki 
durumunun tespiti ve sonrası işlemlerin bu hukuki altlık gözetilerek (Kadastro tespitinden uygulama anına kadar 
tüm evrelerinin) irdelenmesine ilişkin hususları kapsar.

1. Düzenleme sahası içerisindeki kadastro parsellerinin, pafta, ada ve parsel numaralarının kadastro tescil tarihlerinin 
veya mahkeme karar tarihlerinin belirtilmesi,

2. Hangi tarihte tapu kayıtlarının alındığının ve tapuya şerh konulduğunun belirtilmesi,

3. Kadastro parsellerine ait veri ve belgelerin alınması,

4. Mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları gibi kamu orta mallarının arazi ve arsa 
düzenlemesi sınırları içerisinde kalması durumunda;

a) Nazım imar planı/uygulama imar planının onay tarihleri Mera Kanununun kabul tarihinden önce (28 Şubat 
1998 tarihli Resmi Gazete) ise mera alanlarının tescil edilmesi ve tescil tarihinin (düzenleme öncesinde veya 
düzenleme sırasında ilk işlem olarak) belirtilmesi,

b) Nazım imar planı/uygulama imar planının onay tarihlerinin Mera Kanununun kabul tarihinden sonra 
olması durumunda;

•	 İmar planının onay tarihi itibariyle kamu orta malı parsellerinin tahsis amacı değişikliğiyle tescillerin 
yapılmış olması halinde uygulamaya devam edildiğinin açıklanması,

•	 İmar planının onay tarihi itibariyle kamu orta malı parsellerinin tahsis amacı değişikliği yapılmadıysa, tahsis 
amacı değişikliği işlemi yapılıp parselin tescilli hale getirildiğinin belirtilmesi ve işleme devam edilmesi.

5. 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamındaki parsellerin arazi ve arsa düzenleme sınırları içerisinde 
kalması durumunda;

a) Alan yönüyle,

b) Mülkiyet yönüyle,

c) Üzerindeki yapı ve eklentiler yönüyle,

Ek-1’inci madde kapsamında hisse ayrımı yönüyle ada ve parsel numaraları belirtilerek yapılan işlemlerin 
özetlenmesi. 
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6. Arazi ve arsa düzenlemesi alanının kısmen veya tamamen SİT sınırları içerisinde kalması durumunda; 

a) SİT sınırlarının bilgi haritalarında gösterilmesi,

b)  SİT kararını veren makamın uygulamaya yönelik izninin olup olmadığının belirtilmesi.

7. Mezarlık alanlarının arazi ve arsa düzenlemesi sınırları içerisinde kalması durumunda;

a) Bilgi haritaları üzerinde gösterilmesi,

b) Mevcut mezarlığın imar planındaki konumuna göre irdelenmesi ve yapılan işlemin anlatılması.

8. 6831/2-b alanlarının arazi ve arsa düzenlemesi sınırları içerisinde kalması durumunda;

a) Bilgi haritalarında gösterilmesi,

b) 2B Kadastrosu yapılmış parsellerin,

c) 2B Kadastrosu yapılmamış parsellerin değerlendirilmesi ve bu parsellerin bir çizelgede belirtilmesi.

9. 6831/1 Orman alanlarının arazi ve arsa düzenlemesi sınırları içerisinde kalması durumunda;

a) Bilgi haritalarında gösterilmesi,

b) Orman parselinin düzenleme alanı dışında bırakılıp bırakılmadığının belirtilmesi.

10. Kamulaştırma yolu ile elde edilmiş parsellerin arazi ve arsa düzenlemesi sınırları içerisinde kalması 
durumunda; 

a) Parsellerin bilgi haritalarında gösterilmesi,

b) İmar planındaki konumuna göre nasıl işlem yapıldığının açıklanması. 

11. Hazine adına tescilli ya da tescil edilmesi gereken devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici kalmış 
alanların arazi ve arsa düzenlemesi sınırları içerisinde kalması durumunda;

a) Hazine adına tescilli alanlardaki,

b) Hazine adına tescilli iken kaydından terkin edilen alanlardaki (3194/11. Md.),

c) Kadastro harici kalmış ve tescil haritası olmayan yerlerde öncelikle sınırlandırma haritaları yapılarak tescil 
edilen alanlardaki,

taşınmazların ada ve parsel numaralarının belirtilerek yapılan işlemlerin anlatılması.

12. İmar Kanununun 11’inci maddesi uyarınca idare adına şartlı tescil terkin edilenlerin hangi amaçla 
kullanıldığının saptanması;  amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi halinde Maliye Hazinesi adına tesciline 
yönelik bildirimin yapılması.

13. Davalı konumda bulunan parsellerin;
a) Alan yönüyle,
b) Sınır yönüyle,
c) Mülkiyet yönüyle, 

ayrı ayrı ada ve parsel numaraları belirtilerek yapılan işlemlerin özetlenmesi. 

14. Tapu Kanunu’nun 21. maddesi gereği oluşacak alanların;

•	 Kapanan yolların ihdas işleminin yapılıp yapılmadığı; yapılmış ise;Altlığının kadastral yol mu, yoksa daha 
önce yapılan imar uygulamalarında terk edilen (yol, yeşil alan, park, otopark vb) yerlerden mi olduğunun 
açıklanması,Bu ihdasların düzenleme ortaklık payına dahil edilip edilmediğinin belirtilmesi.

•	 Kapanan ark ve dere yataklarının ihdas işlemlerinin yapılıp yapılmadığı;

•	 Yapılmış ise bilgi haritalarında gösterilmesi,

•	 Maliye Hazinesi adına ihdas edilen bu parsellerden DOP düşülüp KOP ayrıldıktan sonra hangi ada, 
parsellere tahsis edildiğinin raporda açıklanması.

15. Üzerinde korunması gereken bina bulunan ve DOP alınamayan parsellerin durumunun;

a) Hisselendirilen, 

b) İlgililerin muvafakatı ile bedele dönüştürülen,

parsellerin ada parsel numaraları ayrı ayrı belirtilerek yapılan işlemlerin madde madde açıklanması.

16. Kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulu parseller 

a) DOP ve KOP alınan parsellerin,

b) DOP ve KOP alınamayan parsellerden,

•	 Hisselendirilen,

•	 İlgililerin muvafakatı ile bedele dönüştürülenlerin parsel ayrımları yapılarak ada ve parsel numaralarıyla 
çizelgeler şeklinde belirtilmesi.

17. Yüzölçüm ve çizim düzeltmesine konu parseller

a) Teknik evrak, pafta ve zemin uyumluluğu bulunduğu halde, tecviz dâhilinde olup tescilli yüzölçümü 
üzerinden işlem yapılan veya alanı malikin muvafakati ile düzeltilen parsellerde yapılan işlemlerin 
açıklanması,

b) Teknik evrak, pafta ve zemin uyumluluğu bulunduğu halde, tecviz dışında olup düzeltme işlemi yapılan 
parsellerden alan artışı olan parsellerin kök kayıtlarının (senetsiz, vergi, tapu kayıtlarının) çıkartılması, 
genişletilmeye elverişli sınırlara dayalı olup olmadığının araştırılması ve yapılan işlemlerin açıklanması,

c) Çizim düzeltmesine konu parsellerin ada ve parsel numaralarının bir çizelgede listelenip yapılan işlemlerin 
özetlenmesi,

d) Uygulamaya kısmen giren parsellerde, teknik evrak, pafta ve zemin uyumluluğu bulunduğu halde 
yüzölçümünde yanılma sınırını aşan hata bulunan ya da ölçü, sınırlandırma, tersimat hatası gibi sebeplerle 
pafta zemin uyumu tespit edilemeyen durumlarda, hatanın düzenlemeye tabi kısmı etkilememesi halinde 
ilgili parsellerde yapılan işlemin ve gerekli belirtmelerin açıklanması.

18. 3402/22-a uygulamasına konu parseller

a) 22-a uygulaması sonucu kesinleşecek parsellerin (18’inci madde uygulaması 22-a uygulamasının kesinleşme 
sonucunu bekleyecek) ve

b) 22-a uygulaması işleminden çıkarılan parsellerin (18’inci madde uygulamasına dâhil edilen parsellerin) 
raporda belirtilmesi.
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19. Daha önce uygulama görmüş ve DOP kesintisi yapılmış parsellerin bir çizelgede gösterilerek ilk uygulamada 
hangi oranda DOP kesintisi ile KOP hisselendirmesi yapıldığının belirtilmesi.

20. Daha önce talebe bağlı terk işlemi görmüş parseller (6785/39 veya 3194/15 ve 16’ıncı madde uygulaması 
yapılmış);

a) Daha önce talebe bağlı olarak idarenin trampa veya para ödemesi sonucu, bedelli terk yapılmış parsellerden 
DOP alındığının ayrı bir çizelgede gösterilmesi,

b) Bedelsiz terk yapılmış parsellerden DOP’u tamamlayan farkın alındığının bir çizelgede belirtilmesi.                          

21. Kadastro ayırma çapı düzenlenmesini gerektiren parsellerin

a) Bilgi haritalarında belirtilmesi,

b) Bir çizelgede gösterilmesi.

22. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait parsellerin;

a) Yapılı veya yapısız olduklarının belirtilmesi, 

b) Bilgi haritalarında ve bir çizelgede ayrı ayrı gösterilmesi.

23. Parseller üzerinde tesis edilmiş irtifak haklarının, uygulama sonucu isabet ettiği yükümlü alanlarının belirlenmesi, 

C. HÂLİHAZIR DOKUNUN ANALİZİ 

1. İmar planı ve kadastral paftalarda koordinat birliğinin bulunup bulunmadığı;

a) Güncel Epokta ITRF96,

b) Diğer referans yüzeylerinde ise güncel Epokta ITRF96 referans yüzeyinde sayısal verilerin üretilip 
üretilmediği.

2. Halihazır harita revizyonunun yapılıp yapılmadığı,

3. Zemine dair tüm yapı, tesis ve detayların ve tespitlerin; 

a) İmar planı altlığı hâlihazır haritalarda görülen ancak güncellenme sırasında arsa/arazi üzerinde görülmeyen 
yapılara ilişkin parsellerin,

b) Eski haritada olmayıp güncelleme sırasında ölçülen yapıların bulunduğu parseller ile yeni ölçülen ruhsatlı/
ruhsatsız yapıların,

c) Kat irtifakı kat mülkiyeti kurulmuş parsellerin,

d) Yönetmelik gereği korunacak yapıların ve içinde bulunduğu parsellerin,

e) Tescilli yapılara  ve tescilli ağaçların bulunduğu parsellerin,

f) Kentsel dönüşüm parselinin/parsellerinin,

g) Altlığında imar parseli oluşmayan ve hisseleri taşınan parsellerin,

h) İmar planında korunması belirtilen binaların, duvarların, yolların ve diğer sabit tesislerin, toplu yapı 
alanlarının, bilgi haritaları üzerinde işaretlenerek gösterilmesi ve rapor içerisinde çizelge halinde 
düzenlenmesi. 

4. Uygulama haritalarının ve parselasyon planlarının hazırlanması

a) İmar planına göre korunacak yollar, yol kenarındaki bina ve tesisler ile ilgili mevzuat uyarınca korunacak 
yapılar, yerinde yapılan ölçüleri (tescilli yapılar vb.) esas alınarak, diğer yollarda yol ekseni esas alınarak yol 
eksenine ve  yol genişliklerine göre imar adalarının koordinatlandırılıp çizilmesi,

b) Alanlarının hesaplanması,

c) DOP’tan elde edilecek tescile tabi ve tescile tabi olmayan adaların/parsellerin  çizilmesi ve toplam alanlarının 
hesaplanması,

d) KOP’tan elde edilecek ada ve parsellerin belirlenmesi ve toplam alanlarının hesaplanması.

D. DOP VE KOP HESABI İLE PARSELASYON PLANLARININ VE DAĞITIM CETVELLERİNİN 
HAZIRLANMASI

1. DOP hesabı ve açıklaması

a) DOP hesabı; 

•	 DOP’tan karşılanan alan ve parsellerin ve imar planındaki niteliklerinin tanımlanması,

•	 Daha önce yapılan imar uygulamalarında (15-16, 18. md.) terk edilen yerlerde ihdasların yapılıp 
yapılmadığının belirtilmesi, yapılmış ise, DOP hesabının ihdasların kamu alanlarına ayrılan alanlar 
toplamından düşülerek yapıldığının belirtilmesi,

•	 Kadastral yolların DOP miktarına dahil edilip edilmediğinin belirtilmesi,

•	 DOP oranının %40’ın üzerinde çıkması durumunda; Farkın belediye, tescil dışı Umumi Hizmet Alanları 
ile çakışan Maliye Hazinesine ve özel idareye ait parsellerden karşılanıp karşılanmadığının, bağış veya 
kamulaştırma yapılan parseller varsa bunların açıklanması.

2. KOP hesabı ve açıklaması

a) KOP hesabı: Düzenleme sahasında mülkiyeti bulunan ilgili yatırımcı kuruluşa ait taşınmaz hisselerinin 
planda ayrılmış KOP ile elde edilmesi gereken kamu tesis alanında tahsis edilip edilmediğinin belirtilmesi, 

b) KOP’tan elde edilmesi gereken parsellerden mülkiyeti kamuya ait olanların KOP’a dâhil edilip edilmediğinin 
belirtilmesi (Bu konu taşınmazın niteliği ve fonksiyonel olarak kullanım durumu dikkate alınarak ve bu 
durum detaylı biçimde açıklanarak çözülmelidir.),

c) Düzenleme sahasındaki umumi tesislere ayrılan alanların parsellerinin KOP’a dahil edilmesi gerekenlerin 
ve toplam alanlarının saptanması, 

d) KOP hesabının düzenlemeye giren alanlar üzerinden, KOP’a ayrılan miktarın ve KOP parsellerine yapılacak 
tahsisin ise düzenlemeye giren parsel alanlarından DOP miktarlarının düşülmesinden sonra kalan miktar 
üzerinden hesaplandığının  belirtilmesi,

e) KOP’tan elde edilen ada ve parsellerin niteliklerinin ve elde ediliş biçimlerinin açıklanması.
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3. Parselasyon planının hazırlanması

a) Minimum parsel büyüklüklerinin alan ve cephe şartlarının imar planı ve plan notlarına, yok ise Yönetmelik 
hükümlerine göre oluşturulduğunun, bu hükümlere aykırı parsel/parseller oluşturulmadığının belirtilmesi; 
minimum parsel cephe ve derinlikleri ile en küçük parsel alanı değerlerinin imar planı notlarına mı, Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre mi belirlendiğinin de açıklanması,

b) İmar planında farklı kullanımları içeren imar adaları ile toplu yapı alanlarındaki parselasyonların nasıl 
yapıldığının açıklanması,

c) Parsellenmeyen imar adaları varsa nedeninin belirtilmesi.

4. Dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi 

a) Tescilli parsellerin; Öncelikle çakıştığı imar adalarındaki imar parsellerine, çakışan imar adalarında yeterli 
imar parseli oluşturulamıyorsa en yakın ve benzer yapılanma koşullarına sahip imar adalarındaki parsellere 
tahsislerinin yapılması,

•	 Bu parsellerin mümkün olduğunca hissesiz (tam) olmasına özen gösterilmesi,

•	 Bu ilkelere uyulduğunun açıklama raporunda belirtilmesi,

b) Çakıştığı imar ada ve parsellerine tahsisi yapılamayan parsellerin; tahsis edildiği imar parsellerinin ada 
ve parsel numaralarının, alanlarının ve hisselerinin bir çizelgede belirtilmesi; ayrıca imar planındaki 
kullanımları ile emsal durumlarının açıklanması, bilgi haritalarında da gösterilmeleri,

c) Bilgi haritalarında belirtilen tescilli yapıların ve yönetmelik gereği korunacak yapıların içinde bulunduğu 
parsellerin, irtifak hakkı veya kat mülkiyeti kurulmuş yapıların bulunduğu parsellerin, imar planındaki 
konumu nedeni ile DOP alınamayıp bedele dönüştürülen yapılı parsellerin belirtilmesi ve yapılan işlemlerin 
açıklanması.

KONTROL İŞLEMLERİ

1. Belediye / özel idare kontrol işlemleri

İdaresince hazırlanan/hazırlattırılan uygulama dosyası 

•	 İmar planı ve plan notları yönüyle,

•	 Düzenleme sınırının geçirilmesi ve uygulanması yönüyle,

•	 Parselasyon planı yönüyle,

•	 DOP ve KOP hesapları yönüyle,

•	 Dağıtım ve tahsis cetvelleri yönüyle kontrollerinin yapılması gerekir.

2. Kadastro kontrol işlemleri

•	 İlgili idarelerce hazırlanan/hazırlatılan, kontrol, askı ilan işlemleri yapılarak kesinleştirilip onaylanan; 
özet, dağıtım - tahsis cetvelleri ve parselasyon planlarının tescile esas kontrollerinin yapılması için 
kadastro müdürlüğüne talep yapılması,

•	 Parselasyon plânının ilan edilerek kesinleştiğini ve onaylandığını bildiren ve tapuya tescilini isteyen 
yazı, 

•	 Parselasyonun dayandığı (ilgili idarece onaylı) ve halen yürürlükteki imar plânının onay tarihi ve 
numarası ile pafta numaraları, 

•	 Parselasyon plânının onaylandığına dair belediye encümeni veya il özel idare encümeni kararı örneği, 

•	 Tarımsal, zeytinlik ve sit alanlarında, Encümen kararında veya tescil talep yazısı ekinde, ilgili kurumun 
uygunluk görüşü verdiğine dair tarih ve sayısı ilgi tutulmak suretiyle açıklanması, 

•	 Kadastro standartlarına göre düzenlenmiş parselasyon plânı örneği (Durum Haritası),

•	 Nirengi noktalarına ait röper ve koordinat değerleri

•	 Poligon noktalarına ait röper ve koordinat değerleri

•	 Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktaları için nivelman değerleri,

•	 Uygulamayı yapan idare tarafından onaylı, kadastro parselleri ve imar adalarının gösterildiği, kadastro 
standartlarına uygun Düzenleme Sınır Krokisi Haritası

•	 Düzenleme sahasına alınan kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri (Kadastro müdürlüğü sistem 
üzerinden tapu kayıtlarına ulaşabiliyor ise, bu belgeler dosyasına konmayabilir.)

•	 Koordinatlı ada rölöve krokisi

•	 Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri

•	 Bir kısmı düzenleme dışında kalan parseller için kadastro ayırma çapları ve tescil bildirimi düzenlenmesi,

•	 İmar yapı adaları ile çakışması sonucu kapanan yolların ihdasa konu edilmesi halinde, ihdas krokisi ve 
tescil bildirimi düzenlenmesi,

•	 İmar ada ve parsellerin alan hesaplamaları
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•	 DOP hesabı cetveli

•	 KOP hesabı cetveli

•	 Kadastro parseli sıralı özet cetveli

•	 Kadastro parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini gösterir tahsis cetveli

•	 Kadastro Parsellerine sıralı dağıtım cetveli

•	 İmar parseline sıralı tescile esas dağıtım cetveli 

•	 Tescil sayfası cetvelleri

•	 Fen klasörü

•	 Parselasyon nedeniyle kadastro paftası yerine geçecek paftaların tanzimi

•	 Dosya  kontrolünün yapılması

o Encümen kararı kontrolü,

o Düzenleme sınırı paftası kontrolü,

o Röper krokileri kontrolü,

o Röleve krokilerinin kontrolü,

o Koordinat ve yüzölçümü kontrolü,

o Kullanılan yer kontrol noktalarının kontrolü,

o Pafta kontrolü,

o Kadastro ayırma çaplarının kontrolü,

o DOP ve KOP hesabı kontrolü,

o Özet cetvellerinin kontrolü,

o Tahsis cetvellerinin kontrolü,

o İhdas krokilerinin kontrolü,

•	 Arazi Kontrolünün yapılması,

o Nirengi ve poligon kontrolü,

o İmar ada ve parsellerinin detay kontrolü,

Kadastro kontrol işlemleri Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolüne ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda 
kontrolü esnasında yapılan büro ve arazi kontrolleri, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olan standart form ve klişeler 
üzerinden tamamlanması.

Kadastro müdürlüğünce kontrol tamamlandıktan sonra 3194 sayılı Yasanın 19’uncu maddesine göre kesinleşen 
arazi ve arsa düzenlemesi işlemi dosya ve hesap ciltleri ile birlikte parselasyon planlarının, tescil edilmek üzere tapu 
müdürlüğüne iletilmesi. 

3. Tapu kontrol ve tescil işlemleri

•	 Tapu müdürlüğünce kadastro müdürlüğünde kontrol edilen belgelerin hazırlanması,

•	 Yevmiye defterine kayıt,

•	 Tapu müdürlüğünde alan ve hisse kontrolü yapılması,

•	 Kadastro parseli sıralı dağıtım cetvellerinin kontrolü, 

•	 İmar parseline sıralı tescile esas dağıtım cetvelinin kontrolü,

•	 Düzenleme alanında ihdas edilen alanların tescil harici alanlardan olup olmaması durumu,

•	 İrtifak hakkı varsa taşınması,

•	 Rehin, şerh ve beyanların nakli,

•	 Kat mülkiyetli taşınmazın tek parselde korunup korunmadığının kontrolü,  

•	 Tapu kütüğüne tescil.

İSTEĞE BAĞLI YAPILMASI İDARECE KABUL EDİLEN
3194 SAYILI KANUNUN 18’İNCİ MADDE UYGULAMALARI 

•	 Uygulama alanı beş yıllık imar programı kapsamında yer almalı,

•	 Düzenleme isteğinde bulunulan alandaki mal sahiplerinin arsa payı oranı itibari ile çoğunluğunun talepleri 
sağlanmalı,

•	 Parselasyon masrafları talepte bulunan mal sahiplerince karşılanmalı,

•	 Yukarıda sayılan bilgiler encümen kararında belirtilerek işlem başlatılmalıdır.
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GERİ DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ

•	 Geriye dönüşüm cetvelinin hazırlanması için belediye/il özel idaresi encümen kararının alınması,

•	 Kadastro parsellerinin eski hali için kesilen DOP miktarının ilavesinin yapılması ve orijinal senet alanına 
ulaşılması ile ilgili işlemlerde kısmen düzenlemeye dâhil edilen taşınmazların, ana parselleriyle birleştirilmesi 
işlemlerinin ancak malik / maliklerin beyanlarına istinaden yapılması (Dönüşen parselde malik değişiklikleri 
de olabileceğinden gereksiz yere kök parsele ilave ortaklar gelebilecektir.)

•	 Dönüşüm dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında onanması,

•	 Parselasyonda olduğu gibi 30 günlük askı işleminin ve tebligatların yapılması,

•	 Geriye dönüş işleminin birden çok parseli hukuki yönden etkilemesi nedeniyle teknik açıdan mümkün 
olmaması halinde bozma kararı dikkate alınarak aynı anda ikinci bir imar uygulamasının yapılması, (ilk 
uygulama tarihindeki kriterlerin zaman içerisinde değişmesi (yapılaşma, kamu hacizli taşınmazlar vb.) 
nedeniyle yeni koşullara göre geri dönüşüm ile aynı anda işlem yapılabilmesi bazen mümkün olamamaktadır.) 

•	 DOP nedeniyle bozma olmamışsa geriye dönüş yapılmadan, bozma kararının yerine getirilmesinin lokal 
dağıtım yapılarak karşılanması, 

•	 Düzenlemenin kontrol ve tescil işlemleri ilk defa 3194/18’inci madde uygulaması yapılmasındaki aşamaları 
içermeli,

•	 Tapu müdürlüğünde eski parsel numaraları öldüğü için yeni numaralar verilmelidir.
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