
 

 

dir.Önemli olan, söz konusu değişiklikle-
rin her taşınmaza aynı oranda yansıtılabil-
mesidir. 

Arazi ve arsa düzenlemesi çalışmala-
rının temel girdileri tapu ve kadastro veri-
leri ile uygulama imar planı verileridir.Bu 
veriler, 3194 sayılı İmar Kanununun 
18.maddesi ve bu madde uygulamasını 
açıklayan yönetmelik esaslarına göre işle-
me tabi tutulur .Ancak uygulamanın önce-
sinde, sırasında ve sonrasında çeşitli so-
runlarla karşılaşmak olasıdır.Biz burada 
arazi ve arsa düzenlemesi çalışmalarının 
başlangıcından, bitimine ve bitiminden 
sonra karşılaşılan sorunları ele alıp ince-
leyeceğiz. Bu sorunları ana başlıklar al-
tında şöyle sıralayabiliriz. 

1-) Tapu ve kadastral verilerden kay-
naklanan sorunlar 

2-) Uygulama imar planı verilerinden 
kaynaklanan sorunlar 

3-) Taşınmaz sahiplerinden kaynakla-
nan sorunlar 

4-) Uygulamayı yapan idareden kay-
naklanan sorunlar 

5-) Uygulamayı yürütenden kaynakla-
nan sorunlar 

1. TAPU VE KADASTRAL 
VERİLERDEN KAYNAKLANAN 
SORUNLAR 

Arazi ve arsa düzenlemesi çalışmaları 
için ilk ihtiyaç duyulan kadastral haritalar 
ve bunlara ait teknik belgelerdir.Kadast-
ral haritalar 3402 sayılı Kadastro Kanu-
nuna göre,Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğüne bağlı bulunan Kadastro Mü-
dürlükleri tarafından yapılır.Başlangıcın-
dan günümüze kadar çeşitli ölçü yöntem-
leri kullanılarak (Grafik, tanımlanmış bir 
koordinat  sistemine   dayalı   ortogonal 

(prizmatik), kutupsal (takeometrik) ve fo-
togrametrik) üretilen kadastral haritalar 
çeşitli hatalar içermektedir. Günümüzde 
haritacılık sektöründe kullanılan ölçme 
aletlerindeki gelişme (Total Station , GPS 
alıcısı) ve bilgisayar kullanımı sayesinde 
yüksek doğruluk derecesinde harita üret-
mek mümkün olmuştur.Ancak günümüz-
de arazi ve arsa düzenlemesi çalışmaları-
nın büyük çoğunluğu eskiden üretilen ka-
dastro haritaları ile gerçekleştirilmekte-
dir.Bu nedenle de çeşitli kadastral sorun-
lar ortaya çıkmaktadır .Bu sorunlar şunlar-
dır. 

1.1. Grafik kadastro haritalarından 
kaynaklanan soranlar 

Grafik kadastro haritaları herhangi bir 
koordinat sistemine dayalı olmayan ve öl-
çü sistemi genellikle kutupsal (takeomet-
rik) olan haritalardır.Bu sistemde , alet 
kurma noktalan arasındaki açılar ve ke-
narlar ölçülür ve bu noktalardan da parsel 
köşelerinin alımı yapılır .Yapılan ölçülerin 
harita üzerine geçirilmesi işlemi yaklaşık 
kuzeye göre açı,mesafe şeklinde grafik 
olarak yapılır .Çizim sırasında insan unsu-
runa dayalı ve kontrol edilemeyen hatalar-
dan dolayı parsel sınırlarında önemli çi-
zim hataları meydana gelmektedir .Bu ha-
talar paftaların yan yana getirilmesi ile 
çok net olarak ortaya çıkmaktadır .Hata-
lardan en sıkrak rastlanılanı sınırlar ara-
sında oluşan boşluklardır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi sahası gra-
fik kadastro haritalarından oluşuyorsa ,bu 
paftaların zemin kontrolleri de zor olmak-
tadır.Çalışma alanının bir bölümünün gra-
fik, bir bölümünün de koordinat sistemine 
dayalı olması durumunda paftalar arasın-
da bütünlük sağlamak ayrı bir sorun ola-
rak karşımıza çıkar .Bu ve benzeri durum- 
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larda kadastral haritaların sayısallaştırıla-
rak sağlıklı bir altlık elde edebilebilmesi 
için, bir dizi ölçü ve hesap gerekli olabilir. 
Bazen bu çalışmalar istenilen sonucu ver-
meyebilir. Böyle durumlarda parsellerin 
yeniden ölçülerek paftalarıyla karşılaştı-
rılması gibi uzun ve karmaşık çözümler 
gerekebilir. 

Grafik kadastro haritalarında karşılaşı-
lan bir sorun da, tapu yüzölçümü ile hari-
tadan hesaplanan ya da sayısallaştırma su-
retiyle elde edilen koordinatlardan hesap-
lanan parsel yüzölçümleri arasındaki fark-
lılıklardır. 

1.2. Sayısal olmayan kadastro hari-
talarından kaynaklanan sorunlar 

Parsel köşe noktalarının koordinatları-
nın ölçüldüğü ya da hesaplandığı ve bü-
tün işlemlerin koordinatlardan yapıldığı 
kadastro haritalarına sayısal kadastro hari-
taları denir .Günümüzde üretilen kadastro 
haritaları sayısal haritalardır.Bu tür ka-
dastral haritalarda sınırların zemine uygu-
lanmasında ve parsellerin yüzölçümlerin-
de sorunlarla karşılaşmak çok özel du-
rumlar dışında mümkün değildir. Ancak 
kutupsal veya ortogonal ölçülerin çizi-
minden üretilen kadastro haritalarında du-
rum böyle değildir. Parsel köşe noktaları-
nın koordinatlarının elde edilmesinede çe-
şitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunla-
rın başında koordinatların elde edilmesin-
de izlenecek yolun ne olacağı gelmekte-
dir. Parsel köşe noktalarının koordinatları 
ölçülerden mi, yoksa harita üzerinden sa-
yısallaştırıcı (Dîgitizer) veya tarayıcı 
(Scanner) ile mi ? belirlenecek. 

Bu konuda kadastro müdürlüklerinde 
farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bazı 
kadastro müdürlükleri ölçüleri esas alır-
ken, bazıları da paftayı esas almaktadır. 

Ölçülerden koordinat hesaplama ile elde 
edilen parsel şekli ile harita üzerindeki 
parsel şekli arasında farklılıklar olmakta-
dır. Harita üzerinden elde edilen koordi-
natlardan elde parsel şekli bazen araziye 
uymamaktadır.Hangi yöntem kullanılırsa 
kullanılsın, harita, zemin ve parsel yüzöl-
çümleri arasında hata sınırlarını aşan fark-
lılıklar ortaya çıkmaktadır. Çoğu uygula-
malarda " Pafta esastır" prensibi ile parsel 
köşe koordinatları harita üzerinden belir-
lenmektedir. Yüzölçüm tutmazlıklarında 
ise, bazen düzeltme yapılırken bazen de 
bu durum dikkate alınmayıp tapu yüzöl-
çümü esas alınmaktadır. Böyle durumlar-
da, düzenlemeye giren yüzölçümler ile, 
arazideki yüzölçümler arasında önemli 
farklılıklar olmakta , bunun sonucunda 
kadastral parsellere tahsis edilen imar par-
sellerinde bir hak kaybı veya haksız bir 
kazanç meydana gelmektedir. 

Tapu ve kadastral verilerden kaynak-
lanan bir sorun da hisseli mülkiyette hisse 
payları toplamının paydaya oranının " 1 " 
olmayışıdır.Yani açık hisse bulunması du-
rumudur. Bu durumlarda hatanın kaynağı-
nı bulup düzeltmek bazen hukuki sorunla-
rın doğmasına neden olabilmektedir. Ara-
zi ve arsa düzenlemesi çalışmalarında çok 
sık rastlanılmasa bile ortaya çıkan bir so-
run da , kadastro tespitlerine yapılan iti-
razlardan dolayı bazı kadastro parselleri-
nin halen yargı sürecinde olmasıdır . 

2. UYGULAMA İMAR 
PLANINDAN KAYNAKLANAN 
SORUNLAR 

Arazi ve arsa düzenlemesi çalışmaları-
nında ikinci ihtiyaç duyulan, uygulama 
imar planlarıdır. "Uygulama imar planı, 
tasdikli halihazır haritalar üzerine , varsa 
kadastral durumu işlenmiş olarak nazım 
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imar planı esaslarına göre çizilen ve çe-
şitli bölgelerin yapı adalarını, bunların 
yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygula-
ma için gerekli imar uygulama program-
larına esas olacak uygulama etaplarını ve 
diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 
plandır." 

Arazi ve arsa düzenlemesi ile, düzen-
leme sahası olarak seçilen ve sınırları be-
lirlenen bölgenin ihtiyacı olan yol, mey-
dan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil 
saha, cami ve karakol gibi umumi hizmet 
alanları kamunun eline geçer. Bu alanla-
rın elde edilmesi için her kadastral parsel-
den düzenleme ortaklık payı kesilir. Uy-
gulamada bütün kadastral parseller eşit 
değerde kabul edilmekte, düzenleme işle-
minde parsellerin sadece yüzölçümleri 
esas alınmaktadır .Eşit değerde varsayılan 
kadastro parsellerinden düzenleme so-
nucunda çok farklı değerlerde imar 
parselleri üretilmektedir. Bunun nedeni 
uygulama imar planındaki yapı adaları 
arasındaki büyük farklılıklar ya da imar 
planı değişiklikleriyle planın var olan 
adaletsizliğinin daha da çoğaltılmış olma-
sıdır. Böyle durumlarda yapı adaları ara-
sında değer bakımından büyük farlılıklar 
ortaya çıkar. Arazi ve arsa düzenlemesi , 
ilk bakışta, imar haksızlıklarını önlüyor 
gibi görünse de, çok farklı yapı düzenle-
rini içeren bir bölgedele yapılması halin-
de yeni haksızlıkların ortaya çıkmasına 
neden olur. Bu nedenle düzenleme saha-
ları seçilirken , aynı yapı yoğunluklarını 
ve düzenini içeren yapı adaları dikkate 
alınmalı , bu durum sağlanamaması ha-
linde , imar planı değişikliği ile bu durum 
sağlanmalıdır. 

3. TAŞINMAZ SAHİPLERİNDEN 
KAYNAKLANAN SORUNLAR Arazi 
ve arsa düzenlemesi çalışmalarında 
taşınmaz sahiplerinden kaynakla- 

nan sorunları , 

1-) Uygulama sırasındaki sorunlar 2-) 
Uygulama sonrasındaki sorunlar 

olmak üzere iki ana başlık altında in-
celemek mümkündür. 

3,1. Uygulama SH'asmdaki soruniar 

3194 Sayılı İmar Kanununun 18.mad-
desine göre belediyeler veya valilikler ta-
rafından yapılan veya yaptırılan arazi ve 
arsa düzenlemesi çalışmaları konusunda 
taşınmaz sahipleri, ilgili idare tarafından 
yeterince bilgilendirilmediklerinden dola-
yı çeşitli davranışlar sergilemektedir-
ler.Yıllarca kullandıkları taşınmazlarının 
istekleri dışında bir takım değişikliklere 
uğraması ve tapu kayıtlarının değiştiril-
mesi onları tedirgin etmektedir.Bunun bir 
sonucu olarak da, arazi çalışmaları sıra-
sında çeşitli sorunlar meydana gelmekte-
dir. Ölçme çalışmalarını engelleme, taşın-
mazlara girmeye müsaade etmeme vb. gi-
bi. Bu davranışları sergileyen taşınmaz 
sahiplerine konu hakkında yeterince bilgi 
verildiğinde, davranışlarının değiştiği 
gözlenmektedir. Bu nedenle uygulamayı 
yapacak olan kurumun taşınmaz sahiple-
rini bu konuda aydınlatması gerekli ol-
maktadır. 

Arazi ve arsa düzenlemesi uygulama-
sında imar parsel dağıtımı için birbirinden 
farklı çözümler söz konususdur. Bu işle-
mi bir tek çözümü olan matemetiksel 
denklem gibi düşünmek mümkün değil-
dir. Aynı verilerle birbirinden farklı çok 
sayıda çözüm bulmak ve imar parsellerini 
ona göre oluşturmak ve dağıtmak müm-
kündür. Bu nedenle bir düzenleme bölge-
sinde yapılmış bulunan bir uygulamayı 
sorgulamak ve yorumlamak için pek çok 
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neden bulunabilir. Uygulamanın bu yapı-
sal özelliğinden dolayı taşınmaz sahipleri 
de bir birindan farklı, çok sayıda soru sor-
maktadırlar .Taşınmaz sahiplerinin sorula-
rına cevap verilmesi yasal çerçeve içeri-
sinde mümkünken , bazılarına bu konuyu 
anlatmak mümkün olmamaktadır .Bu ne-
denle de çoğu uygulama idari yargıya git-
mektedir. Uygulamayı yaptıran idarenin 
konuyu yeterince savunamadığı iptal edi-
len uygulama sayısının artmasından açık-
ça anlaşılmaktadır. . 

Arazi ve arsa düzenlemesine karşı ta-
şınmaz sahiplerince yapılan itirazların 
başlıcalan şunlardır: 

1-) Tahsis edilen imar parselinin yeri-
ne itiraz 

2-) İmar parselinin hisseli oluşuna iti-
raz 

3-) Düzenleme sahası sınırına itiraz 4-
) Uygulama imar planına itiraz 

3.1.1. Tahsis edilen imar 
parselinin yerine itiraz 

Arazi ve arsa düzenlemesi çalışmaları-
nın en zor aşaması imar parsellerinin tah-
sis işlemidir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, 
uygulamaya ilişkin yönetmelikte açıkça 
belirtilmesine rağmen, yine de zorluklar 
yaşanmaktadır. Bunun nedeni çözümün 
fazla olmasıdır. Bir uygulayıcının en uy-
gun çözüm dediğine bir diğerinin veya ta-
şınmaz sahiplerinin farklı bir çözümle 
karşı çıkması mümkündür. Karşı çıkmayı 
gerektiren nedenler kadastro parselinin 
veya imar parselinin konumundan kay-
naklanabilir .Örneğin bir kadastro parseli-
ne imar adasının köşesinden imar parseli 
tahsis etme ile ada ortasından tahsis etme 
arasında çok farklar vardır .Benzer örnek-
leri çoğaltmak mümkündür.Bu nedenle 

dağıtım sırasında her kadastro parseline 
aynı değerlerde ya da yakın değerlerde 
imar parselleri tahsis etmek gerekir. Aksi 
halde taşınmaz sahiplerinin sorularına ve 
uygulayıcı hakkında yaptıkları spekülas-
yonlara cevap vermek mümkün olmaya-
caktır. 

3.1.2. İmar parselinin hisseli 
oluşuna itiraz 

Düzenleme ortaklık payı alınmasından 
sonra bir imar parseli olamayacak kadar 
küçük olan kadastro parsellerine hisseli 
imar parseli tahsis etmek yasa gereğidir. 
Düzenleme öncesinde müstakil mülkiyet 
durumunda olan taşınmaz, arazi ve arsa 
düzenlemesi sonucunda hisseli (çok or-
taklı) bir imar parseline dönüşmüş olur .Bu 
durumdan taşınmaz sahiplerinin hoşlandı-
ğını söylemek mümkün değildir .Böyle 
durumlarda taşınmaz sahipleri, kendileri-
ne hissedar edilen kişi veya kişileri sorgu-
lamaya başlarlar ve hissedarlarını kendile-
ri seçmek isterler. Bu da çoğu zaman 
mümkün olmaz. Ancak tartışma devam 
eder .Bu konuda uygulamanın iptali için 
idari yargıya müracaat eden taşınmaz sa-
hipleri vardır. 

3.1.3Düzenleme sahası sınırına iti-
raz 

Belediye encümenlerince veya il idare 
kurullarınca onaylanan düzenleme sahası 
sınırları bazen bir kadastro parselini iki 
kışıma böler. Parselin bir kısmı düzenle-
meye konu olurken, diğer kısmı düzenle-
me dışında kalır. Bu durum yasaya ve uy-
gulama yönetmeliğine uygundur. Ancak 
uygulamada bu konuda sorunlar yaşan-
maktadır.Taşınmaz sahipleri düzenleme 
sınırının hatalı belirlendiği gerekçesi ile 
itiraz etmektedirler. Yapılan itirazlar be-
lediyeler veya valiliklerce reddedilse bile, 
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idari yargı bu konuda zaman zaman uygu-
lamayı iptal etmektedir. 

3.2. Uygulama sonrasındaki 
sorunlar 
Arazi ve arsa düzenlemesi çalışmala-

rının tamamlanmasından sonra kesinleşen 
parselasyon planlan kontrol ve tescil iş-
lemlerinin yapılması için mahalli tapu ve 
kadastro teşkilatına gönderilir. Kontrol-
lerden sonra tescil işlemleri yapılır ve 
imar parsellerinin tapuları hak sahiplerine 
dağıtılır. Çoğu zaman bu işlemlerin yapıl-
masından haberi olmayan kadastral parsel 
sahipleri vardır. Bu durumda olan taşın-
maz sahipleri yeni fiili durumu benimse-
mediklerinden dolayı, imar parseli sahip-
lerine çeşitli sorunlar çıkartmaktadırlar. 
Kavga,yaralama,tehdit vb. gibi. 

4.UYGULAMAYI YAPAN 
İDAREDEN 
KAYNAKLANAN SORUNLAR 
Arazi ve arsa düzenlemesi yapan veya 

yaptıran belediyelerin hemen hemen tü-
mü bu uygulamayı, kamulaştırma yapma-
dan kamuya tahsisili alanların bedelsiz 
elde edilmesi olarak görürler. Arsa üret-
mek gibi bir kaygılan genellikle yoktur. 
Onlar için önemli olan, kamuya kazandır-
dıkları alanlardır.Yeterli sayıda teknik 
elemanı olan belediyeler, uygulamayı 
kendi elemanları ile gerçekleştirirken, ço-
ğu belediyeler ise işi ihale ederek yaptırır-
lar. İşin ihalesinden sonra işi üstlenen 
müellif veya müellif kuruluşlan işi yapıp 
sonuçlandınr. İşin üstlenilmesinden sonra 
belediyeler ile çeşitli sorunlar yaşanmak-
tadır. Bunlan şöyle sıralamak mümkün-
dür. 

1-) Uygulama imar planında değişik-
lik sorunu 

2-) Parselasyon planına yapılan itiraz-
ların değerlendirlmesi sorunu 

4.1.UyguIama imar planında deği- 

şiklik sorunu 
Arazi ve arsa düzenlemesi çalışmala-

rında en sık rastlanılan durum düzenleme 
ortaklık payı oranının, kanunun öngördü-
ğü % 35 miktarının çok üstünde çık-
masıdır. Böyle durumlarda % 35" ten son-
rasının kamulaştırma yolu ile sağlanacağı 
kanunda belirtilmektedir. Çoğu belediyel-
er kamulaştırmayı yapacak kaynaklan bu-
lamadığından kamulaştırma yerine düzen-
leme ortaklık payını % 35* in altına çekme 
yoluna gider. Böyle durumlarda kamuya 
tahsisli alanlar daraltılır. Bu konuda 
belediye meclislerinden imar planı 
değişiklik kararını çıkartmak bazen zor ol-
makta ve zaman almaktadır. 

4.2. Parselasyon planına yapılan 
itirazların değerlendirilmesi sorunu 

Kanunun öngördüğü işlemlerin yapıl-
masından sonra, parselasyon planları 30 
gün süre ile askıya çıkartılır ve ilan edilir. 
Bu süre içerisinde taşınmaz sahipleri 
tarafından yapılan itirazlar belediye en-
cümenlerince karara bağlanır. İtirazların 
değerlendirilmesinde belediyeler yöre hal-
kı ile karşı karşıya gelmek istemediklerin-
den veya diğer bir takım nedenlerden 
dolayı çoğu zaman birbirleri ile çelişen 
kararlar verirler. Aynı konulardaki itiraz-
ların bazılarına kabul diğerlerine red gibi. 
Bu durum yeni sorunların ortaya çık-
masına neden olmaktadır. 

5-UYGULAMAYI. YÜRÜTENDEN 
KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Bu başlık altındaki sorunları şöyle 
sıralamak mümkündür. 

1-) İşi zamanınada bitirmemek 2-) Çeşitli 
yorumlara neden olacak şekilde dağıtım 
yapmak 
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