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■  1. GİRİŞ 

İçinde yaşadığımız yıllar, uluslararası dengelerin yeniden biçimlendirildiği, devletler arası 
ilişkilerin yeni bir döneme girdiği, uluslararası şirketlerin kendi istekleri bağlamında ve 
küreselleşme adı altında, sermayenin ve malların küresel boyutta ve tam serbest dolaşımının 
sağlanmasının öngörüldüğü yıllardır. Küreselleşme kavramı odağında biçimlenen Yeni Dünya 
Ekonomik Düzeni, evrensel boyutta serbest piyasa ekonomisi savını ortaya koyarken, 
ülkelerin büyük bîr bölümünü de etkisi altına almaktadır. 

Bu gelişmelerin bir yansıması sonucu, son yıllarda, üretim yapılarında ekonomik ve politik 
düzende ortaya çıkan önemli değişiklikler, mekansal yapıyı önemli boyutlarda etkilemekte, 
kentleşme süreçleri ve mekandaki çekici noktalar farklılaşırken, yeni bîr yerleşme düzeninin 
ipuçları ortaya çıkmaktadır (Eraydın 1996: 83). Dünyadaki yeni finansman sistemlerinin 
(dizgelerinin) artan önemi, küresel merkezler (özekler) yanısıra ulusal ve bölgesel kentler 
oluşumunu ön plana çıkartırken ve yaratırken, bu durum, mekanda ve kentsel gelişmede 
birbirinden farklı eğilimleri de ortaya çıkarmaktadır. Bir yandan metropoliten alanlar yeni 
dinamik üretim merkezleri konumu kazanırken, öte yandan esnek üretim yeni mekansal 
odakların gelişmesini sağlamaktadır. 

Dünyada yaşanan bu gelişmeler karşısında, Türkiye yasal görülen yollarla yeterli konut 
sunumunda, kentlerin çevresinde gecekondu halkalarının oluşmasında, kentsel arsa 
üretilmesinde darboğazları aşamadığı gibi, kentleşmeyi denetim altına alacak bir imar 
düzenleme yönetim biçimini de bir türlü kuramamıştır. 

1976 yılında, "birey ve topluluk düzeyinde, insanların temel gereksinmelerinin ve bu 
arada yeterli konut ile yaşanabilir, çekici ve etkin yerleşmeler ve gerekli hizmetlerin 
insan onuruna yaraşsr bir biçimde sağlanmasının insan hakları olarak görüldüğü" 
HABÎTAT I Vancouver Eylem Planı'nda, bulunacak çözümlerin temel öznesi olarak devlet 
görülmüştür. Bu eylem planında, kentsel toprakların kullanımı ve kentsel arsa üretilmesi 
konusunda devletin yetkilerinin ve sorumluluklarının artırılmasına da özel bir önem 
verildiğine dikkat çekilmiştir (TOKÎ 1996: 57). Aradan geçen 20 yıl içerisinde, devletin, 
ulusal düzeydeki sosyo-ekonomik planlarının etkililiğine ilişkin inançların aşındığı ve yeni 
denetim düzeneklerine ilişkin seçeneklerin oluştuğu savıyla, HABİTATII İstanbul zirvesinde 
bu görevler, "yönetim dışı kurum ve kuruluşlara" yüklenerek, ileride başarısız durumda 
yapılabilecek eleştirilerden kaçmanın yolları yaratılmıştır. Alman tüm bu kararlara karşın, 
önermeler söylemde kalmakta, uygulama özeksel yönetimin istenci ve seçimleri 
doğrultusunda biçimlenmektedir. Stratejik ve yapısalcı planlama ile bunun ardından, 
kesintisiz gelmesi gereken uygulama anlayışının geliştirilememesi, sivil toplum alanındaki 
örgütlenmelerin de bu sürece etkin katılmalarını sağlayacak düzeneklerin kurulamaması, 
varolan yürütmelîğin (mevzuatın) buna göre yeniden düzenlenememesi, sorunların 
önümüzdeki yıllara da taşınacağının işaretleridir. Görülen o ki, ülkemizdeki kısırdöngünün 
bugünden yarına kırılması olası görünmemektedir.Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, yerel 
yönetimlerin akçal açıdan sorunları çözebilir kılınmasının sağlanamamasıdır. 

Bilindiği gibi, özeksel ve yerel yönetimler arasındaki yönetimsel, siyasal ve akçal olabilen 
ilişki türleri arasında, özellikle akçal ilişkilerin yapısı ve durumu son yıllarda sıkça tartışma 
konusu olmaktadır. Kamu hizmetleriyle kamu gelirlerinin devlet ve yerel yönetimler arasında 
bölüştürülmesinde, her ülkenin kendi siyasal ve tarihsel gelişmesinin başrolü oynadığı 
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görülmektedir. Aynı kaynaktan sağlanan gelirlerle genel ve yerel kalkınmanın 
sağlanmasında, ülkeler arasında farklılıklar da göze çarpmaktadır0 Gelişmiş ülkelerde 
kalkınma, önemli ölçüde halkın yönetime etkin katılması ve yerel kaynakların harekete 
geçirilmesi ile sağlanmaktadır. Buna karşın ülkemizde, kamu harcamalarının yalnızca %12'si . 
yerel yönetimler tarafından yapılmakta, geri kalanı ise özeksel yönetimce üstlenilmiş 
bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde bu oran %50'ler dolayındadır (RG 1995: 104). Yerel 
yönetimlere ve kentsel gelişmelere yeterli kaynak ayırmayan ve çözüm üretilmesini bireysel ve 
küçük girişimciliğe bırakan kamunun, kentleşme sürecindeki denetleyici ve yönlendirici rolünü 
de oynayamaması, var olanı yasallaştıran "popülist" politikaların yapısal bir seçim durumuna 
gelmesine de neden olmaktadır. 7. BYKP'da, (1996-2000), "yerel yönetimlerin örgütlenme 
yapısının yerinden yönetim anlayışına ağırlık verilerek yeniden düzenlenmesi 
amacıyla, merkezi ve yerel yönetimler arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımına ilişkin yasal düzenlemelere, toplam gelirlerinin ve toplam gelirleri içinde 
öz gelirlerinin payınnn artmasına olan gereksinme devam etmektedir" şeklindeki saptama 
(RG 1995: 105), var olan durumdaki açmazların bir gereğidir. 

HABİTAT II Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı'na göre (TOKİ 1996: 73), Türkiye'nin 
konut amacıyla ve hektara 20 konut yoğunluğu kabulüne göre, 1995 yılında 20 000 ha, 2000 
yılında 25 000 ha ve 2005 yılında 30 000 ha, altyapılı arsa üretmesi gerekmektedir. 
Kentleşmenin konut dışı kullanışlarını karşılamak için en az bu miktarlar kadar daha alanın 
kentsel kullanışlara açılması gerekmektedir. Dolayısıyla, 1995-2005 yılları arasında (11 yıllık 
dönem içinde), konut gereksinmelerinin karşılanması için 280 450 ha alan büyüklüğünde arsa 
üretilmesinin gerekeceği ve buna konut dışı alanların da eklenmesiyle toplam 5 609 km2'lik 
alanın ( İstanbul ili kadar bir alanın) yerleşmeye hazırlanması ve açılması gerektiği 
görülmektedir. Böylesi bir saptama, ister istemez arsa üretilmesini sağlayacak düzenekleri ve 
yöntemleri gündeme getirmekte ve bunları tartışmaların odağına yerleştirmektedir. 

Arsa üretilmesinin yolu, imar planlarının yerbölümleme (imar parselasyonu) temelinde 
uygulanmasıdır. 1985 sonrasında temel planlama ve uygulama birimleri durumuna gelen 
belediyeler ve valiliklerin, arsa üretilmesini sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek için 
akçal kaynak olanaklarıyla donatılmadıkları ve sorunların ortada durduğu görülmektedir. Bu 
güne değin, arsa ve arazi düzenlemelerinin toplum, kent ve kişiler bakımından sağladığı 
olanaklar ile yararları ayrıntılı olarak tartışılmış ve buna ilişkin tanımlar ile saptamalar 
yapılmıştır. Bununla birlikte,, imar planlarının niçin yaygın ve yoğun biçimde 
uygulanmadığının teknik, tüzel, akçal ve yönetimsel nedenlerinin aynı şekilde ortaya 
konulduğu söylenebilir mi ? Bildiri, imar planlarının uygulanmasını kısıtlayan temel 
nedenleri öne çıkararak sorgulamaktadır. Kuşkusuz, bildiride değinilenlerin dışında 
sayılabilecek daha pek çok nedenin varlığı da bilinmektedir. Temel noktaların varlığında ve 
buna ilişkin önermelerde uzlaşılmasınm, diğerlerinin buna bağlı olarak daha kolay 
çözümlenebileceği yaklaşımından hareket edildiğinin altı çizilmelidir. 

2. İMAR PLANI UYGULAMALARI AÇISINDAN BELEDİYE GELİRLERİ 

Türkiye'de yeni kurulanların dışındaki tüm belediyelerin 1/1000 ölçekli topoğrafık haritaları 
ile en az bir kez yapılmış imar planları bulunmaktadır. Belediyelerin %3 7.1'inin ikinci kez, 
%17.5'inin üçüncü kez ve %6.2'sinin dört kezden fazla imar planlarının yapıldığı gözönune        ^ 
alındığında (TOKİ 1996: 43), kentsel alanlarda temel sorunun, imar plânlarının varlığından/' O     * 
ya da yokluğundan çok, bu planların uygulanması üzerinde odaklaştığı anlaşılmaktır.  • *&% 
Ülkemizde   planlamanın   ve   uygulamanın   birbirini    besleyen   bir   süreç^0ırurrıjyaı#   ^K 
gelememesinin pek çok nedenleri vardır. Bunlar arasında öncelikle akçal ka$M&M®.mş]<âti\>P' 
olanının   ele   alınması   ve   bunun   için   belediye   yürütmeliğinin   gözdef^gecMmesi 
gerekmektedir. • - *   . 

13 



 

Devletle yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin bir yanını oluşturan belediye gelirleri 
konusunu düzenleyen ilk yasa 1914 tarihli Rüsum-u Belediye Kanunu'dur. Belediye gelirleri 
açısından ikinci yasa, 26.02.1924 tarih ve 423 sayılı olup, bu konudaki üçüncü aşama olan ve 
1948 yılında çıkarılan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1981 yılına kadar 33 yıl süreyle 
yürürlükte kalmıştır. Belediyelerin gelir yapısı alanındaki yasal düzenlemeler, tarihsel akış 
içinde değişiklikler geçirdikten sonra 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu ile (Resmi Gazete: 29.05.1981-17354) son şeklini almıştır (Kocahanoğlu 1981: 15). 

1982 Anayasası'nın 127. maddesinde (1961 Anayasası'nın 116. maddesi), yerel yönetimlere 
"görevleri ile ilgili gelir kaynakları sağlanır" denilmektedir. Bu anayasa kuralından da 
görüldüğü üzere, ülkemizde, belediyelerin kendi eliyle vergi , harç vb. konularda kural 
koymaları yerine, sorunun özeksel yönetimce üstlenilmesi ve belediyelerin de bu kararlara 
uymaları dizgesi benimsenmiştir. Ülkemizde, belediye gelirleri genel olarak 6 temel direk 
üzerine oturmuş bulunmaktadır (Keleş 1994: 287, BİB 1995: 7); 

1. Devlet gelirlerinden paylar, 
2. Devletin belediyelere yardımı, 
3. Belediyelerin öz kaynak gelirleri, 
4. Olağan üstü durum gelirleri, 
5. Yardımcı gelirler, 
6. Uluslararası akçal (fınans) kaynakları (dış krediler, tahvil ihracı vb.). 

Devlet gelirlerinden paylar, 3239 sayılı yasa (Resmi Gazete: 11.12.1985-18737) ile değişik 
2380 sayılı yasa (Resmi Gazete: 05.02.1981-17242) ile düzenlenmiş ve Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden belediyelere ayrılan payın miktarı %9.25 olarak belirlenmiştir. Belediyelerin 
gelir kaynaklarının omurgasını oluşturan bu payın dağılımı şu şekilde gerçekleşmektedir. 
Devletin Genel Bütçe Gelirlerinden ayrılacak payın %6'lık kısmı, anakent belediyeleri 
(Ankara, İstanbul, İzmir vd.) dışında kalan bütün belediyelere, son nüfus sayımındaki 
nüfusları oranında bölüştürülürken, %3'lük bölümü Belediyeler Fonu adıyla İller Bankasına 
(İBGM) yatırılmakta ve bundan bütün belediyeler, nüfusları ne olursa olsun, İBGM yıllık 
yatırım programında yer alan 1/1000 ölçekli topoğrafık haritaları, imar planlan, her türlü 
tesisleri ve bunlara ait projeleri için yararlanmaktadırlar, %9.25'lik paydan arta kalan 
%0.25'lik bölümü, İl Özel Yönetimlerinden gelecek %0.20'lik bölümle birleştirilerek, %0.45 
oranındaki Mahalli İdareler Fonu'nu oluşturmaktadır. Mahalli İdareler Fonu'nun %0.15'lik 
bölümünü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, belediyelerin imar uygulamaları için kullanırken; 
geriye kalan %0.30'unu da, yerel yönetimlerin her türlü gereksinmeleri için İçişleri Bakanlığı 
kullanmaktadır (Keleş 1994: 289-290, BİB 1995: 52, Abama 1995: 375). 

Yukarıda değinilen Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin dağılımı ve kullanım esasları 
incelendiğinde, birbiriyle içiçelik gösteren 1/1000 ölçekli topoğrafık harita ve imar planı 
hazırlanması işlerinde, İller Bankasının özel bir ağırlığının bulunduğu ve bu işlerin, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın önerisi ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın onayı ile İller 
Bankasının "yıllık yatırım programı"na alındığı görülmektedir. Bilindiği gibi, topoğrafık 
harita yapımı, revizyonu ve yenilenmesi işlemleri İller Bankası Harita Dairesi Başkanlığı'nca, 
Belediyeler Fonu kullanılarak yapılmaktadır. Belediyeler Fonu'nun kullanım esasları, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenmekte ve ilgili yönetmeliğe göre, belediyeler, 
harita ve imar planı gibi hizmetleri için bu fondan aldıkları parayı bağış olarak 
kullandıklarından geri vermemektedirler. Haritacılık özel kesimi için önemli bîr "iş alma" 
kaynağını oluşturan bu etkinliklerin, belediyelerin istemleri sonucu harekete geçirildiği 
bilinmektedir. Dolayısıyla, ülkemiz belediyelerinin imar planlarının altlığını oluşturan 
topoğrafık harita gereksinmeleri için, Belediyeler Fonu'nun işlevsel duruma getirilmesinin ve 
bu kaynaktan belediyelerin etkin biçimde yararlanmalarının özendirilmelerinin, haritacılık 
etkinliklerine büyük bir ivme kazandıracağı söylenebilir. 
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Gerek Belediyeler Fonu ve gerekse Mahalli İdareler Fonu'nun, Bayındırlık ve İskan 
bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nca kullanılmalarına ilişkin esaslar gözden geçirildiğinde; 
fonlardaki kaynakların, topoğrafık harita yapımı bir yana, belediyelerin imar planlarını arsa va 
arazi düzenlemeleri yoluyla gerçekleştirmelerini sağlayacak ve bunları destekleyecek 
biçimdeki düzenlemeleri içermedikleri görülmektedir. Mahalli İdareler Fonu'nun, 
belediyelerin 5 yıllık imar izlenceleri (programlan) yapmaları durumunda, imar planlarında 
belirtilen ve izlence ile yıllara göre gerçekleşmeleri öngörülen, kamusal hizmet alanlarının 
kamulaştırma yoluyla edinilmesini öngördüğü ve kamusal tesislerin inşai yapımlarına ilişkin 
kuralları düzenlediği anlaşılmaktadır. Planların, yalnızca kamusal hizmet alanları açısından 
gerçekleşmelerini erekleyen Mahalli İdareler Fonu'nun, arsa ve arazi düzenlemelerinin akçal 
kaynaklarına değinmemesi nedeniyle, işlevsel olduğu da söylenemez. 

Belediye gelirlerinin, imar planı uygulamalarının akçal kaynakları açısından 
değerlendirilmesi için, devlet gelirlerinden belediyelere aktarılan payların değil, öncelikle 
Belediyelerin Özkaynak Gelirleri 'nin incelenmesi gerekmektedir. 

Belediyelerin özkaynak gelirleri üç grupta toplanmaktadır; 

1. Vergiler: Emlak, İlan ve Reklam, Haberleşme, Elektrik ve Havagazı Tüketim, Yangın 
Sigortası, Çevre Temizlik ve Eğlence Vergileri 

2. Harçlar: İşgal, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı, Kaynak Suları, Tellallık, Hayvan 
Kesimi 

Muayene ve Denetleme, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene, Bina İnşaatı ve Çeşitli 
Harçlar 

3. Harcamalara Katılma Paylan: Yol, Kanalizasyon ve Su Tesisleri Harcamalarına Katılma 
Payları. 

İmar planı uygulamalarının akçal kaynakları, 2. Grupta yer alan Bina İnşaat Harçları 
bölümünde ve imar harçları içinde düzenlenmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın, 
İmar ile İlgili Harçlar başlığını taşıyan 80. maddesinde; 

"İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyelerce tahsil olunur. 

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya 
istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri parselasyon harcına (teşvik 
belgesini haiz Organize Sanayi Bölgeleri hariç olmak üzere), 

b) Verilecek ifraz ve tevhid kararları ifraz ve tevhid harcma,...tabidir."denilmektedir. 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre (Resmi Gazete: 21.08.1981-17435), "ilk 
parselasyon: Bir taşınmazın onaylı 1/1000 ölçekli imar uygulama planları gereğince 
tapuya tescil edilebilecek ve üzerinde imar mevzuatına uygun inşaat yapılabilecek 
parçalara bölünmesidir" (m. 7/a). Yasa ve yönetmelik kurallarında yer alan ilk parselasyon 
ya da ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri 
deyimi ile 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesinde tanımlanan arsa ve arazi 
düzenlemelerinden sözedildiği görülmektedir (Mert-Saraç-Güzel-Gökçek 1986: 375, Pirler 
1994: 140). 
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Belediye sınırları içinde imar harçlarının alınması bir koşula bağlanmazken, komşu (mücavir) 
alan sınırları içerisindeki işlerden harç alınması, Belediye Gelirleri Yasası Genel Tebliği Seri 
No: 2'ye göre (Resmi Gazete: 16.09.1981-17460), 1) Taşıtlara yerelin (mahallin) 
özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması, 2) Komşu alanda 
temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması, koşullarına bağlanmıştır. 
Parselasyon Harcı için, bu koşulların varlığından çok imar tüzesinin uygulanması temel bir 
koşuldur. ' 

Belediye Gelirleri Yasası'nda belirtilen parselasyon harcının, yerbölümlemeye (imar 
parselasyonuna) konu tüm taşınmazların düzenleme öncesi yüzölçümlerinden mi? Yoksa, 
düzenleme sonrası, düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra kalan net imar parselleri 
yüzölçümlerinden mi alınacağı? tartışma konusu olmaktadır (Pirler 1994: 140). İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 26.01.1983 tarih ve 522.407.321 (82) 
10057 sayılı Genelgesi ile "ilk parselasyon haremin parselasyona tabi olan alan 
üzerinden değil, parselasyon yapıldıktan sonra (yollar, yeşil alanlar vd. çıkıldıktan) 
sonra arta kalan net alandan, diğer bir ifade ile tapuya tescil ettirilecek alandan 
alınması" gerektiği belirtilmiştir. 

Yasada yer alan, ilk kez yapılan (2464 m.80/a) ya da ilk parselasyon (2464 m. 84/2-a) 
deyimlerinin, yönetmelikte (m. 7/a) ve genelgelerde de yer alması uygulamada bir kavram 
karmaşası yaratmaktadır. 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesinin altıncı fıkrasına göre, 
"herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu 
hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez." 
Bu kural gereğince, bir parsel, birden çok düzenlemeye (imar parselasyonuna) konu olabilir. 
Belediye Gelirleri Yasası ve İmar Yasası'nın verdiği yetkiler birlikte değerlendirildiklerinde, 
bir parselin ikinci kez ya da daha fazla "parselasyona" tabi tutulması durumunda harca konu 
olup olmayacağı tartışma konusu gibi gözükmektedir. Oysa, Belediye Gelirleri Yasası'nda 
(m. 80/a), ilk kez yapılan deyiminin devamında yer alan müteakip parselasyon işlemleri 
deyimi ile konuya açıklık getirilmektedir. Bu deyim, ilk parselasyondan sonra yapılan (ikinci, 
üçüncü vd.) düzenlemelerde de, yasanın 84. maddesinde belirtilen tarifedeki miktarlar 
üzerinden harç alınacağını öngörmektedir. Bununla birlikte yasa, yönetmelik ve genelgelerde 
yer alan, ilk kez, müteakip, ilk gibi deyimlerin, uygulamada bir kavram karmaşası 
yaratmaları ve gereksiz bir tanımlama olarak yer almaları nedeniyle, tüzelerden 
çıkarılmalarında da yarar bulunmaktadır. 

Belediye Gelirleri Yasası'nın 96/A maddesi uyarınca, "Bakanlar Kurulu, bu kanımda en 
az ve en çok miktarları gösterilen...harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle 
tayin ve tesbit eder." Belediyelerin gruplara ayrılması ise, yasanın 95. maddesi gereğince, 
"belediyeler, nüfusları ile ekonomik sosyal gelişme durumlarına göre Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın görüşü alınarak İçişleri Bakanliği'nca beş gruba 
ayrılır ve Resmi Gazete'de ilan olunur. Bu şekilde ayrılacak belediye grupları bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren (1981'den başlayarak) her üç yılda bir yukarıdaki 
usûle göre gözden geçirilerek yayınlanır." 

2464 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 29.05.1981 tarihinde parselasyon harcı I m2 için en az 5 
TL ve en çok 15 TL olarak öngörülmüştür. Yukarıda değinildiği gibi, yasanın 95 ve 96. 
maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 2464 sayılı yasanın 84. maddesinde, 04.12.1985 tarih 
ve 3239 sayılı yasa ile değişiklik yapılarak (m. 118/D), parselasyon harcının en az ve en çok 
miktarları iki katma çıkarılmıştır. 

3239 sayılı yasa ile 1 m2 için en az 10 TL ve en çok 30 TL'ye çıkarılan miktarlar, bu kez, 
Bakanlar Kurulu'nun 05.09.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 92/3278 sayılı kararıyla 
10 kat artırılmıştır. Böylece, belediyelerin parselasyon harcı olarak alabilecekleri en az ve en 



 

çok miktarlara, günümüzde de geçerli olmak üzere son şekli verilmiştir. Buna göre, 
parselasyon harcının en az miktarı 1 m2 için 100 TL; en çok miktarı 1 m2 için 300 TL 
olmuştur. 

Belediye grupları ise, ilk kez, Belediye gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No : 7 ile 
yayınlanmıştır (Resmi Gazete: 16.09.1981-17460). Belediye gruplarının 1981 yılından 
başlayarak her üç yılda bir gözden geçirilerek yenilenmesi yasanın 95. maddesinin amir 
hükmü olmasına karşın, bu konuda ikinci karar, ilk karardan 7 yıl sonra, 22.01.1988 tarih ve 
19702 sayılı Resmi Gazete'de 13 Seri No'lu Genel Tebliğ olarak yayınlanmıştır. Bu tebliği 
yürürlükten kaldıran ve belediyelerin gruplara ayrılmasına son şekli veren karar, "Belediye 
Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 20" adı altında 22. 01.1995 tarih ve 22179 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre belediyeler aşağıdaki şekilde 
gruplandırılmıştır; 

1. Grup: Nüfusu 100 001 ve yukarı belediyeler 

2. Grup: Nüfusu 50 001-100 000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50 001'den aşağı olan il 
özekleri (merkezleri) belediyeleri 

3. Grup: Nüfusu 20 001-50 000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 20 001'den aşağıda olan 
ilçe özekleri belediyeleri 

4. Grup: Nüfusu 5 001-20 000 arasında olan belediyeler 

5. Grup: Nüfusu 5 001'den aşağı olan belediyeler. 

Ancak, sanayi ve turizm açısından önem taşıyan yerler, nüfusuna göre olması gerekenden 
daha yukarı gruba dahil edilebilmektedir. 

Yukarıda belirtilen gruplarda yer alan belediyelerin, imar planında konut ve ticaret alanlarına 
rastlayan imar parsellerinin 1 m2'lerinden alabilecekleri parselasyon harcı miktarları, 2464 
sayılı yasanın 96. maddesi uyarınca alınmış olan ve 05.09.1992 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanan 92/3278 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla saptanmıştır. Belediyelerin içinde 
bulundukları grup itibariyle, ticaret ve konut alanına rastlayan imar parsellerinin 1 m2'si için 
alabilecekleri harçlar aşağıda verilmiştir. 

Belediye Grubu    Parselasyon Harcı     • Harcın Miktarı 
Ticaret     Konut 

TL TL 

1 1 m2 için     300    200 
2 " 275 180 
3 " 250 160 
4 " 225 140 
5 " 200 120 
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Parselasyon harcı, yerbölümleme (imar parselasyon) haritaları ve eki olan diğer teknik 
belgeler yamsıra tahsis (özgüleme) ve dağıtım cetvellerinin belediye encümenince 
onaylanmasıyla doğmakta ve yasa uyarınca (2464 m.85), makbuz karşılığında ya da basılı 
damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenmektedir. Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve 
yöntemleri belirleyen yönetmelik (Resmi Gazete: 21.08.1981-17435) uyarınca (m. 8), 
parselasyon harcının, Belediye Gelirleri Yasası'nın 96. maddesi gereğince Bakanlar 
kurulu'nca saptanan kurallar içerisinde, aynı yasanın 84. maddesinde belirlenmiş tarifeye 
göre alınması ile ödenme zamanı ve şeklinin belediye meclislerince tesbit edilmesi 
öngörülmüştür. Ancak, taşınmaz iyesi olan yükümlü, istediği takdirde adına tahakkuk edecek 
harç miktarının tamamını peşin olarak ödeyebilecektir. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 80/b maddesinde yer alan, "verilecek ifraz ve 
tevhid kararları 'ifraz ve tevfaid harana' bağlıdır" kuralı gereğince alınacak harç 
miktarları da belediye grupları itibariyle "parselasyon harcı" ile aynıdır. Yasanın her iki harç 
miktarının da aynı olması yönündeki yaklaşımı, her iki işlemin özünde aynı sonuçlar 
doğurması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda ayrıntılı olarak değinilen, "parselasyon harcı" ile " ifraz ve tevhid harcı" miktarları, 
Bakanlar Kurulu tarafından saptandığından, bunlar; 1580 sayılı Belediye Yasası'nın 71 ve 
94/E maddeleri gereğince, mahalli mülki amirleri (kaymakam ya da valilik) ya da bakanlık ( 
İçişleri Bakanlığı) onayına bağlı değildirler. Bununla birlikte uygulamada, her iki harç 
miktarı, yasada öngörülenden farklı ve yasaya aykırı biçimde belediye meclisleri kararlarıyla 
da saptanmakta ve ilgililerine bu miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilmektedirler. Oysa, 2464 
sayı lı  Belediye Gelirleri  Yasası 'n ın 97. maddesinde, "belediyeler,  bu kanunda 
harç...konusu yapılmayan...her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek 
tarifelere göre ücret almaya yetkilidirler" denilmektedir. Bu yasa kuralına rağmen, 
belediyelerin "parselasyon" ya da "ifraz ve tevhid" işlemlerine ilişkin ve "ücret" adı altında 
bile olsa bedel saptamaya ilişkin kararları yasal değildir. Danıştay 9. Daire'nin 15.06.1988 
tarih ve E.1987/2747, K. 1988/2387 sayılı kararında da belirtildiği üzere, Belediye Gelirleri 
Yasası'nda hangi hizmetlerden ne harç alınacağı tek tek sayılmış bulunduğundan, harç 
konusu olan bir hizmetin ücrete bağlanması tüzel olarak olanaksızdır. Uygulamada çoğu kez, 
"bilgisizlik", "çaresizlik" ya da "başka nedenler"le belediyelerce yönetsel kararlar 
doğrultusunda ve belediye meclisi kararları aracılığıyla böylesi bir yönteme başvurulması, 
yanıltıcı kolaycılıktan başka birşey değildir. Yasalara aykırı bir durumun yönetsel kararlarla 
aşılması olanaklı olmadığı gibi, yasalara aykırı bir belediye meclisi kararının da geçerliliği 
bulunmamaktadır. Tüzelere aykırı uygulama biçimlerine yönelmek yerine, var olan kuralların 
(yasa maddelerinin) içinde bulunulan koşullar, beklentiler ve gereksinmeler doğrultusunda 
değiştirilmesi ve giderek geliştirilmesi yönünde çaba harcanması daha doğru ve anlamlıdır. 
Bunun için, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 96/C maddesinde yer alan, "Bakanlar 
Kurıilu...harçlariH en az ve en çok miktarlarim...birlikte veya ayrı ayrı...on katına 
kadar artırmaya—yetkilidir" kuralının işletilmesini sağlamak daha doğru bir yaklaşımdır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nda, bazı maddelerin ya da kararların değiştirilmesi ve 
giderek bunların geliştirilmesi yönündeki önermelerin, Bakanlar Kurulu düzeyinde kabul 
görmesi için sergilenecek çabalar ve yapılacak çalışmalar konusunda harita mühendislerine 
ve onun sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. 

®   Belediye Gelirleri Yasası gereği, Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde bulunan harç belirleme 
yetkisinin, belediye meclislerine devredilmesinin olanaklı olup olmadığı, ya da 
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• Yasa gereği Bakanlar kurulu'nca saptanan "parselasyon harcı", "ifraz ve tevhid harcı" ya 
da haritacılığa ilişkin diğer harç miktarlarının yeterli olup olmadıkları île bunların imar 
planı uygulamalarını etkileyip etkilemedikleri, ya da 

• Çoğunlukla harita özel kesimince yapılan bu tür hizmetlerden, belediyelerce ayrıca bir 
harç alınmasının yerinde olup olmadığı, ya da 

®   "Parselasyon harcı" ile "ifraz ve tevhid harcı"nın, Belediye Gelirleri Yasası'nda en 
gerçekçi biçimde ne şekilde yer alması gerektiği, 

v.b. soruları ve bunların yanıtlarını bu bölümün sonuna saklayarak, bütün bu konulara açıklık 
getirmesi açısından, imar planı uygulamalarının yıllara göre bedellerini yayınlayan İller 
Bankası ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası "Yıllık Birim Fiyatları"nm gözden 
geçirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

3. İMAR PLANI UYGULAMALARINDA BİRİM FİYATLAR 

Ülkemizde, taşınmaz iyelerinin istemleri üzerine yapılan ya da belediye ve valiliklerin 
doğrudan (resen), 2886 sayılı "Devlet İhale Kanunu" uyarınca yaptırdıkları imar planı 
uygulamalarında (arsa ve arazi düzenlemelerinde) işin bedeli konusunda temel aldıkları 
"birim fiyatlar", her yıl iki kurum tarafından ayrı ayrı yayınlanmaktadır. Bu kurumlar; 

«   İller Bankası Genel Müdürlüğü (İBGM) Harita Dairesi Başkanlığı, 

• TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'dır (HKMO). 

Bildiri, bu iki kurum tarafından ayrı ayrı hazırlanarak, harita üreten ve uygulayan tüm 
kurumların kullanımlarına sunulan "Birim Fiyatlar"ın irdelemesini yapmak yerine, bu fiyatlar 
karşısında, Belediye Gelirleri Yasası'nda öngörülen "parselasyon harcı" ile "ifraz ve tevhid 
harcı"nın, günümüzde gereksinmeleri karşılamaktan ne kadar uzak ya da yakın olduğunu 
kanıtlamak için bir veri olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İşin maloluşu ile sonuçta 
alınacak harç miktarlarının karşılaştırılmasının tek nedeni, belediyelerin ve valiliklerin imar 
planı uygulamalarını (arsa ve arazi düzenlemelerini), sözkonusu birim fiyatlar üzerinden 
gerçekleştirme yoluna giderlerken, yaptıkları harcamaları, Belediye Gelirleri Yasası ile 
öngörülen harçlardan karşılamak zorunda kalmalarıdır. Dolayısıyla, işin maloluşu ile bunu 
karşılayacak (finanse edecek) kaynak arasında birbirini etkileyen (direct) bir ilişki vardır ve 
bu ilişkinin dengeli bir şekilde kurulmasının, imar planlarının yaygın ve yoğun bîr biçimde 
uygulanmasını etkilediği anlaşılmaktadır. İşin maloluşu ve sonuçta alınan harç miktarlarının,, 
çizelgelerle niceliksel saptaması, sorunun nesnel olarak sergilenmesini sağlarken, öte yandan 
bu sorunun daha sonraki yıllarda gelişiminin izlenmesini de kolaylaştıracaktır. Özetle 
söylemek gerekirse, imar planı uygulamalarına ilişkin, İller Bankası ve HKMO'ca ayrı ayrı 
yayınlanan birim fiyatların yıllara göre dağılımlarının verilmesiyle birlikte, sorun, içerdiği 
çözümleriyle birlikte gerçek anlamda ortaya çıkacaktır. 

3.1 İBGM Harita Dairesi Başkanlığı 'nın İmar Plam Uygulamalarına İlişkin Birim 
Fiyatları 

İBGM, 1/1000 ölçekli topoğrafık harita yapımı, arsa ve arazi düzenlemeleri, en-boy kesit 
çıkarılması ve yol istikamet planlarına (yol aplikasyonlarına) ilişkin çalışmalarda geçerli 
olmak üzere, birim fiyatları, her yıl düzenli olarak ilk altı ay için (1.Yarıyıl) yayınlamaktadır 
(Çizelge 1). 
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1) Çizelgedeki birim fiyatlar ait oldukları yılın ilk altı ayı (1.Yarıyıl) için geçerlidir. 

2) Birim fiyatlara %25 yüklenici karı eklenmiştir. 

3) Birim fiyatlar içerisine, tesis edilecek yer kontrol noktaları (nirengi, poligon, 
nivelman noktaları) ile haritanın çizileceği altlığa ilişkin birim fiyatlar dahil 
değildir. 

4) Hektarda bina sayıları, HKMO birim fiyatlarıyla ilişki kurulmasını sağlamak için 
seçilmişlerdir. Çizelgede yer verilmeyen 1 hektarda farklı bina sayılarına 

ilişkin birim fiyatlar enterpolasyonla bulunabilir. 

5) 2. yarıyıl için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın proje ve kontrollük işlerinde 
uygulanmak         üzere yayınladığı tebliğdeki artış oranlan ücretlere aynen yansıtılacaktır. 

3.2 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nin İmar Planı Uygulamalarına 
İlişkin Birim Fiyatları 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; 

• Kütüklenime (tescile) konu olan harita ve planlar kapsamına giren işlerle, topoğrafik 
(halihazır) harita ve plankote işlerine ilişkin hizmetlerin disipline edilmesi, 

• Halka eşit nitelikte ve değerde işler sunulabilmesinin sağlanması, 
• Yanlış ve farklı uygulamalar nedeniyle doğabilecek kamu zararının önlenmesi, 
• Teknik Yönetmeliklerdekî kurallara uygun hizmet üretebilme olanaklarının yaratılması, 

amaçlarıyla; TMMOB kuruluş Yasası, 3194 sayılı İmar Yasası (m. 44/ J), 3065 sayılı KDV 
Yasası (m 27) ve Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği uyarınca, birim fiyatları, 
her yıl düzenli olarak yayınlamaktadır. 
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Çizelge 1: İBGM Harita Dairesi Başkanlığı'nca Hazırlanan, Arsa va Arazi Düzenlemeleri
(18. Madde Uygulamaları) Birim Fiyatlarının 1 Hektardaki Bina Sayılarına Göre Yıllık 
Dağılımları 



 

HKMO'ca, arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin birim fiyatların yanısıra ve İBGM'den farklı 
olarak "ayırma ve birleştirme (ifraz ve tevhid)" olarak bilinen ve basit değişiklik işlemleri 
olarak adlandırılan uygulamalardaki birim fiyatların da ayrıca yayınlanması, Belediye 
Gelirleri Yasası'nda değinilen "ifraz ve tevhid harcı"nın da değerlendirilmesine olanak 
tanımaktadır (Çizelge 2, Çizelge 3, Çizelge 4). 

Çizelge 2: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca Hazırlanan Arsa ve Arazi 
Düzenlemeleri (18. Madde Uygulamaları) Birim Fiyatlarının 1 Hektardaki 

Bina Sayılarına Göre Yıllık Dağılımları ; Ada, parsel, uygulama haritaları ve ölçü 
krokilerinin hazırlanması, boyutlandırılması, koordine verilmesi, ada ve parsel 
köşelerinin aplikesi, tesisin ve röperin yapılması,   iyelik   sınırlarının   geçirilmesi, 
düzenleme ortaklık payı ve şüyu hesaplarının yapılması,   dağıtım  ve  tüm 
cetvellerin düzenlenerek kütüklenmesi (tescili), (resmi ilan masrafı ve harçlar hariç) 

 

1) Çizelgedeki birim fiyatlar ait oldukları yılın ilk altı ayı (1. yarıyıl) için geçerlidir. İkinci altı 
aylık dönem (2. yarıyıl) için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın proje ve kontrollük işlerinde 
uygulanmak üzere yayınladığı tebliğdeki artış oranları ücretlere aynen yansıtılacaktır. 
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Çizelge 3: TMMOB Harita,ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca Hazırlanan ve İmar Planı 
Uygulamalarında (Arsa ve Arazi Düzenlemeleri) Yapılacak İşin Bedelinin 

Hesaplanmasında Kullanılan Arazi Büyüklüğüne İlişkin Katsayıların Yıllara Göre 
Dağılımı 

 

Çizelge  2  ve  çizelge  3     yardımıyla,   HKMO  birim   fiyatlarına  göre  arsa  ve  arazi 
düzenlemelerinin bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

Uygulama Alanı : A hektar 

1 ha. Bina Sayısı : B (çizelge 2'den alınacak ya da enterpolasyonla bulunacak 

bedel) 

Arazi Büyüklüğü Katsayısı: C (çizelge 3'den alınacak) 

Poligon * Adet : D (çizelge 2'deki değerlerden bulunacak bedel) 

Pafta * Adet : E (çizelge 2'deki değerlerden bulunacak bedel) 

İmar planı uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi) toplam bedeli: (A*B*C+D+E)*1.25 
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Çizelge 4: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca Yayınlanan, Ayırma ve 
Birleştirme Şeklindeki İmar Planı Uygulamalarında, Arazi Büyüklüğüne Göre En Az 
Ücretlerin Yıllık Dağılımları 

( 1 000 TL ) 

 

1) Çizelgedeki birim fiyatlar ait oldukları yılın ilk altı ayı (1. yarıyıl) için geçerlidir. İkinci altı 
aylık dönem (2. yarıyıl) için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'mn proje ve kontrollük işlerinde 
uygulanmak üzere yayınladığı tebliğdeki artış oranlan, bu tebliğin Resmi Gazete'de yayın 
tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek ve ücretlere aynen yansıtılacaktır. 

2) İmar planı içerisinde olup da kadastro parseli bazında yapılan uygulamalarda çarpan l'dir. 

3) 18. madde uygulama fiyatı için çizelgedeki ücretlere 1.25 çarpanı getirilecektir. 

4) Çizelgedeki ücretlerin kullanılmasında ayrıca bölgesel katsayılar dikkate alınır. 

3.3 Belediye Gelirleri Yasası 'ndaki Harç Miktarları ile İBGM ve HKMO Birim 

Fiyatlarının     Birlikte Değerlendirilmesi 

• Çizelge l'deki İBGM arsa va arazi düzenlemeleri birim fiyatları, 

• Çizelge 2 ve 3'deki HKMO arsa ve arazi düzenlemeleri birim fiyatları, 

• Çizelge 4'deki HKMO ayırma ve birleştirme işlemlerine ilişkin birim fiyatları, 

yer kontrol noktalarını (nirengi, poligon ve nivelman noktalarını), revizyon ölçmelerini ve 
harita (pafta) çizimi ücretlerini içermeksizin ve ayrıca en az miktarlara ( %25'li ve 1 hektarda 
0-1 bina kabulüne) göre incelendiğinde, 1 m2'lik yerbölümlemenin (imar parselasyonunun), 
konut alanları için; 
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Harç miktarı / Birim Fiyatlara göre ücret, oranının 

• İBGM'ne göre, 1992'de 1/3, 1995'de 1/15 olduğu, 

• HKMO'na göre,   1992'de  1/9,   1995'de  1/43  olduğu     ve farkın giderek büyüdüğü 
görülmektedir. 

• Ayırma ve birleştirme şeklindeki imar planı uygulamalarında; arazi büyüklüğünün 500 m2 
ve bölge katsayısının da 1 olduğu kabulüne göre, 1 m2'lik yerbölümlemenin (imar 
parselasyonunun) en az   ücretinin ise; 1992'de 3000 TL, 1995'de 20 000 TL ve 1997 
yılında ise 85 000 TL olduğu görülmektedir. Bu ücretler yukarıdaki gibi harç miktarına 
oranlandığında;   1992'de   1/15,   1995'de  1/100 ve  1997 yılında ise  1/425  şeklinde 
gerçekleştiği görülmektedir. 

Birim fiyatlar, her yıl, en az yıllık enflasyon kadar artarken, harç miktarlarının; imar planında 
ticaret alanında kalan parseller için (l.grup belediyelerde) 300 TL, konut alanları için 200 TL 
olarak 1992'den bu yana değişmediği görülmektedir. Belediye Gelirleri Yasası'ndaki harç 
miktarlarının, belediyelerin imar uygulamaları için yapacakları harcamaları karşılamaktan 
uzak oldukları yukarıda verilen örneklerden bellidir. Bu nedenle olsa gerek, ülkemiz 
belediyeleri, meclis kararlarıyla yasada öngörülenden farklı ve yasaya da aykırı biçimde 
(üstelik ücret adı altında), harç belirlemek durumunda kalmaktadırlar. Ülkemizde ne yazık ki, 
fiili durum, yasa kurallarının yetersizliğinden kendini günün koşullarına göre 
biçimlendirmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla uygulama (fiili durum), tüzeyi (yasal metinleri) 
aşmış ve yasa kuralları gerisinde kaldığı uygulamayı engeller duruma gelmiştir. 

Sonuç olarak bu aşamada şunlar söylenebilir. 

Türkiye'de imar planlarının uygulanabilmesinin, çoğu kez, yeterli alçal kaynak sorunu olduğu 
tüm kesimlerce kabul edilmektedir (Keleş 1996: 130, TOKİ 1996: 91). Belediye gelirlerinin 
konulan ile belediyelerin bunlardan alabilecekleri vergi, harç vb. gibi miktarlar, özeksel 
yönetimce belirlenmektedir ve belediyeler de bu kararlara uymak zorundadırlar. Özeksel 
(merkezi) yönetimce saptanan belediye gelirleri yönünden, belediye tüzesi ve yürütmeliği bir 
bütün olarak gözden geçirildiğinde, akçal açıdan, İmar planlarının yaygın ve yoğun biçimde 
uygulanabilmesinin tek kaynağının, Belediye Gelirleri Yasası'nın 80. maddesinde 
tanımlanan, "parselasyon harcı" ile "ifraz ve tevhîd harcı" olduğu anlaşılmaktadır. Bunun 
bir ayrıcalığı, 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 
13. maddesidir. 

İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, "uygulama masraflarının tahsili" başlıklı 13. maddesi, 
'imar planına ve beş yıllık imar uygulama programına dahil olmak şartıyla, düzenleme 
sahaları, mal sahiplerinin arsa payı oranı itibariyle çoğunluğun talebi üzerine de tesbit 
edilir. Bu takdirde, parselasyon masrafları, talepte bulunan mal sahipleri tarafından 
karşılanır" demektedir. Yönetmelik kuralının, uygulama bedellerinin karşılanmasını, 
oldukça ayrıcalıklı durumların bir araya gelmesine bağladığı görülmektedir. Bu maddenin, 
uygulamada, genel bir kural şeklinde algılanması ve uygulanması oldukça zordur. Bu kuralın 
neden yasada ve özellikle de Belediye Gelirleri Yasası'nda yer almadığı sorusu da 
düşündürücüdür. 

Bilindiği gibi, ülkemizde imar planlarının uygulanması görevi ve yetkisi belediyelere ve 
valiliklere bırakılmıştır. Bu kurumlar, uygulama işlerini uzun süreler kendi birimleri 
aracılığıyla yapmışlardır. Son yıllarda, Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği, 
Harita Mühendislik  İşlerini  Yükümlenecek  Müellif ve  Müellif Kuruluşlarının  Ehliyet 



 

Durumlarına Ait Yönetmelik, TKGM'nin 13.04.1989 tarih ve 19 sayılı; 06.04.1994 tarih ve 
684 sayılı yönergeleri ile diğer yönerge, genelge ve resmi yazılar (mukteza) gereğince, imar 
planlarının; 

1. 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'na göre, resen 
2. Taşınmaz iyelerinin istemleri üzerine, isteme bağlı olarak 

yapılan uygulamalarının, son yıllarda, harita özel kesimince üstlenilmeleri, ağırlık 
kazanmıştır. Son yıllarda, devletin ve yerel yönetimlerin rolünün, uygulamaların doğrudan 
kendi birimlerince yapılmaları yerine, yapımını sağlama, kontrol ve denetleme üzerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu süreçte, imar planı uygulamalarının sahibi, belediyeler ve 
valilikler; işi yapanlar harita mühendisleri ve onların görevlerini meslek ahlakı ve anlayışı 
açısından denetleyen HKMO; uygulama sonuçlarının kadastro haritaları ve tapu sicili 
açısından kontrolü, denetimi ve kaydını üstlenen TKGM gibi, bir işlemin üç ayrı kurumu 
doğrudan ilgilendirdiği anlaşılmaktadır. ÎBGM ve HKMO'ca yayınlanan birim fiyatların 
temel alınmasıyla belirlenen keşif bedeli; 

1. 2886 sayılı yasaya göre ihale yoluyla yapılan işlerde, belediye encümeni ya da il daimi 
encümeninin kararıyla, 

2. Taşınmaz iyelerinin istemi ile yapılan işlerde ise, birim fiyatlardaki en az ücretin, taşınmaz 
iyesi ile yüklenicinin aralarında yaptıkları sözleşmenin bağıtlanmasıyla, gerçekleşmektedir. 

TKGM Döner Sermaye Saymanlıkları'nca, kesinleşen ihale ya da sözleşme bedelinin %5'i ( 
ayırma ve birleştirme şeklindeki işlerde ayrıca yönergede öngörülen bedel), kontrol ve 
denetim harcı olarak alınmaktadır. Bununla birlikte, HKMO, ayırma-birleştirme işlemlerinde 
sözleşme bedelinin %2'si (500 000 TL'den az olmamak üzere) mesleki denetim harcı olarak 
almaktadır. 

TKGM'ce, imar planlarının resen ya da isteme bağlı yapıldığına bakılmaksızın, kesinleşen 
bedeller üzerinden harç alınırken, işin gerçek sahibi durumundaki belediyelerin ve valiliklerin 
harç almamalarını ileri sürmek doğru bir yaklaşım değildir.Burada temel sorun, belediyelerce 
alınacak harçların, Belediye Gelirleri Yasası'nda ne şekilde tanımlanması gerektiği üzerinde 
odaklaşmaktadır. Bu konuda da, "bir hizmetin görülmesinden ya da karşılanmasından 
doğrudan yarar görenlerin ve çıkarı bulunanların, bu hizmetin görülmesi sırasında 
yapılacak harcamalardan paylarına düşen kısmı ödemeleri gerekir" yaklaşımı temel 
alınmalıdır. Ancak bu yaklaşımın, Belediye Gelirleri Yasası'na yansıması, işin doğrudan 
belediye ya da valiliklerce yaptırılması ile taşınmaz iyelerinin anlaştıkları harita özel 
kesimine yaptırmaları durumlarına göre farklılıklar göstermektedir; 

1) İmar planı uygulamalarının doğrudan (resen) belediyelerce ya da valiliklerce, 2886 
sayılı yasaya göre ihale yoluyla yaptırılmaları durumunda, taşınmaz iyelerinin ödeyecekleri 
harç miktarının, İHALE BEDELİ üzerinden ve düzenleme ortaklık payı düşüldükten sonra 
arta kalan imar paylan dikkate alınarak belirlenmesi, 

2) Taşınmaz iyelerinin, istemleri üzerine harita özel kesimine bir sözleşme bağıtlayarak 
yaptırdıkları işlerde ise, sözleşme bedeli dikkate alınarak, yapılan uygulamanın imar planına 
uygunluğunun  kontrol   ve  denetimi   karşılığında  (TKGM'nin   aldığı   harca  benzer  bir 
yaklaşımla) bir harca bağlanması, 

gerekmektedir. 
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Belediyelerce iki farklı yaklaşımla alınacak harçların, "İmar Planı Uygulama Fonu" adıyla 
kurulacak bir fonda toplanması ve bu fon aracılığıyla imar planı uygulamalarının karşılanması 
(finanse edilmesi) sağlanmalıdır. Her belediyenin kendi bütçesi içerisinde tanımlayacağı 
fonlarda toplanan paraların başka amaçlarla kullanılmaları yasaklanmalıdır. Bu fonun, 
gereksinmeleri kolaylaştırmak amacıyla, devlet gelirlerinden belediyelere aktarılan paylarla 
da desteklenmesi zorunludur. Bu doğrultuda, Belediye Gelirleri Yasası ile İmar Yasası'nda 
yeni düzenlemelere gidilmelidir. Tersi durumda, imar planlarının, tüm belediyelerce yaygın 
ve yoğun biçimde uygulanması konusundaki akçal sorunların aşılması olanağı 
bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere, 3290-3366 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasanın 9, 18 ve 24. maddeleri 
gereğince, bir gecekondu fonunun kurulması öngörülmüş ve bu fonun kullanışını düzenlemek 
için yönetmelikler çıkarılmıştır (Resmi Gazete: 15.08.1987-19545). Fonun gelirleri arasında, 
düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller ile hazine, belediye, özel idareye ait arsa ve araziler 
üzerinde inşa edilmiş gecekonduların arsa bedelleri de bulunmaktadır. Fon gelirlerinin, yasa 
ve yönetmeliğin kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleşmesine 
katkıda bulunacak hizmet ve yatırımlarda kullanılmaları gerekmekteydi. Gecekondu 
bölgelerinde köklü değişiklikler sağlamak için bu fonlara büyük umutlar bağlanmış ise de, 
gecekondu fonlarında büyük bir gelişme izlenmemiştir. Bu, uygulamada, kaynaklardan para 
toplamakta karşılaşılan güçlüklerden ve aksaklıklardan olduğu kadar, kaynakların zengin 
olmamasından da ileri gelmiştir (Keleş 1996: 404). Belediyeler, gecekondu fonunda toplanan 
paraları amacı dışında, çoğunlukla da cari giderlerinde kullanmışlardır. Bu süreçte, fonlar 
üzerindeki denetim düzeneğinin kurulamaması kadar, amaç dışı kullanımlara karşı herhangi 
bîr yaptırımın bulunmamasının da önemli rol oynadığı söylenebilir. 

Belediyeler üzerinde kural koyma ve denetleme yetkisi bulunan Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın, imar planı uygulamaları konusunda giderek artan görev 
ve sorumluluklarının bulunduğunun altı önemle çizilmelidir. 

Kuşkusuz, imar planlarının yaygın ve yoğun biçimde uygulanamamasının tek nedeni akçal 
kaynak sorunu değildir. Bununla birlikte, imar planı uygulamalarını kısıtlayan (ya da 
engelleyen) teknik, tüzel ve yönetimsel olabilen nedenler de vardır. Bunlara da kısaca 
değinmenin, sorunun bir bütün içinde görülmesi ve değerlendirilmesi açısından sayısız 
yararlan bulunmaktadır. 

4. İMAR PLANI UYGULAMALARINI KISITLAYAN TÜZEL NEDENLER 

Cumhuriyet dönemi imar yasalarının içerdiği kurallar ve dizge yaklaşımı birlikte ve dikkatlice 
değerlendirildiklerinde, yasaların mekansal yapıya ilişkin kurallarının öneminin ve gereğinin, 
gerçekte iki noktada toplandığı görülmektedir; 

1. Düzenlemeye konu yerlerin gereksinmesi olan ve imar planlarında kamusal hizmetlere 
ayrılan yerlerin iyelik sorununun çözümü, 

2. İmar tüzesi  ve yürütmeliğinde öngörülen planlı,  düzenli,  sağlıklı  bir yerleşme ve 
yapılaşmayı sağlamak amacıyla, üzerinde imar hakları belirlenmiş, kentin altyapı dizgelerine 
bağlanmış imar parsellerinin üretilmesi. 

Bu iki önemli konuda kent planlarını uygulayıcı makamların yararlanacakları yetkilerin 
tanımlanması, yıllarca, harita mühendisi olmayanların yönlendirmesine bırakılmıştır. Bunun 
başta gelen nedenleri arasında; 
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»   Nüfusun kentlere yönelmesinin başlangıcı kabul edilen İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
1950 yılında,   harita mühendislerinin sayısının yalnızca 31 olması, 

®   Harita mühendisliği eğitim-öğretimine ilk kez 1949 yılında başlanılması, 

*   Nicel olarak güçsüz olmanın yanısıra, var olan gizilgücün   de (potansiyelin)   kadastro 
çalışmalarına yöneltilmesi, sayılabilir. 

Bu etkenlerin bir sonucu olarak, imar planı uygulama yöntemlerinin teknik, tüzel, akçal ve 
yönetimsel kapsamının kavramsallaştırılarak, bu konuda, ortak bir söyleme ulaşılamadığı, 
ülke genelinde bir uzlaşma ve uygulama birliğine varılamadığı görülmektedir. Bu durum imar 
tüzesine de yansımıştır. Bunun bir sonucu olarak, düzenli kentleşme açısından önem taşıyan 
asıl Anayasa kuralı, kamulaştırma maddesinde aranmış (Keleş 1996: 424) ve kamulaştırma 
tüzesinin, imar planı uygulamalarını kolaylaştıracak biçimde gözden geçirilmesi ve 
geliştirilmesi önerileri (TOKİ 1996: 148), yapılacak işlerin başında sayılmıştır. İmar 
yasalarında yer verilen arsa ve arazi düzenlemelerinin odak noktasını oluşturan "düzenleme 
ortaklık payf'nın da, konuya yanlış ve yetersiz yaklaşımların sonucu olarak, yargı 
organlarınca, bir tür dolaylı (istisnai) kamulaştırma şeklinde değerlendirilmesi tartışmaları da 
yıllarca sürmüştür. 

09.07.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar yasası'nın 42. maddesinde öngörülen, taşınmazların 
%25 eksiğiyle dağıtılması ilkesini, Anayasa Mahkemesi (22.11.1963 tarih ve E. 1963/65, K. 
1963/278), bir tür dolaylı kamulaştırma niteliğinde görmüş, arsa ve arazi düzenlemeleriyle, 
belediyelerin, sanki karşılığını ödemeksizin bir kamulaştırma işlemi yaptıklarını kabul 
etmiştir. Bu nedenle, 42. maddenin verdiği yetkinin, 1961 Anayasası'nın 38. maddesi 
karşısında iyelik hakkının "özünü zedeleyici" bulunmasıyla iptal edilmesi, imar planı 
uygulamalarının 1972 yılına kadar aksamasına yol açmıştır. Anayasa Mahkemesi'nce verilen 
iptal kararı, harita mühendisi olmayan çevrelerce eleştirilmiştir. Örücü (1976: 295), 
"Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı modern sosyal fonksiyonlu mülkiyet görüşüne 
uymama bir yana, imar ve şehircilik ilkelerini de gözöiîünde bulundurmamıştır" derken, 
Keleş (1996: 198), "Ama biliyoruz ki, hamur yetkisi, belediyelerce, dünyanın hemen 
hemen her yerinde kullanılmaktaydı. Ve bu yetki, iyelik hakkını mutlak kullanma 
özgürlüğünü kamu yararı düşüncesiyle sınırlandıran SOR düşünsel gelişmelere de aykırı 
değildi" şeklinde değerlendirmiştir. İmar yasalarında %25'e (ya da %35'e) kadar şeklinde 
tanımlanan "alan ölçütü" yerine, taşınmazların düzenleme öncesi ve sonrasında rayiç 
değerinin saptanarak aradaki farkın akçal denkleştirme ile giderilmesiyle sorunları çözecek 
bir başka ölçütün, "değer ölçütü"nün benimsenmesini savunanların (Yıldız 1990: 52), 
yukarıda değinilen görüşler karşısında, Anayasa Mahkemesi kararını "haklı olarak iptal 
etti" değerlendirmesi yerinde değildir. Ülkemizin tarihsel ve nesnel gerçekliği gözönünde 
bulundurulduğunda, "düzenleme ortaklık payı" kavramının, o dönemin (1956 yılının), 
toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmelerine denk düşen ve oldukça ileri 
sayılabilecek bir kural olduğu görülmektedir. Bu kuralın, uygulamada tekdüze, açık ve 
herkesçe anlaşılabilir biçimde yerleştirilmesi ve giderek ona yeni biçimler kazandırılması 
yönünde geliştirilmesi fırsatlarının aranması yerine, tepkisel davranılması gerçekçi değildir. 

1950'li yıllar ve sonrasında, gelişmiş Avrupa ülkelerindeki örneklerin ve modellerin, 
ülkemizde de uygulanmasını istemek olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte, bu yöndeki 
istemlerin, ülkemizdeki koşullar ve olanaklar çerçevesinde değerlendirildikleri ve ayrıca imar 
yürütmeliği ile bununla etkileşim içerisindeki diğer tüzelerde yapılması gereken değişikliklere 
ve alınması gereken önlemlere bir proje içinde yaklaşıldığı ve uygulanabilir kılındıkları 
ölçüde, bunların anlam kazanabileceklerine önem verilmeliydi. 
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22.11.1963 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından 27 yıl sonra (26.01.1990 günü), 
bu kez Zonguldak İdare Mahkemesi, 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18. maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan, "Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve 
arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme 
dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında diizesleme ortaklık payı olarak 
düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye 
tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme önceki yüzölçümlerlnin yüzde otezbeşisîi 
geçemez" kuralını, "kamulaştırma bedeli ödenmeksizin özel mülkiyete el atına niteliği 
taşıdığından, Anayasa'nm 46. maddesine aykırı bulunduğu" gerekçesiyle iptali için, 
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve bu istem de ciddiye alınmıştır (AMKD 1992: 223-
251). Anayasa Mahkemesi, İmar Yasası'nın 18. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline İlişkin 
başvuru üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda; 

" Belirli nüfus yoğunluğuna ulaşmış yerleşim birimlerinin, ilerideki durumları da tasarlanarak 
imar planları yapılması ve planların uygulanmasında yalnızca kamulaştırma yoluna gidilmesi 
yoluyla sorunların çözümlenmesindeki kimi güçlükler, ülkemizin imar düzenlemelerinde 
engeller oluşturacaktır..." 

" Taşınmazların...yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşine kadar kısmı üzerinde düzenleme 
dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında, düşülen düzenleme ortaklık payları, 
belediyelerin mülkiyetime geçmemekte,...oysa kamulaştırmada mülkiyet el değiştirmekte, 
kamulaştırılan taşınmaz kamulaştırma yapan idarenin malı olmaktadır..." 

" Yapılan düzenleme ile...ortaya çıkan değer artışı nedeniyle ölçülülük kuralına uygun bir 
denge oluşmaktadır...Şehirlerimizde imar girişimlerinin başlamasıyla, taşınmazlarda meydana 
gelecek değer artışı gözönüne alındığında, sözü edilen kuralın öngördüğü oranın demokratik 
toplum düzeninin gereklerine ters düştüğü söylenemez..." 

" Yargı denetimine açık bulunan, herkes için geçerli sayılması gereken genel kurallar içeren 
düzenleme, hukukun genel ilkeleriyle uyumlu olup, toplum yararını öngören uygulama, sosyal 
devlet yapışma da uygun bulunmaktadır..." 

" İçeriği bakımından mülkiyet hakkının özüne dokunmadığının, Anayasa'nm özüne ve 
sözüne uygun türde, kamulaştırma dışında, kendine özgü bir sınırlama getirdiğinin 
kabulü gerekir..." 

" İmar Yasası ile öngörülen...etkinliklerde, kamu hizmeti ve dolayısıyla kamu yararı ön 
planda yer aldığına göre, mülkiyet hakkının yasa ile sınırlanmasına olanak tanıyan kuralların 
varlığından kuşku duyulmaması gerekir...Anayasa Mahkemesi'nin kimi kararlarında 
belirtildiği gibi, yasayla yapılan kısıtlamanın topluma sağlayacağı yarar, kişilerin uğrayacağı 
zarara göre ağır bastığından, burada toplum yararının varlığını kabul etmek gerekir. Sosyal 
nitelik taşıyan mülkiyet hakkının toplum ve toplum yararı ile doğrudan ilgili olması 
karşısında, bu konuda da bireyle toplum yararının karşılaştığı durumlarda toplum yararının 
üstün tutulması doğaldır..." 

" İtiraz konusu kural ile, kadastral parsellerin imar parseline dönüştürülmesinden sonra 
belediye tarafından kamu hizmeti yapılırken, hizmet karşılığı, yine o yere getirilecek hizmet 
için malikin taşınmazından belli bir miktarın düzenleme ortaklık payı olarak alınması 
yetkisinin, karşılık ödenmeksizin yapılan bir kamulaştırma olarak nitelendirmek 
olanaksızdır. Bu nedenle yönetimin kamulaştırmasın elatma da bulunduğundan söz 
edilemez..." 
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gerekçeleriyle, 2'ye karşı 9 oyla almış olduğu, 21.06.1990 tarih ve E. 1990/10, K. 1990/14 
sayılı kararıyla, Anayasa'ya aykırılığın bulunmadığına karar vermiştir (Resmi Gazete: 
04.02.1991-20776). 

Anayasa Mahkemesi kararına karşıoy kullanan Özden'in (RG 1991: 44-45), gerekçeleri 
arasında yer alan; 

" Aslında, mülkiyet hakkının sayıldığı ve korunduğu vurgulanarak imar düzenlemeleri 
yürütülmelidir" 

" Yurttaşın hakkını, kamu kurumu yöneticisinin, yerel yönetim yetkilisinin değişebilir 
özgörüsüne (takdirine) bırakmak...devlet adına zor alım türü bir işlemdir" 

" Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı uygunluk denetimi, ilkede serbestliğe hoşgörüyle 
yaklaşırsa, düzeydeki sakıncalar önlenemez. Rakamsal diziler, düzeyler, oranlar ilerde 
istenildiği gibi değiştirilerek, hakkın tümünü geçersiz kılan sonuçlara varabilir" 

" 3194 sayılı yasanın 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hem düşülebilir hem de 
ahmacak sözcükleriyle açıklanan uygulama yöntemi...bir gelişigüzeîlik taşımaktadır" 

" Düzenleme flc bedelsiz yapılacak kesintiden karşılanacaklar arasında okul, sağlık 
ocağı, hastahane, dispanser, aşevi ve benzerleri yer almamaktadır. Üstelik, yalnız cami 
denilip tapınma yerieri denilmeyerek, Anayasa'mn 2. maddesinde vurgulanan laiklik 
ilkesine de aykırılık açıktır. Laik devlet, yurttaşların dinsel inançlarına göre ayırım 
gözetmeyen, düzenlemeler ve uygulamalar yapmayan, olanaklar sunmayan, dinsel gereklere 
göre yaklaşımlar sergilemeyen, hangi dinden olurlarsa olsunlar tüm yurttaşlarını birbirinden 
değişik, kendine uzak ya da yakın saymayan devlettir. Bu yansız, uygar ve çağdaş tutum, aynı 
zamanda Anayasa'mn 10. maddesinde öngörülen yasa önünde eşitlik ilkesinin de 
gereğidir...Yalnız 'cami'ye yer verip öbür dinlere inanan yurttaşların tapınaklarını dışlamak 
vergi kavramını da yadsıyan bir anlayıştır" 

şeklindeki değerlendirmeleri, yasal düzenlemelerde gözönünde bulundurulması gereken ve 
haklı eleştiriler taşıyan yaklaşımlardır. 

Kentsel alanlarda, etkin bir arsa politikasının izlenmesinin temelinde, arsa ve arazi 
düzenlemeleri yoluyla imar planlarının uygulanmasının bulunduğu gerçeği, ülkemiz tüze 
dizgesinde (hukuk sisteminde), gerektiği ve istenildiği biçimde yer bulamamıştır. 

Yukarıda anayasal açıdan değerlendirmeleri verilen evrimsel gelişmeden de görüleceği üzere; 
kentleşme, yerleşme, gecekondulaşma açılarından çok kritik bir dönem olan 1950-1990 yılları 
arasındaki 40 yıllık dönem, arsa ve arazi düzenlemelerinin odak noktasını oluşturan, 
"düzenleme ortaklık payı"nın, bir tür kamulaştırma olup olmadığı tartışmalarıyla yitip 
gitmiştir. Bu dönem, yalnızca harita mühendisliği açısından değil, bununla birlikte, ülkemiz 
açısından da yitirilmiş yıllar olduğu bir gerçektir. Anayasa Mahkemesi'nin 27 yıl aradan 
sonra, 1963'deki kararının tam tersi bir yönde karara varması, ülkemizdeki taşınmazlar 
politikası, toprak kullanımı, planlama olgusu ve iyelik kurumu üzerindeki toplumsal değer 
yargılarının ne denli değiştiğinin de bir göstergesidir. Bu sürecin sonunda, tüze dizgemizin, 
arsa ve arazi düzenlemeleri konusunda; "iyeliğin, şeklimi ve bazen de konumunu 
değiştirmiş bir taşınmazdaki kesintisiz devamı" şeklindeki çağdaş tanıma ulaşması geç de 
olsa sevindiricidir. 
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Anayasal düzlemdeki tartışmalar karşısında, imar planı uygulamalarına ilişkin kuralların da, 
imar yasalarında olması gerektiği biçimde yer aldığı ve tanımlandığı söylenemez (Köktürk 
1997a: 11-34). Cumhuriyet dönemi imar yasaları, imar planlarının; 

• Planlı ve izlenceli (programlı) çalışmalar içerisinde, 
• Etaplar halinde 

uygulanmasını öngörmüştür. Bu amaçla, halen yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Yasası'nın 
10. maddesinde, "Belediyeler, imar planlarının yürürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay 
içesisinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar" kuralına 
yer verilmiştir (Köktürk 1997b: 52-69). Tüm belediyeler için bağlayıcı ve zorunlu uyulması 
gereken bir ödev olmasına karşın, bu kuralın savsaklanması, kentlerimizi içinden çıkılamayan 
bir karmaşaya ve belirsizliğe sürüklemiştir. 

Danıştay'ın, "5 yıllık imar programının henüz hazırlanmadığı bir aşamada, bıı konuda 
imar mevzuatında imar planının hazırlanmas ından hemen sonra parselasyon 
planlarının yapılması gerektiğini öngören ve bu konuda süre getiren bir kural olmaması 
nedeniyle idarenin yargı kararı yoluyla parselasyon planı yaptırmaya zorlanmayacağı" 
şeklindeki kararı (6. Daire 16.03.1988 tarih ve E. 1987/903, K. 1988/389), yasada öngörülen 
zorunlu görevleri yerine getirmeyen belediyeler için aklayıcı niteliktedir. Bu durum, kentsel 
alanlarda taşınmaz iyelerini, siyasi otoritenin, belediye yönetimlerinin (başta belediye 
başkanlarının) değişebilir, keyfi ve sorumsuz yetki kullanımı ve özgörüsü karşısında umarsız 
ve sonu belirsiz bir umut arayışı içerisinde kalmalarına yol açmaktadır. 

Ülkemizde temel görevin, imarlı arsa üretimini hızlandırmak üzere, belediyelere, imar 
planlarının yürürlüğe girmesinden sonra, kısa sürede yerbölümleme (imar parselasyon) 
haritalarını hazırlamalarına ve dolayısıyla arsa ve arazi düzenlemelerini gerçekleştirmelerine 
olanak verecek , bunu yaptırımlarıyla birlikte zorunlu kılacak ve bunun için akçal (mali) 
kaynak desteği sağlayacak tüzel düzenlemelerin yapılması üzerinde odaklaştığı 
görülmektedir. 

5. İMAR PLANI UYGULAMALARINI KISITLAYAN TEKNİK NEDENLER 

Haritacılık tekniği ve teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak; kadastro haritaları ve 
haritaya dayalı bilgilerin, imar planı verilerinin ve tapu sicili bilgilerinin uygun kayıt 
ortamlarına doğrudan aktarılması ve bu bilgilerle, çizgi harita yerine çok amaçlı bilgisayar 
destekli harita üretilmesi ve tüzel bilgilerinde bu biçime uygun sunulabilmesi, imar planı 
uygulamalarına büyük güç kazandırmıştır. Konum (koordinat) bilgilerini doğrudan arazi ve 
plandan alan ve bunları işleyerek ardından gerek arazi ve gerekse harita ve diğer belgelere 
aktaran teknolojinin yaygın olarak, ülkemizdeki imar planı uygulamalarında kullanılması, 
haritacılıkta ölçme ve değerlendirme teknikleri ve teknolojisi açısından bir sorun 
bulunmadığının göstergeleridir. 

Temel sorun, imar planı uygulamalarına girdi sağlayan, bilgi altyapısısındaki yetmezlik-
yetersizliklerin giderilmesi ve bunu sağlamak üzere tüzel altlıkların yeniden gözden 
geçirilmesinde odaklaşmaktadır. 

İmar uygulamalarına girdi sağlayan kadastro çalışmalarının; ormanlar, kıyılar, kütüklenim 
dışı (tapulama harici) bırakılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde içinde olmak 
üzere, iyeliğe konu olan ya da olmayan tüm ülke arazilerini kavramaması; kadastro haritaları 
ve haritaya dayalı bilgilerin ülke yüzey ağlarına dayalı konum bilgileriyle ve standart birlik 
içerisinde üretilememiş olması ve güncelleştirilmemeleri; kadastro haritaları ve tapu sicilinin, 
ülke genelinde ya da yerel ölçekte her türlü kullanım  için sergilenmesini  sağlayacak 



 

bilgisayar destekli yürütümünün bir türlü yaşama geçirilememesi, imar planı uygulamalarında 
ortaya çıkan bir çok teknik ve tüzel sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü, 
son yıllarda sıkça gündeme gelen ve toplumun konuya ilişkin tüm kesimlerinin ilgisini çeken, 
Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) ya da Kent Bilgi Sistemlerinin (KBS) oluşturulması 
açısından da yaşamsal bir öneme sahiptir. 

Ülkemiz açısından günümüzde, ne yazık ki, ÇATÎ'ya (bilgi sistemlerine) duyulan ilgi, 
bunun TEMEL'inin (bilgi altyapısının) yeterli bir düzeye ulaştırılması konusunda, 
istenildiği ve gerektiği ölçüde duyulmamaktadır. Bunun en önemli nedenleri arasında, 
bilgi sistemlerinin 'popülist' çekiciliği kadar, sistemi sorgulayıcı ve ona yeni ve çağdaş 
değerler kazandırmayı amaçlayan yoğun ve kapsamlı çalışmaların, insanlarımızın tek 
başına becerebilecekleri bir iş olmamasından da kaynaklanmaktadır. Türkiye'de bilgi 
sistemleri üzerine yapılan çalışmaların ve değerlendirmelerin, uygulamada görülen 
olumsuzlukların giderilmesini de içerecek şekilde ve bilgi altyapısının buna uygun 
değişimini sağlayacak teknik, tüzel, kurumsal ve akça! yapıya ilişkin düzenlemeleri de 
kapsayacak bir anlayışla ele alınması zorunludur. Çünkü, üst yapının sağlıklı bir 
yaşamı sürdürebilmesi için, altyapının da doğru şekillendirilmesi gerekmektedir. 

İmar planı uygulamaları, kadastro bilgilerinde kapsamlı bir yenileme ve değişimi sağlaması 
ve ayrıca yerleşme düzeninin yeniden biçimlendirilmesine yol açması açısından, bilgi 
sistemlerinin oluşturulmasında uygun ortamlar yaratmaktadır. Kentsel alanlarda, topoğrafık 
(halihazır) harita yapımı ve imar planı uygulamalarının sunduğu; ülke yüzey ağlarının 
oluşturulması, sıklaştırılması ve kullanımından başlayarak, parsel ve arazideki diğer 
ayrıntıların konum bilgileriyle, standart birlik içerisinde tanımlanması ve giderek içerdiği 
tüzel bilgilerin tapu sicilindeki kayıtların değişimine yol açan süreç, harita mühendisliğinin 
tüm etkinlikleri açısından, adeta bir TEST ALANI gibidir. Günümüzde, %45'i özel kesimde 
çalışan, toplam sayısı 1996'da 6200'e ulaşan harita mühendislerinin gizilgüçlerinin, sahip 
oldukları nicel güce eşdeğer ağırlıkta, imar planı uygulamaları konusundaki çözümlere ve 
önerilere de yansıtılması zorunludur. Ülkemizde haritacılık etkinliklerinde bir açılma 
eylemsizliği yaşanmaktadır. Bu noktada iki sorun vardır (Köktürk 1993: 22); 

1. Sektörün ve harita mühendislerinin kendi güçlerinin farkında olamamaları, 

2. İlgili diğer sektörlerde ortaya çıkan gereksinmelerin yakalanamaması. 

Kentleşme olgusunun ve bunun ülke, toplum ve kişiler bakımından yarattığı dönüşümlerin 
yeterince bilincinde olmayan, bu konuyu bir bütün içinde kavrayacak ekin ve bilgiyle 
donanmamış uygulayıcılar karşısında, meslek ortamının da ağırlık taşıması zordur. İmar planı 
uygulamaları, teknik çalışmalar yanısıra, bununla etkileşim içerisindeki tüzel bilgilerde yeni 
düzenleme ve yer değiştirmeleri içeren bir dizi işlemi gerektirmektedir. Bu durum, 
uygulayıcıların (harita mühendislerinin) her iki konuda da yetkin olmalarını zorunlu 
kılmaktadır. Oysa, üniversiteyi bitirir bitirmez, herhangi bir yetkinlik ve yeterlilikte 
aranmaksızın, her bir harita mühendisinin imar planı uygulamalarını yapabilir ya da kontrol 
edebilir kılınmaları ve sorunun ayırma-birleştirme v. b. basit değişiklik işlemleri boyutunda 
görülmesi, konuyu ve hedefleri oldukça küçültmektedir. 

İmar uygulamalarında hedef, plan öngörülerinin tümüyle gerçekleştirilmesidir. Bu ise, 
uygulamaya ilişkin açmazlar bir yana, imar planlarının öncelikle uygulanabilir kılınmasıyla 
olanaklıdır. Oysa günümüzde, planlama süreci katılımcı ve şeffaf olmayışı dolayısıyla 
eleştirilmektedir (Keleş 1996: 115-129, TOKİ 1996: 43). Bu durum, herkesi, kentlerin 
büyümesinin ve dönüşümünün ne ölçüde plan disiplini ile gerçekleştirilebildiğinin 
sorgulamasına yöneltmektedir. Ülkemizde imar planlarının uygulamada etkisiz kılınmasının 
çeşitli nedenleri vardır; 



 

® Mevzii planlar yoluyla, planlamada aranan süreklilik ilkesi aşılmakta ve zedelenmektedir. 
Mevzii planlar, yapılan planı daha başlangıçta planlama örgütü eliyle aşmayı 
meşrulaştırırken, kaçak yapıların oluşturduğu alanlar imar atlarıyla meşrulaştırmaktadır. 
Bu iki süreç, kısa bir süre sonra planları anlamsızlaştırmaktadır. 

• Belediye meclisleri kararıyla çoğu kez planlarda plan mantığıyla bağdaşmayan keyfi 
değişikliklerin yapılması, planlama konusundaki güvensizliğin kaynaklarından başlıcasını 
oluşturmakta ve böylece imar planlarına herkesin uyması gereken resmi bir nitelik 
verilmesi güçleşmektedir. 

• Ülkemiz belediyelerinin önemli bir kısmının, imar planlarını İller Bankası aracılığıyla hibe 
karşılığı yaptırmaları, planların varlığını sağlarken, planı bir ölçüde yönetime ve halka 
karşı yabancılaştırmaktadır. Planların yerel olarak benimsetilmesi zorlaşmakta ve yerel 
planlama kapasitelerinin oluşumunu geciktirerek, katılımcı süreçlerin kurumsallaşmasını 
engellemektedir.  Bu  planlama  süreci,  uygulamanın  bölgeler ya da  etaplar  halinde 
gerçekleştirilmesinde, planın etkilediği kişi ve kurumlar arasında ve belediye yönetimi ile 
birlikte   toplumsal   uzlaşmanın   sağlanamaması   nedeniyle,   darboğazlara   da   neden 
olmaktadır. 

İmar Yasası'nm 5. maddesine göre, uygulama imar planı, "uygulama İÇİÎÎ gerekii imar 
uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları 
ile gösteren plandır" Bu tanımdan yola çıkıldığında, imar planlarında açık ve belirgin 
gösterilmesi gereken uygulama etapları ve bunların içerisinde kalan kamusal hizmet 
alanlarının, uygulamayı kolaylaştırması açısından, yasa da öngörülen %35 bedelsiz kesinti ile 
karşılanması ilkesine, planlamada gerektiği anlam yüklenmemektedir. Kamusal hizmet 
alanlarının, uygulama etapları içindeki büyüklüklerinin, düzenlemeye giren taşınmaz 
yüzölçümlerinin %35'inden fazla çıkması durumlarında, imar planlan; 

• Uygulanamayan, 
• Duvarları süsleyen, 
• Sürekli değişikliklerle yaz-boz durumuna gelen ve uygulanma yeteneğini yitiren, 
• Yağ lekeleri biçiminde uygulanmaya çalışılan, 
• Ve giderek kenti bir bütün olarak kavrayamayan, 

bir belge haline gelmektedirler. Türkiye'de imar planlarının ne ölçüde uygulandığına ilişkin 
somut bilgiler bulunmamaktadır. Ancak bazı bilgilerden yola çıkılarak, kentsel ve kırsal 
alanlarda planlama-uygulama yoğunluğu konusunda bir sonuca da ulaşmak olanaklıdır. 
01.01.1994 görünümüyle, kentsel ve kırsal alanlarda arsa ve arazi düzenlemeleri sonucu 58 
yılda (1936 -1994 yılları arasında), 3 362 186 adet değişiklik işlemi Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nce kontrol edilerek kütüklenmiştir. İşlem sayısı, kadastro çalışmaları ile "tahdit 
ve tesbiti" yapılarak (1925 - 1994 yılları arasında) tapu siciline kaydedilen 28 452 649 adet 
kadastro parselinin %11.8'ini oluşturmaktadır. Değişiklik işlemlerinin birden çok kadastro 
parselini içermesi durumunda, bu oranın daha da artması gerektiği söylenebilir. Bu veriler 
ışığında, gerek kentsel ve gerekse kırsal alanlarda planların yaygın ve yoğun bir biçimde 
uygulandığı söylenemez. 

Türkiye'de imar planlarını uygulama yöntemleri nelerdir? sorusunun yanıtı için akla hemen 
üç yöntem gelmektedir (Köktürk 1997a: 13-19). Bunlar; 1) Kamulaştırma, 2) 3194 sayılı 
yasanın 15-16. maddelerine göre yapılan ayırma ve birleştirme, 3) 3194 sayılı yasanın 18. 
maddesine göre yapılan arsa ve arazi düzenlemeleridir. 
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Oysa, kadastro, imar ve tapu tüzeleri birlikte değerlendirildiklerinde, imar planı 
uygulamalarının; 

1. Taşınmaz iyelerini»! oybirliğiyle aldıkları kararlara dayanarak yapılan: isteme bağlı 
uygulamalar, 

2. Taşınmaz iyelerinin aralarında anlaşma sağlayamamışlara durumunda, iyelerin olura 
aranmaksızın  belediyeler ve  valiliklerce  doğrudan  yönetsel  kararlara  dayanarak 
yapılan: re'sesa uygulamalar, 

şeklinde iki türlü yapılabileceği asiaşslmaktadır (Keleş 1996: 194, Köktüik 1997a: 17). 

Resen (yargıç kararı dışında) yapılan imar planı uygulamaları, İmar Yasası'nın 18. 
maddesinde tanımlanmasına karşın, isteme bağlı uygulamalar konusunda, resen 
uygulamalarda görüldüğü şekliyle aynı açıklıkta ve yeterlikteki kurallara yasada yer 
verilmemiştir. 3194 sayılı İmar Yasası, imar etkinliklerinde uygulama sürecini gözönünde 
bulundurarak, 6785/1605 sayılı yasadan farklı bir biçimde, maddeleri, konulara göre 
kademeli olarak sıralamasına karşın, aynı olumlu yaklaşımı, imar planı uygulamalarına ilişkin 
kurallarda gözetmemiştir. Öngörülen kurallardaki yetmezlikler ve yetersizlikler karşısında, 
yasa kuralları uygulamada yaşanan belirsizliklere ve karmaşaya yenik düşmüştür. İmar planı 
uygulama yöntemlerinin ve dolayısıyla isteme bağlı ya da resen yapılacak uygulamaların ayrı 
ayrı ve ayrıca daha açık ve kesin kurallarla tüzelerimizde yer almasının sağlanması ve 
bunların içinde yaşadığımız koşullar, beklentiler ve gereksinmeler doğrultusunda 
geliştirilmeleri kaçınılmazdır. 

6. İMÂR PLANI UYGULAMALARINI KISITLAYAN YÖNETSEL NEDENLER 

Günümüzde, kaçak konutları, gecekonduları, kaçak fabrikaları ve kıyılardaki izinsiz yapıları 
yapmaktan, neredeyse bunları yapanlar ile bunlara göz yuman yöneticiler ve yönetim 
anlayışları değil de, imar planları ve kurallar sorumlu tutulur duruma gelmiştir. Keleş'e göre 
(1996: 492), "dünyanın hiçbir yerinde, imarda disiplini sağlayan kurallardan ve 
yaptırımlardan dolayı, devletin vatandaştan 'özür dileyici' bir tutum içine girdiği 
görülmemiştir." Oysa ülkemizde, ister parlâmento ister yerel seçimler olsun, bu seçimler 
öncesi dönem, kaçak yapılaşma ve gecekondu yapımının en çok hızlandığı dönemlerdir ve 
politikacı, bu tür yapılaşmayı yasallaştırma yolunu seçerken, bir yandan da, yasaklanmış yapı 
sürecine göz yummaktadır. Bu durumlara, son yıllarda, daha çok belediye yönetimlerinin 
neden oldukları görülmektedir. 

Kentsel planlamaya; rant, spekülasyon, siyasi çıkar ve bireysel yarar penceresinden yaklaşan 
yönetim anlayışlarının, bunu adeta bir alışkanlık ve dizge (sistem) haline getirdiklerine de 
rastlanmaktadır. Yerel yönetim dizgemiz, bu tür anlayışları aşarak, bir türlü imar planlarının 
yaygın ve yoğun bir biçimde uygulanmasına yönelememektedir. 

Uygulamalar öyle göstermektedir ki, yönetim denilince, ülkemizde liderler demokrasisini, 
belediyelerde ise belediye başkanı demokrasisini akla getirmekte ve yönetme erkinin başında 
bulunan, bir ölçüde tüm kurumlaşma ve işleyişlerde, başlıca belirleyici güç odağına 
dönüşmektedir. Bunun en çarpıcı örneği, kentteki projelerin genellikle belediye başkanlarında 
düşünülmesi ve formüle edilmesidir. Kentte yaşayanlara ise proje geliştirme yolları kapalıdır 
(TOKİ 1996: 68). Yerel yönetim dizgesinin (başta belediyelerin), toplumsal katılımcılığın 
artırılması, toplumun tüm kesimlerinin uygulama süreçlerinde temsilini sağlayacak biçimde 
geliştirilmesi ve kurumlaşmanın sağlanması yönündeki düzenlemeleri içermesi kaçınılmazdır. 
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Belediye ile ilgili temel politikalar üretmesi gereken belediye meclislerinin, daha çok, imar 
planı değişikliklerine ilgi duydukları, belediye encümenlerinin de belediye başkanının 
yönlendirmesiyle çalışan bir karar organı olmaktan öteye geçemedikleri bilinmektedir. 
Belediye encümeninde çoğunluğu oluşturan (8/5), hizmet birimleri yöneticîleri-müdürler ise, 
yukarıda değinildiği gibi, belediye başkanı demokrasisini "Demoklesin Kılıcı" gibi 
hissetmekten, gerektiği şekilde nesnel ve yansız davranamamaktadırlar. 

Belediye kaynaklarının yerinde harcanması ve hizmetlerin herkesi tatmin edecek bir 
bilgilendirme içerisinde görülmesi, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışının gereğidir. 
Özendiricilik ve yönlendiricilik işlevlerinin, böylesi bir anlayışla bütünleştirilmesi 
zorunludur. Yerel nitelikteki hizmetlerin görülmesini sağlayan ve demokratik yaşamın bir 
parçası olan belediyeler, katılımcı bir kent yaşantısı içinde o kentteki her bir bireyden örgütlü 
kurum ve kuruluşlara kadar hepsiyle doğrudan ve sürekli iletişim ve işbirliği içinde 
olmalıdırlar. Organlarının seçimle oluşmuş olmaları, belediyeleri, tek başına "demokratik" 
yapmaya yetmeyebilir. Biçimsel koşulların ötesine gidilerek, çok yönlü katılım için özel 
çabalar harcanması gerekmektedir. 

3194 sayılı İmar Yasası'nın amacı, "yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; 
plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak"tır (m. 1). Bunun en 
temel aracı, kentsel alanlarda arsa politikasının öznelerinden birisi olan arsa ve arazi 
düzenlemeleri yoluyla uygulanmasını sağlamaktır. Oysa belediyeler, bu temel aracı, işlerine 
geldikleri biçimde ve şekillerde uygulamak eğilimindedirler. Plan uygulamalarında 
belediyelerin 2886 sayılı yasanın 5l/i maddesine daha çok başvurdukları görülmektedir. Bu 
madde kuralı, belediyelere bir seçme hakkı tanımakla birlikte, yeterlik ve yetkinliği aramama 
ve bundan kaçma hakkı tanımamaktadır. İmar planı uygulamaları ise, yetkinlik ve yeterlilik 
koşullarının öncelikle aranması gereken işlerdendir. 

Belediye yönetimlerinin (başkan, encümen ve meclis üyelerinin) konuyla ilgili bilgi ve 
bilgilendirme eksikliklerinin bulunması yanısıra, belediyelerde görevli teknik kadrolarında 
bilgi düzeyi açısından zayıf kaldıkları da bir gerçektir (Koyuncu 1990: 41, Köktürk 1993: 8-
9). 

Arsa ve arazi düzenlemelerinin, katılımcı pratiklerle güçlendirilerek, yaygın ve yoğun bir 
biçimde uygulanmasını kısıtlayan nedenleri ortadan kaldırmak bakımından söylem 
düzeyinden eylem düzeyine geçmek gerekmektedir. Bunun için, ülke genelindeki tüm 
belediyeleri ve belediye birliklerini kapsayacak, Türk Belediyecilik Derneği ile işbirliği 
içinde gerçekleştirilecek etkinliklere yönelmek kaçınılmaz bir görevdir. 

7. SONUÇ 

Belediye gelirlerinin saptanmasında, özeksel (merkezi) yönetimin, kural koyma ve izleme 
konularında, belediyeler üzerinde vesayet denetiminin bulunduğu görülmektedir. Akçal 
konularda kural koyma yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi tartışmaları, son yıllarda 
daha da yoğunlaşmakla birlikte, konunun başta Anayasa olmak üzere daha pek çok yasada 
kapsamlı ve köklü değişiklikleri gerektirdiği anlaşılmaktadır. Belediyelerin akçal kaynak 
açısından güçlendirilmeleri ve özekteki yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesine ilişkin 
düzenlemelerin yapılmasının, ülkemizin yönetim yapısını ve ülke genel siyasetini 
ilgilendirdiği ve Harita-Tapu-Kadastro sektörünü aştığı söylense bile, harita mühendislerinin 
ve sivil toplum kuruluşlarının, her zaman için, kendileriyle ilgili konulardaki önermelerini 
elde hazır bulundurmalarında da yarar vardır. 

Var olan durumda ise; 
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1. İmar planı uygulamalarında akçal kaynak sorununun çözümü için. "parselasyon harcı" ile 
"ifraz ve tevhid harcı"nın işlevsel duruma getirilmelerini sağlamak üzere 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Yasası ile 3194 sayılı İmar Yasası'nda yeni düzenlemelere gidilmelidir. Bu 
düzenlemelerde,    adı    geçen    harçların    belediyelerce    alınmasında,    "bir    hizmetin 
görülmesinden   ya   da   karşılanmasından,   doğrudan   yarar   görenlerin   ve   çıkan 
bulunanların, bu hizmetse görülmesi sırasında yapılacak harcamalardan paylarına 
düşere kısmı ödemeleri gerekir" yaklaşımı temel alınmalıdır. Harç miktarlarının ise; 

• İmar planı uygulamalarının doğrudan (resen) belediyelerce. 2886 sayılı yasaya göre ihale 
yoluyla yaptırılmaları  durumunda, taşınmaz iyelerinin  ödeyecekleri  harç  miktarının; 
İHALE BEDELİ temel alınarak ve taşınmaz iyelerinin düzenleme ortaklık payı kesintisi 
sonrası arta kalan imar payları dikkate alınarak belirlenmesi, 

* Taşınmaz iyelerinin istemleri üzerine ve bir sözleşmeye bağlanarak harita özel kesimine 
yaptırdıkları işlerde ise; sözleşme bedeli dikkate alınarak, yapılan uygulamanın imar 
planına uygunluğunun kontrol ve denetimi karşılığında (TKGM'nin aldığı harca benzer bir 
yaklaşımla) belirlenmesi, 

gibi iki farklı biçimde tanımlanması, 

2. İler bir belediye de "İmar Planı Uygulama Fonu" adıyia bir fon kurulması, harç 
miktarlarının bu fonda toplanmasıyla uygulamaların buradan karşılanması, Fon gelirlerinin bir 
başka amaçla kullanılmasının yasaklanması ve ayrıca devlet gelirlerinden  belediyelere 
aktarılan paylarla fonun desteklenmesi, 

3. Belediye Gelirleri Yasası'nda, imar planı uygulamalarına ilişkin harçlar da içinde olmak 
üzere, haritacılık etkinliklerine ilişkin tüm "harç" konularının ve bunlarla i lgi l i  kuralların, 
"Bina İnşaat Harcı" içinde tanımlanması yerine, ayrı bir bölümde toplanması, 

4. İmar planı uygulamalarına ilişkin kuralların, başta İmar Yasası olmak üzere tüm belediye 
tüzelerinde yeniden düzenlenmesi, 

gerekmektedir. 

Belediyelerin, imar planı uygulamalarını karşılayacak yeterli bir kaynağa sahip olmaları iie 
arsa ve arazi düzenlemelerinin yaygın ve yoğun biçimde yapılmalarını kısıtlayan nedenler 
bildiride ayrıntılı olarak incelenmiş ve tartışılmıştır. Çalışmada ortaya konan amaç, ülkemizin 
ve haritacılığın içinde bulunduğu gelişmişlik aşamasında ulaştığı bilgi birikimine ve 
değerlendirme çabalarına katkıda bulunmaktır. Ülkemizin öznel ve nesnel gerçekliğindeki 
değişme ve gelişmeler doğrultusunda, yapılan öngörülerinde geliştirilmesinin gerekeceği 
bilinmelidir. 
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