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İMAR MEVZUATI VE  
YENİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE 

ARSALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Sebaatin KARAKAYA* 

Giriş :  
3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan ve 1 Ekim 2017 tarihinde de 
yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 
plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına 
uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve de-
netime ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, arsa-
lara ilişkin hükümlerinde de yeni uygulamalar ve dü-
zenlemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin arsalara ilişkin 
hükümler başlıklı üçüncü bölümünün 6 ncı madde-
sinde parsel büyüklükleri, 7 nci maddesinde ifraz ve 
tevhit ve 8 inci maddesinde de parsele ilişkin hü-
kümler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Parsel -Tanımlar : 
İmar mevzuatı açısından parsel, ayrılıp sınırlan-

mış arazi parçasıdır. Diğer bir ifade ile imar adaları 
içerisinde yer alan mülkiyeti tescilli kadastro parsel-
lerinin İmar Kanunu, yönetmelik ve imar planı esas-
larına göre düzenlenmiş şekline imar parseli denil-
mektedir. Bir parselin tek sahibi olabileceği gibi bir-
den çok sahibi de olabilir. Diğer taraftan parsel sa-
hipleri gerçek kişi olabileceği gibi kurumlar, kuruluş-
lar, devlet (hazine) ya da vakıf gibi kamu ya da özel 
hukuk tüzel kişileri de olabilmektedir. Yine İmar Ka-
nununda kadastro adası kadastro yapıldığı zaman 
var olan ada, kadastro parseli ise kadastro yapıldığı 
zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti 
tescilli parsel olarak tanımlanmıştır 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinde yapılan tanımlarda göz önünde bulundurul-
duğunda arsalara ilişkin hükümler içerisinde yer alan 
tanımlardan ön bahçe, bina ön cephe hattı ile parse-
lin ön cephesi arasında kalan parsel bölümlerini kap-
samakta olup, bu tanımdan yola cephesi olan bütün 
bahçelerin ön bahçe statüsünde olduğu anlaşılmak-
tadır. Arka bahçe, ön bahçeye komşuluğu bulunma-
yan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı 
arasında kalan parsel bölümünü ifade etmektedir. 
Parsel alanı imar mevzuatınca belirlenen kurallara 
uygun olarak ayrılarak sınırları çizilen arazi parçasına 
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verilen isimdir. Parsel cephesi (parsel genişliği), par-
selin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesi olarak ta-
nımlanmıştır. Buna göre birden fazla yola cepheli 
parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş 
ise geniş yol üzerindeki kenar parsel ön cephesi 
olup, yolların eşit olması halinde ve köşe başı parsel-
lerde dar kenar parsel ön cephesi olarak kabul edile-
cektir. Parsel derinliği parsel ön cephe hattına arka 
cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların 
uzunluklarının ortalamasıdır. Parselin ön cephe hattı 
ve arka cephe hattı arasında kalan mesafe ise parsel 
derinliği olarak ifade edilmektedir. 

Parsel Büyüklükleri (Parsel Genişlikleri - Parsel 
Derinlikleri - Parsel Alanları) : 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin parsel büyük-
lükleri başlıklı 6 ncı maddesinde imar planında gös-
terilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş 
farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edi-
lecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol 
durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin 
özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan 
yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önün-
de tutularak tespit olunur. Bu tespit sırasında parsel 
genişlikleri, parsel derinlikleri ve parsel alanlarına 
ilişkin şartlar ihlâl edilemez denilmektedir. Madde-
nin devamında ise; parsel genişlikleri, konut ve tica-
ret bölgelerinde, 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata 
müsait yerlerde, bitişik nizamda, 6.00 metreden, 
blok başlarında, yan bahçe mesafesi 6.00 metreden, 
ayrık nizamda, yan bahçe mesafeleri toplamı + 
(6.00) metreden az olamaz. 9 kata kadar (9 kat 
dâhil) inşaata müsait yerlerde, bitişik nizamda, 
(9.00) metreden, blok başlarında, yan bahçe mesa-
feleri toplamı + (9.00) metreden, ayrık nizamda, yan 
bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden az ola-
maz. 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerler-
de, bitişik nizamda, (12.00) metreden, blok başla-
rında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) metreden, ayrık 
nizamda, yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) 
metreden az olamaz. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak 
ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde, bitişik nizamda, 
(5.00) metreden, blok başlarında, yan bahçe mesa-
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fesi + (5.00) metreden, ayrık nizamda, yan bahçe 
mesafeleri toplamı + (5.00) metreden az olamaz. 
Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz. 
Akaryakıt istasyonlarında 40.00 metreden az ola-
maz. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında 40.00 
metreden az olamaz. Parsel genişliklerine ait ölçüle-
rin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol 
tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş 
ön bahçe mesafesi alınır. Parsel derinlikleri, konut 
ve ticaret bölgelerinde, ön bahçesiz nizamda, 
(13.00) metreden, ön bahçeli nizamda, ön bahçe 
mesafesi + (13.00) metreden az olamaz. Ticaret böl-
gelerinde (yalnız 1 katlı dükkân yapılması halinde) 
ön bahçesiz nizamda (5.00) metreden, ön bahçeli 
nizamda ön bahçe mesafesi + (5.00) metreden az 
olamaz. Küçük sanayi bölgelerinde, ön bahçesiz ni-
zamda (6.00) metreden, ön bahçeli nizamda, ön 
bahçe mesafesi + (6.00) metreden az olamaz. Sanayi 
bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz. Akaryakıt 
İstasyonlarında 40.00 metreden az olamaz Konut 
dışı kentsel çalışma alanlarında 40.00 metreden az 
olamaz. Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları 
alanlarında 2000 m2’den az olamaz. Parsel büyük-
lükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda 
yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez hükümle-
ri yer almaktadır.  

Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması: 
Bir parselde birden fazla bina yapılması hususu; 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 24 üncü madde-
sinde düzenlenmiş olup, madde de bu husus uygu-
lama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yö-
netmeliğin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine 
uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapı-
labilir.(24/1 md.) Diğer taraftan bir parselde birden 
fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası 
mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma me-
safeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle 
bulunacaktır. (24/2 md.) Ayrıca maliklerin talebi ha-
linde, tapu idareleri aynı kullanım kararını ve yapı 
nizamını haiz imar parsellerini imar adası içinde tev-
hit ederek yeni elde edilen imar parselleri üzerinde 
yatay kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilecek-
lerdir. (24/3 md.) eksik katlı yapı ruhsatı taleplerin-
de, uygulama imar planında belirlenen veya uygu-
lama imar planında belirlenmemişse, bu Yönetme-
likteki kat adedi veya bina yüksekliğine göre bu Yö-
netmelik ile belirlenen bahçe mesafelerine uyulacağı 
(23/8 md.) şeklinde hükme bağlanmıştır. Ayrıca Yö-
netmelikte binalarda taban alanı dışında kendi bah-
çe hudutları dışına taşmamak, mesafeleri daralt-
mamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve ka-
palı çıkma yapılabileceği (41/1 md.) belirtilmiştir.  

İfraz ve Tevhit: 
İmar mevzuatına göre ifraz, diğer bir adıyla 

ayırma tapuda tek bir parsel şeklinde kayıtlı olan ta-
şınamayacak boyuttaki malın, düzenlenmiş bölge 
haritasına uygun şekilde birden fazla parçaya ayrıl-
ması ve bu şekilde tescil edilmesidir. Parçalara ayrı-
lacak mal eğer rehin veya malın üzerinde irtifak hak-
kı ya da şerh var ise bütün hak sahiplerinin ortak rı-
zası alınmalıdır. Ayırma (ifraz) işlemleri, bir parselin 
iki ya da daha fazla sayıda parsele bölünmesi işlemi-
dir. Bu işlem malikin kendisinin isteği ile yapılabile-
ceği gibi (rızai ifraz) taşınmaz müşterek mülkiyete 
konu ise (birden çok kimseye ait şüyulu taşınmazlar-
da) paydaşlardan tümünün isteği veya her bir hisse-
darın mahkemeye başvurarak ifraz istemesi suretiy-
le yapılabilir. Bu durumda ifraza dayanak encümen 
kararı mahkemeye (mahkeme kararı ile ifraz) götü-
rülür. İfraz işlemi İmar Kanununun 18 inci maddesi 
ve 18 inci Madde Uygulama Yönetmeliği hükümleri-
ne göre cebri ifraz şeklinde de yapılabilir. Diğer ta-
raftan ifraz edilen taşınmaz planda umumi hizmetle-
re ayrılan yerleri (umumi hizmetlere terk edilecek 
alanları) kapsamıyor ise bu durumda ifraz parselas-
yon niteliğinde olmayan basit ifraz, eğer ki ifraz edi-
len taşınmaz planda yol, meydan, park, otopark, ço-
cuk bahçesi, yeşil alan gibi umumi hizmetlere ayrılan 
yerleri de kapsıyor ise yapılan ifraz parselasyon nite-
liğinde bir ifraz olur. Ayrıca Planlı Alanlar İmar Yö-
netmeliğine göre mevcut hali ile yapılaşmaya elve-
rişli olmayan ve komşu parseller ile birleştirme (tev-
hit) zorunluluğu bulunan parsellerde, ilgili idarenin 
tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde malikler kendi 
aralarında anlaşamazlarsa re’sen tevhit ve ifrazı be-
lediye veya idare yapacaktır. İfraz işlemi küçülmeyi 
gerektirdiğinden, öncelikle bu işlemin mevzuata uy-
gun olup olmadığı önemlidir. 

Tevhit yani diğer adıyla birleşme ise tapuda ayrı 
ayrı kayıtlı olan ve birbirine bitişik şekilde yer alan 
birden fazla taşınamayacak boyutlardaki malın tek 
bir parsel şeklinde birleştirilmesidir. Aynı kişiye ya 
da değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilme-
si mümkün olmakla beraber yine mal üzerinde her-
hangi bir irtifak hakkı, şerh ya da rehin var ise bütün 
hak sahiplerinin rızası alınmalıdır. İmar mevzuatı yö-
nünden tevhit (birleştirme), birden fazla taşınmazın 
imar mevzuatı ve imar planına uygun olarak yapı 
yapmaya elverişli imar parselleri oluşturmak amacıy-
la birleştirilmesidir. 

İfraz ve tevhit işlemleri İmar Kanunun 15 inci 
maddesi, İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca 
Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ve Planlı 
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Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 ve 7 nci maddelerinde 
ayrıntılı olarak düzenlemiştir. İmar Kanununun ifraz 
ve tevhit başlıklı 15 inci maddesinde imar planlarına 
göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi 
umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayri-
menkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine 
izin verilmeyeceği, imar parselasyon planı tamam-
lanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu 
parselasyon planlarına uygun olmasının şart olduğu, 
imar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen 
yerlerde yapılacak ifrazların, asgari cephe genişlikleri 
ve büyüklüklerinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği-
nin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre tespit 
edileceği ve imar planı dışında kalan alanlarda yö-
netmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük 
ifrazlara izin verilmeyeceği hükmü bulunmaktadır. 
İfraz sonucu oluşacak parseller imar planında parsel 
büyüklükleri ile ilgili hüküm varsa bu büyüklükler-
den, yoksa Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki bü-
yüklüklerden küçük olmayacaktır. İmar Kanununun 
15. maddesi ifraz ve tevhidi düzenlemektedir. İfraz 
ve tevhit arsaya ilişkin kavramlardır. İfraz ve tevhit 
uygulamaları imara altlık oluşturmaları bakımından 
önemlidir. Bu uygulamalar mevcut araziyi imara mü-
sait hale getirmek için yapılır. Örneğin büyük arazi-
lerde birden fazla ifraz yapılır, her biri aynı büyük-
lükte parseller meydana gelir, bina yapılması için ar-
sa haline dönüşür. Bazen ifraz kamuya terk edilecek 
alanlarla yapılaşılacak yerleri birbirinden ayırmak 
üzere de olabilmektedir. Tevhit ise imar parseli ola-
bilecek yeterli büyüklükte olmayan metrekarelerin 
birbiri ile birleşmek suretiyle ortaklaşa imar haklarını 
kullanabilmeleri için getirilebilen bir şarttır. İmar 
planlarına ilişkin notlarda da ifraz veya tevhit şartı 
yer alabilmektedir. İmar Kanununun 18 inci Maddesi 
Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle 
İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ifraz ve tevhit 
işlemleri başlıklı 15 inci maddesinde, arazi ve arsa 
düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya bir-
kaç parselde, mesken alanlardaki kadastro parselle-
rinde, maliklerin müracaatı üzerine imar plânı ve 
mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit iş-
lemleri yapılabilir denilmekte, tapu kayıtlarına be-
lirtme yapılması başlıklı 29 uncu maddesinde de ta-
pu sicil müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen 
veya kısmen giren bütün parsellerin sicillerinde, 
bunların düzenlemeye tâbi olduğuna dair gerekli be-
lirtme yapıldıktan sonra, ilgili idarece her türlü ifraz 
ve tevhitlerine izin verilmeyeceği hükmü yer almak-
tadır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin tanımlar baş-
lıklı 4 üncü maddesinde ifrazın, bir parselin bölüne-

rek ayrılması işlemini, ifraz hattının parselleri birbi-
rinden ayırmak ve arazi ve arsa düzenlemesine esas 
olmak üzere planla belirlenen parselin ifraz edileceği 
hattı, imar durum belgesinin bir parselin; Kanun, uy-
gulama imar planı, plan notlarını ve bu Yönetmelikte 
yer alan kullanım kararlarını ve yapılaşma şartlarını 
içeren, yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve 
boyutlarıyla gösteren belgeyi, kademe hattının uy-
gulama imar planında birden fazla kat adedi veya 
bina yüksekliği veya yapı yoğunluğu ya da yapı ni-
zamı veya kullanma kararına isabet eden bir imar 
parselinde farklı yapılaşma ve kullanım kararını haiz 
alanların sınırlarının uygulama imar planı ile belir-
lendiği hattı, tevhidin parsellerin birleştirilme işle-
mini, yapı yaklaşma mesafesinin planda veya planda 
olmaması halinde bu Yönetmelik ile belirlenmiş 
olan, yapının yola ve komşu parsellere en fazla yak-
laşabileceği mesafeyi ifade ettiği belirtilmiştir. Dola-
yısıyla parselin bölünerek ayrılması işlemine ifraz, 
parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ile arsa dü-
zenlemesine uygun olarak planla belirlenen parselin 
ifraz edileceği hatta da ifraz hattı, parsellerin birleş-
tirilme işlemine ise tevhit denilmektedir. 

İmar planı bulunan alanlarda yapılacak ifraz ve 
tevhitler parselasyon planının yapılıp, yapılmadığına 
göre değişiklikler göstermektedir. İmar planı bulu-
nan alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 
5/13. maddesinde belirtildiği üzere koruma amaçlı 
imar planlarında parselasyon planı yapılması müm-
kün olmayan durumlar hariç olmak üzere, imar ada-
sında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki par-
sellerde ifraz ve tevhit yapılamaz. Yönetmeliğin 
5/14. maddesine göre ifraz suretiyle yola cephesi 
olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olma-
yan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Kanunun 
18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola 
cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit 
edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürür-
lüğe girmesinden önce; mevcut planlarla oluşmuş, 
bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiy-
le yola cephesi sağlanamayan parsellere; komşu 
parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konu-
da tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 
yapı ruhsatı düzenlenebilir. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ifraz ve tevhit 
başlıklı 7 nci maddesinde parselasyon planı bulunan 
yerlerde, daha sonra plan değişikliği veya revizyonu 
yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi 
hizmet alanına isabet eden taşınmazlar ile imar isti-
kameti önünde kalan donatı alanlarının, kamu eline 
geçmeden tevhit ve ifraz yapılamayacağı (7/1 md.), 
bir imar adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate 
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alınarak ve yeni inşa edilecek binaların şematik ko-
numu çizilerek ada bazında etüt yapılıp, ada içindeki 
parsel dağılımının yapıların estetiği ve sokak siluetini 
bozmayacak şekilde olduğu ortaya konulmadan, if-
raz ve tevhit işleminin yapılamayacağı (7/2 md.), 
mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsel-
lere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden iti-
baren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi 
aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve if-
raz yoluyla işlem yapmaya ilgili idarenin yetkili oldu-
ğu (7/3 md.), imar planı ile mahreç aldığı yolu kapa-
nan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi bu-
lunmayan parsellerin ifraz edilemeyeceği (7/4 md.), 
imar planı ile kapanan yollarda kalan, yola cephesi 
olmayan parsellere imar yoluna cephe sağlayacak 
şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yol-
ların, ifraz ve tevhide konu edilemeyeceği veya ayrı 
bir parsel olarak değerlendirilemeyeceği (7/5 md.), 
taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında 
bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bun-
lar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar 
planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya 
onaylanmış raporlara göre yapı yapılması yasakla-
nan alanların ifraz edilemeyeceği bu gibi yerlerde 
arazi takviyesine matuf tesisler harici yapı yapılama-
yacağı ancak, sadece bir kısmı yapılaşmaya yasakla-
nan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun kı-
sımlarının, bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak 
alan olarak gösterilen alanlarda kalan parsellerin ya-
saklamaya tabi olmayan kısımlarının, imar planların-
da özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanla-
rın yasaklamaya tabi olmayan kısımlarının Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün görüşü alınarak 
ifraz edilebileceği (7/6 md.), kademe hattı belirlenen 
yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz 
ve tevhidin zorunlu olmadığı, ancak kademe hattı 
belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit talep-
lerinin kademe hattı dikkate alınarak gerçekleştirile-
ceği (7/7 md.), çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin 
yapılması için gereken kamulaştırmalar yüzünden bu 
hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını 
sağlamak üzere yapılacak ifrazların bu Yönetmelik-
teki ifraz şartlarına tabi olmadığı (7/8 md.), aynı yapı 
nizamı ve kullanım kararına sahip parsellerin tevhit 
edilmeleri halinde uygulama imar planında; tevhit 
sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar 
alanı, tevhit öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan 
taban alanları ve katlar alanları toplamını geçeme-
yeceği, plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok niza-
mında olan parsellerin tevhidi halinde, tevhit öncesi 
parsellerin blok ölçüsü ile belirlenmiş inşaat alanı 
hakları toplamının aşılamayacağı (7/9 md.), yapı ni-

zamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller 
ve farklı yollardan cephe alan ara parseller ile imar 
planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parsellerin 
tevhit edilemeyeceği (7/10 md.), imar adasındaki 
aynı veya farklı yapı nizamı bulunan parsellerin bah-
çelerinin daha etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili 
parsel maliklerinin muvafakati alınmak, her bir par-
sel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda veri-
len yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıy-
la, tevhit koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına 
bakılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin vaziyet 
planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hane-
sine şerh düşülerek açık veya tamamen gömülü ol-
mak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, or-
tak otopark uygulamasının yapılabileceği (7/11.md), 
aynı yoldan cephe alan ve aralarında 3.00 metre ve 
daha fazla kot farkı bulunan imar parsellerinin tev-
hidi halinde parsellerin bitiştiği sınırda bu Yönetme-
liğe göre kademe yapılması ve kat adedinin ve bina 
yüksekliğinin her kademenin kendi içinde değerlen-
dirilmesinin zorunlu olduğu (7/12.md), maliklerinin 
talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulama-
yı kolaylaştırmak ve birbirleri ile olan sınırlarının dü-
zeltilmesine yönelik ifraz ve tevhit işlemlerinde, par-
sel sayısı değiştirilmemek kaydıyla, bu Yönetmelikte 
bahsedilen asgari ifraz şartlarının aranmayacağı 
(7/13 md.), uygulama imar planı ile farklı kat adedi 
veya yükseklik getirilmiş imar parselleri tevhit edil-
diği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yüksek-
lik değerlerinin aşılamayacağı, tevhit edilen parselle-
rin kesiştiği sınırda plan kararına uygun kademe ya-
pılacağı (7/14 md.) belirtilmiştir. 

İmar mevzuatımıza göre; yapının arsa üzerinde-
ki konumu düzenlenirken Planlı Alanlar İmar Yönet-
meliğinin 6 ncı maddesi hükümleri dikkate alınacak 
ve imar planlarına göre oluşan imar adalarında par-
selasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yapılama-
yacak, umumi hizmetlere ayrılan yerlerin ifrazına 
izin verilmeyecek, yapılacak ifraz ve tevhit işlemleri-
nin parselasyon planlarına uygun olması sağlanacak, 
yola cephesi olmayan parsel oluşturacak şekilde ve 
yapı yasağı bulunan afet alanlarında ifraz yapılama-
yacak, kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi 
için yapılacak kamulaştırmalarla ilgili ifrazlar Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğindeki ifraz şartlarına tabi 
olmayacaktır. Ada içerisindeki parsel dağılımının ya-
pıların estetiğini ve sokak görünümünü bozmaması 
sağlanacak, mevcut haliyle yapılaşmaya uygun ol-
mayan parsellerin malikleri anlaşamadıkları takdirde 
ilgili idare yetkisini kullanıp (belediye veya il özel 
idaresi) resen ifraz ve tevhit yoluyla bu parselleri 
yapılaşmaya uygun hale getirecektir. Kademe hattı 
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yani uygulama imar planında birden fazla kat adedi 
veya bina yüksekliği veya yapı yoğunluğu ya da yapı 
nizamı veya kullanma kararına isabet eden bir imar 
parselinde farklı yapılaşma ve kullanım kararına haiz 
alanların sınırlarının uygulama imar planı ile belir-
lendiği yerlerde imar planında aksine hüküm yoksa 
ifraz ve tevhit yapma zorunluluğu bulunmamakta, 
aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parselle-
rin tevhidi mümkün olup, yapı nizamı ve kullanım 
kararı farklı olan parsellerin tevhidi mümkün olma-
yacaktır. Sınırların düzeltilmesine yönelik ifraz ve 
tevhit işlemlerinde ifraz şartları aranmayacak ancak, 
parsel sayısı değişmesine rağmen, asgari parsel şar-
tına uyulacaktır. İfraz ve tevhidin malik veya malikle-
rin talebi ile yapılması (2981 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası hariç) gerekmekte olup, 3 
metre veya daha fazla kot farkı olan iki parselin tev-
hidinde kademelendirme yapılması zorunlu olacak, 
ifraz ve tevhit yola veya yeşil alana terk şartına bağ-
lanamayacak ve bu işlemlerden düzenleme ortaklık 
payı alınmayacaktır.  

Diğer taraftan imar planı bulunduğu halde par-
selasyon planlarının oluşturulamadığı durumlarda 
imar planının uygulanması için İmar Kanununun 15 
inci maddesi uyarınca ifraz ve tevhit yapılması 
mümkün olup, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 
üncü maddesinde tanımlanan inkişaf (gelişme) yani 
varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar 
planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alanlarda 
İmar Kanununun 23 ünü maddesinin 1 ve 2 nci fıkra-
larına uygun olarak ifraz ve tevhit yapılabilecektir. 
İmar Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca imar planlarında parsel cepheleri tayin edi-
len veya edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazlarda ise 
imar planında hüküm varsa plana göre, yoksa Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde göre 
işlem yapılacaktır. 

Plansız Alanlarda İfraz ve Tevhit: 
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 

olup, imar planı bulunmayan yerleşik alanlarda, be-
lediye ve mücavir alan sınırları dışında olup, imar 
planı bulunmayan yerleşik alanlarda, belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki yerleşme 
alanı dışında kalan (iskân dışı alanlar) alanlarda yapı-
lacak ifraz ve tevhitlerde Plansız Alanlar İmar Yö-
netmeliği hükümlerine uygun hareket edileceği, Yö-
netmeliğin 13-47 maddeleri hükümleri ile üst ölçek 
planı bulunmayan iskân dışı alanlarda yapılacak if-
razlardan sonra elde edilecek her parselin (5000) m2 
den küçük olamayacağı, bu parsellerin tapu kadast-
ro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline 
geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) 

m. cephesi bulunmasının zorunlu olduğu, parselden 
terk suretiyle yol oluşturulamayacağı, yeni yerleşme 
alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamayacağı 
anlaşılmakta, 2510 sayılı İskân Kanunu uyarınca ha-
zırlanan tarımsal iskân projeleri kapsamında yapı-
laşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, 
yola cephe koşulu aranmayacağı ve tevhit işlemle-
rinde (5000) m2 asgari büyüklük şartının aranmaya-
cağına dair 62 nci maddesi hükümlerinin göz önün-
de bulundurulmasının gerektiği belirtilmektedir. 

Tescil ve Şüyuun İzalesi: 
İmar Kanununun tescil ve şüyuun izalesi başlıklı 

16 maddesinde belediye ve mücavir alan hudutları 
içindeki gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üze-
rine tevhit veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı 
tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönet-
melik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri 
veya il idare kurullarınca onaylanır. Onaylama işle-
mi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intika-
linden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır 
ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildi-
rilir. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay 
içinde sonuçlandırmak zorundadır… denilmektedir. 
Kanun hükümlerine göre ifraz ve tevhit işlemlerinde, 
yapılan uygulamanın Kanun ve Yönetmeliklere uy-
gunluğunu onaylama yetkisi belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde belediye encümeni, belediye 
ve mücavir alan sınırları dışında ise il encümenine ait 
olup, işlemler belediye veya il encümeni tarafından 
başvuruların kendilerine intikalinden itibaren 30 gün 
içerisinde sonuçlandırılıp, tescil ve terkin için 15 gün 
içerisinde tapuya bildirilecek ve tapu dairesince de 
terkin ve tescil işlemi bir ay içinde yerine getirilecek-
tir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1477 
sayılı Genelgesi de bu yöndedir. Ayrıca Tapu Sicil 
Tüzüğünün 16/2. maddesine göre şarta bağlı ifraz 
ve tevhit yapılamayacaktır.  

İmar Kanununa göre şuyulandırılan gayrimen-
kullerin sahiplerinin ilgili idarenin (belediye veya il 
özel idaresi) durumu kendilerine bildirdiği (tebliğ) 
tarihten itibaren altı ay içinde aralarında anlaşarak 
ortaklığın giderilmesini (şüyuun izalesi) sağlamaları 
gerekir. Aksi halde şüyuun izalesi için, mahkemeye 
müracaat edilecektir. Altı ay içerisinde ortaklık gide-
rilmediği takdirde belediye veya il özel idaresi hisse-
darmış gibi, şüyuun izalesi davası açabilir. Tarafların 
rızası veya mahkeme kararı ile şüyuun izalesi ve ara-
zi taksimi de madde hükümlere tabi olacaktır. İzale-i 
şüyu ortak mülkiyete konu taşınmaza sahip olan his-
sedarların mallarının aynen taksim (malın bölünmek 
suretiyle paylaştırılması) edilmesi veya mahkemece 
satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları 
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nispetinde paylaştırılmasıdır. Davalarda, paylaşım 
şekli üzerinde anlaşıldığı takdirde dava sırasında an-
laşma hâkime bildirilir ve ortaklığın giderilmesi bu 
anlaşmaya göre yapılır. Anlaşılamadığı takdirde, his-
sedarların her biri malın aynen taksim talebiyle 
mahkeme yoluna (sulh hukuk hâkimliğine) başvuru-
labilirler. Paylaşım her bir hissedara müstakil bir 
parça düşecek şekilde taşınmaz malın bölünmesi, 
bunun mümkün olmaması halinde satılarak bedeli-
nin hissedarlara paylaştırılması suretiyle yapılır. Paylı 
mülkiyete konu olan taşınmazın fiziki olarak bölü-
nememesi ya da bölünmesi durumunda değer kay-
bına uğrayacağı ihtimali varsa hâkim taşınmazı açık 
artırma suretiyle satışa çıkarıp, bedelinin hissedarlar 
arasında bölüştürülmesi suretiyle aynen taksimine 
de karar verebilir. 

İfraz ve Tevhide İlişkin Sınırlamalar: 
Belediye ve il özel idaresi encümenleri ifraz ve 

tevhit işlemlerini 2644 sayılı Tapu Kanununun 32 nci 
maddesi, 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 
Satışı Hakkında Kanunun ifraz işlemleri başlıklı 12 nci 
maddesi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kulla-
nımı Kanununun Tarım arazilerinin sınıflandırılması, 
asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi 
başlıklı 8 nci ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü 
başlıklı 8/A maddesi, 3303 sayılı Taşkömürü Havza-
sındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun 
Ek-1 maddesi, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz 
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
geçici 9 ve 18 inci maddesi, 6831 sayılı Orman Kanu-
nunun 2 ve 52 nci maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanununun yapı esasları 
başlıklı 18 nci maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanu-
nunun taksim ve kısmi iktisap hali başlıklı 15, miktar 
fazlasının ifrazı başlıklı 21 ve deliller ve hâkimin tak-
diri başlıklı 30 uncu maddesi,  3083 sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Re-
formu Kanununun toplulaştırma başlıklı 6 ve dağıtı-
lan topraklar üzerinde tasarruf tahdidi başlıklı 11 in-
ci maddesi, Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yeni-
leme Yönetmeliğinin ifraz ve taksim başlıklı 16 ncı 
maddesi, İstanbul İmar Yönetmeliğinin ifraz, tevhit 
ve arsalarla ilgili hükümler başlıklı 6 ncı bölümü ve 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun aynı 
sermaye konulması ve hazine taşınmazlarının devri 
başlıklı 19 uncu maddesi hükümleri ve bu maddeler 
ile getirilen sınırlamalara uygun olarak yapmak zo-
rundadırlar. 

Parselasyon İşlemleri: 
Parselasyon uygulaması yapılmadan plana uy-

gunluğun sağlanması mümkün olmadığından, parse-

lasyon uygulaması yapılmadan yapılacak satış ve bir-
leştirme işlerinde 3194 sayılı Kanunun 17 nci mad-
desine uygunluktan bahsedilemez. İmar planı bulu-
nan alanlarda mutlak surette İmar Kanununun 18 
inci maddesi uygulaması yapılmalıdır. İmar Kanunu-
nun 18 inci maddesi uygulaması yerine yaygın olarak 
ifraz işlemi uygulaması çözüm değildir. İfraz ancak 
İmar Kanununun 18 inci maddesi uygulandıktan, ya-
ni parselasyon planları (imar parselasyon planı; imar 
planındaki imar yollarının ve imar adalarının araziye 
uygulamasını ve imar adaları içerisinde de imar par-
sellerinin nasıl oluştuğunu ve kesin parselasyon du-
rumunu gösteren, tapuya tescil işlemlerine esas alı-
nan bir paftadır) tescil edildikten sonra başvurulacak 
basit nitelikteki imar planına uygun düzenlemedir. 
Bunun istisnası ise imar adasının büyük bölümünün 
yapılaşmış olması ve yapılaşmış kısımda 18 inci 
madde uygulamasının olanaksız olduğu durumlarda 
ortaya çıkmaktadır. İfraz ve tevhit parselâsyon plan-
larının rötuşu şeklinde gündeme gelmelidir. Tevhit 
ve ifraz işleminin parselasyon planı yapılmış yerlerde 
maliklerin muvafakati ile yapılabileceği, kadastral 
parsellerde tevhit ve ifraz işleminin yapılamayacağı 
Danıştay kararları ile hüküm altına alınmıştır.  

Parselasyon sonucu oluşturulacak parsellerin 
büyüklüğünün imar planı ile yapı adaları için getiri-
len asgari parsel şartına eşit veya (= en az ifraz şartı 
= bina yapılabilecek asgari arsa büyüklüğü) büyük 
olması gerekmektedir. Eğer imar planı notlarında 
asgari parsel şartı (en az ifraz şartı) belirtilmemiş ise 
bu konuda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6, 7 
ve 8 inci maddesi hükümleri esas alınmalıdır. Yö-
netmeliğin 6 ncı maddesinde belirlenen parsel ge-
nişlikleri, parsel derinlikleri ve parsel alanları ile ilgili 
koşullar asla ihlal edilemeyecektir. Bir örnek verecek 
olursak,  imar planı notlarında imar uygulaması yapı-
lan imar adasında belirlenen en az ifraz şartı 500 m2 
olsun. Bu durumda yapılacak parselasyon planların-
da bu ifraz şartı dikkate alınmalı ve bağımsız parsel-
ler oluşturma yoluna gidilmeli, en az ifraz şartını ta-
şıyan belediye parsellerinin bağımsız parsel olarak 
tescil edilmesi sağlanmalı ve bu miktarın üzerinde 
alana sahip bulunan parseller şahıs parselleri ile his-
selendirilmemelidir. Asgari parsel şartından büyük 
ve müstakil inşaata elverişli bulunan alanların mut-
laka bağımsız parsel olarak tescil edilmesi sağlanmalı 
ve şahıs parselleri ile hisselendirilecek parsellerin en 
az ifraz şartından küçük olması hususuna özellikle 
dikkat edilmelidir.  

Diğer taraftan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği-
nin parsele ilişkin hükümler başlıklı 8 inci maddesin-
de; parselasyon planına göre müstakil yapı yapılma-
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sına müsait tapuya tescilli imar parseli oluşması ve 
mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma 
için, parselasyon planının tamamının tapuya tescil 
şartı beklenmez. Parsel büyüklükleri hakkındaki hü-
kümlere uymayan arsalar mevzuat hükümlerine gö-
re yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye kadar 
veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırılın-
caya kadar, bu parsellerdeki mevzuatına uygun ya-
pılmış mevcut yapıların olduğu gibi kullanılmasına, 
tadilatına veya imar planına aykırı olmamak kaydıyla 
işlev değişikliğine izin verilir. Tamamı umumi hiz-
metlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası 
plan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ya-
pılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılınca-
ya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılma-
ya devam olunur. Komşu parsellerin mevzuatına uy-
gun olarak yapılaşmış olması nedeni ile müstakil ka-
lan ve asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsel-
lere; fen, sanat ve sağlık kuralları ile bu Yönetmeli-
ğin diğer hükümlerine uygun yapı yapılmasına izin 
verilir. İmar planında yapı nizamı belirlenmeyen hal-
lerde ayrık nizam uygulanır. Birden fazla yapının inşa 
edilebileceği ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme-
sinden önce onaylanmış olan uygulama imar planı 
kararı ile serbest nizam kararı verilen parsellerde, 
komşu parsellerde yer alan ve bu parsele en yakın 
yapıların yapı nizamlarına aykırı düşmemek koşuluy-
la, sadece bir tek nizam uygulanabileceği gibi ayrık, 
blok veya bitişik nizamdan ikisi veya üçü bir arada 
karma olarak uygulanabilir hükümleri yer almakta-
dır.  

İmar uygulaması yapılmadan parselasyon planı-
na uygunluğun sağlanması mümkün olmayıp, bu du-
rumda satış ve birleştirme işlemi yapılamayacağın-
dan 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uygulama-
larında belediyelerin dikkatli olmaları gerekmekte-
dir. Konu ile ilgili olarak, Danıştay 6. Dairesinin, 
28.04.1994 gün ve E: 335, K: 1679 sayılı kararında, 
belediyelerin sadece başka parsellerdeki paylarını 
birleştirmek için 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi 
uyarınca parselasyon işlemi yapamayacakları; Danış-
tay 6. Dairesinin 26.11.1997 gün ve E: 1996/6035, K: 
1997/5336 sayılı kararında da parselasyon işleminin 
müstakil inşaat yapmaya elverişle düzgün imar par-
selleri oluşturma amacı ile tesis edilebileceği karara 
bağlanmıştır. İmar uygulamasında belediye ve mü-
cavir alan sınırları içerisinde belediyelere tanınan 
yetki, sahibinin isteğine bakılmaksızın doğrudan 
doğruya birleştirme ve ayırmaya gidilmesi, ayrı ayrı 
parsellerin birleştirilip, imara uygun parsellere ayrıl-
dıktan sonra eski sahiplerine belli bir eksiği ile da-
ğıtma yetkisidir. İmar parseli ise üzerinde imar pla-

nına uygun bir yapı yapmaya elverişli arsa parçası-
dır. Arsa ve arazi düzenlemelerinin (imar uygulama-
ları) İmar Kanunun 18 maddesi ve İmar Kanunun 
18'inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 
hükümlerine uygun olması gerekmektedir. 

Arsa ve arazi düzenlemelerinde, İmar Kanunun 
18 maddesi ve İmar Kanunun 18' inci Maddesi Uya-
rınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili 
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin de dik-
kate alınarak, düzenlemenin parsel bazında değil de 
en az müstakil bir adayı kapsar şekilde yapılması, 
düzenlemenin imar planı ve yönetmelik hükümleri-
ne aykırı olmamasına özen gösterilmesi, idarelerin 
sırf başka parsellerdeki kendi hisselerini birleştirmek 
ve bağımsız parsel oluşturmak sureti ile imar uygu-
laması yapmaması, düzgün parseller oluşturulması 
ve inşaat yapımına müsait olmayan artık parsel oluş-
turulmaması, düzenleme alanındaki bütün taşınmaz-
ların düzenlenme kapsamına alınması, düzenleme 
dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığın-
da umumi hizmet alanları ihtiyacı için gerekli olan 
düzenleme ortaklık payının (–ki bu maddeye göre 
alınacak düzenleme ortaklık payları, 03.12.2003 ta-
rihli ve 5006 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile deği-
şik şekline göre düzenlemeye tabi tutulan arazi ve 
arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin 
maksimum yüzde kırkını geçemeyecektir.) düzenle-
meye giren parsellerden dengeli olarak alınması, 
gayrimenkul sahiplerine arsalarının bulunduğu yer-
den mümkün olduğunca müstakil (hissesiz) parsel 
verilmesi, eşit oranda düzenleme ortaklık payı alın-
ması, düzenleme ortaklık payı sonucu kamu hizme-
tine ayrılan arsaların bu amaçla kullanılması (Düzen-
leme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yer-
lerin ihtiyacı olan yol, yani 6704 sayılı Kanunun 9 un-
cu maddesi ile otoyol hariç erişme kontrolünün uy-
gulandığı yol, suyolu, meydan, park, otopark, çocuk 
bahçesi, yeşil alan, ibadet yeri, karakol, ilk ve orta-
öğretim kurumları gibi umumi hizmetlerden ve bu 
hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kul-
lanılamaz) ve tapuya bu amaçla tescil ettirilmesi, 
kamuya taşınmaz kazandırmak ve imar mevzuatına 
aykırı yapıların korunması amacıyla 18 inci madde 
uygulaması yapılmaması, arazi ve arsa düzenleme 
işlemlerinin mutlak surette uygulama imar planına 
uygun olarak yapılması, tevhit ve ifraz isteminin bu 
plan esaslarına uygun olması, 18 inci madde uygu-
lanması gereken alanlarda bu madde hükümleri ye-
rine getirilmeden Kanunun 15 inci ve 16 ncı madde-
lerine göre kesinlikle uygulama yapılmaması gerek-
mektedir. Belediye taşınmazlarının 3194 sayılı Ka-



 
 

   

 Ekim 2017, Cilt 22, Sayı 10 10   

      

 

nunun 17 nci maddesi hükümlerine göre satışı yo-
lunda işlem tesis edilebilmesi için bu imar adasında 
imar uygulamasına geçilip parselasyon işleminin ya-
pılması gerekmektedir. Diğer taraftan belediye baş-
kanları ve encümen üyelerinin kendi taşınmazlarının 
da bulunduğu parselasyon uygulamalarında 5393 
sayılı Belediye Kanununun 27 nci ve 34/son maddesi 
ile Danıştay 6. Dairesinin 14.05.1990 gün ve E: 
1989/2251, K: 1990/870 sayılı ve 26.01.1982 gün ve 
E: 1980/685, K: 1982/44 sayılı kararlarını da göz 
önünde bulundurup, parselasyon planının onaylan-
ması ile ilgili müzakerelere katılıp oy kullanmamaları 
gerekmektedir.  

İmar Kanununun 18 inci madde uygulanmasın-
da, düzenleme ortaklık payı (DOP) genel hizmet 
alanları için düzenlenen arsa ve araziler için uygula-
nırken, kamu ortaklık payı (KOP) ise bu genel hizmet 
alanlarının dışında kalan resmi kurum ve kuruluşlar 
için düzenlenen alanlar için uygulanır. Kamu ortaklık 
payı, İmar Kanunun 18 maddesi ve İmar Kanunun 
18'inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeli-
ğin 12 nci maddesinde, düzenleme sahasında bulu-
nan hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi 
tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların par-
selleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları ora-
nında pay verilmek suretiyle hisselendirilir şeklinde 
düzenlenmiştir. Bu bağlamda, yalnızca düzenlemeye 
konu saha çevresinin yararına imar edilen yol, mey-
dan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri, 
karakol gibi yerler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
ilk ve ortaöğretim okulları için düzenleme ortaklık 
payı kesintisi yapılacakken, tüm kamunun yararına 
açık hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi 
tesis alanları için kamu ortaklık payı uygulanacak ve 
düzenlemeye tabi alanların malikleri düzenlemeye 
giren parsellerinin alanları oranında pay verilmek 
suretiyle hisselendirileceklerdir. 

Sonuç ve Değerlendirme: 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1 Ekim 2017 

tarihi itibariyle mülga yönetmeliklere uyma imkânı 
tanıyan geçici maddeler yürürlükten kaldırılarak 
imar disiplinini bozan birden fazla yönetmeliğin ter-
cih edilebilmesi uygulanmasına son verilmiştir. Eski 
yönetmelikte bütün belediyelere verilen özel imar 
yönetmeliği yapma yetkisi yeni Yönetmelikle temel 
ilkeler değiştirilmemek ve yöresel şartlara göre uy-
gulama yapabilmesinin temini için sadece il ve bü-
yükşehir belediyelerine verilmiştir. Yönetmelikle bir-
likte, yapılaşmaya ilişkin uygulamalar artık belirle-
nen tanımlar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, 
imar planları veya belediyelerce çıkarılacak yönet-

meliklerle bu yönetmeliğe aykırı uygulama ve deği-
şiklik yapılmasına izin verilmeyecek, yönetmelikte 
belirtilen alan kullanım tanımını genişletici imar pla-
nı yapılamayacağından, alan kullanım tanımlarında 
belirtilen işlevler imar planlarında plan notları ile da-
raltılabilecek ancak, alan kullanımını genişletmek 
mümkün olmayacak ve özel imar yönetmelikleri 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulacak-
tır. Yeni düzenleme ile dikey yapılaşma yerine yatay 
yapılaşma düzeni getirilmiş, yüksekliğin artmaması 
için taban oturumu genişletilmiş ve emsal harici alan 
istisnası bir yüzde ile sınırlandırılmıştır. Yönetmelik 
ile şehirlerde çarpık kentleşme sebebiyle oluşan si-
luet bozukluklarını önlemek amacıyla kat yoğunlu-
ğunun azaltılarak dikey yerine yatay yapılaşmanın 
yaygınlaştırılmasına zemin hazırlamak için; emsal 
verilip taban alanı verilmeyen ayrık veya blok nizam 
parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla 
taban alanı sınırı %40 tan-%60 a çıkarılmıştır. Taban 
alanı ve emsal hesabı; net imar parsel alanı üzerin-
den yapılacaktır. Bu sayede toplam inşaat alanı aynı 
kalmak kaydı ile dar yüksek binalar yerine geniş fa-
kat az katlı binaların yapılmasına imkân sağlanacak-
tır. Bina arsada daha geniş tabana oturtulup yayıla-
bilecektir Eski Yönetmeliğe göre çekme mesafeleriy-
le parselde 100 metrekarede 9 kat yapılması gere-
ken bir projede, şimdi 150 metrekareden 6 kat veya 
dar alana göre 5 kat yapılabilen arsaya, yeni düzen-
leme ile 3,3 katlı bina yapılabilecektir. İmar parse-
lasyon planları tamamlanmış olan yerlerde ifraz ve 
tevhidin bu planlara uygun olması şarttır. İmar Ka-
nununun 16 ncı maddesinin son bendinin anlamlı 
olabilmesi için ilk uygulamanın arsa ve arazi düzen-
lenmesinden gelmesi gerekmektedir. İfraz ve tevhit 
bir imar planı uygulama yöntemi olmamasına rağ-
men, belediyeler tarafından ısrarla uygulanmakta ve 
İmar Kanunun yasak kılmasına rağmen, ifraz ve tev-
hit işlemleri parselasyondan üstün tutulmaktadır. 
Böylece kişiler tarafından daha çok hak almak adına 
tercih edilen birleştirme ve ayırma yöntemi, parse-
lasyon uygulamasının aksine kamuya katılımı denge-
siz ve adaletsiz kılmaktadır. Kentsel gelişme bölgele-
rinde yapılan İmar planını takiben, üç ay içerisinde 
yapılan imar programlarında kentin gelişme yönü ne 
yazık ki belediyenin istediği yönde değil, imar planı-
na uygun olmayan bir şekilde, ifraz ve tevhit uygu-
lamalarıyla kişilerin isteğine göre şekillenmektedir. 
Kentin düzenli gelişimi açısından İmar Kanunun 16. 
maddesinin uygulanabilmesi söz konusu alanda 18. 
madde uygulaması yapılmış olmasına bağlıdır. Bir-
leştirme (tevhit) kararı verilen parsel sahiplerinin 
birleştirme işlemini yapabilmeleri için yüzde yüz ile 
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anlaşmaları esas olup, bazen yüksek bedel veya çok 
fazla bağımsız bölüm talebi ile anlaşma olmadığında, 
belediyece tevhit işlemi reddedilmekte, başvurunun 
reddi üzerine idare mahkemesine başvurulduğunda 
ise zorunlu tevhide ilişkin düzenleme bulunmadığın-
dan red kararı vermekte idiler. Yönetmeliğe göre 
mevcut hali ile yapılaşmaya elverişli olmayan ve 
komşu parseller ile birleştirme (tevhit) zorunluluğu 
bulunan parsellerde, ilgili idarenin tebliği tarihinden 
itibaren 3 ay içinde malikler kendi aralarında anla-
şamazlarsa re’sen tevhit ve ifrazı belediye veya idare 
yapacaktır. Yönetmelik ile yol kotundan düşük olan 
arazilerde kademelendirme esası getirilmiştir. Bina 
ön cephelerinde olduğu gibi, arka cephesi yol ko-
tundan 5 metreden fazla düşük veya yüksek yapıla-
ra, 6 metrede bir kademelendirme getirilecektir. 
Böylece eğimli arazilerde yol cephesinden 4-5 kat 
olan ancak arka cephede eğim nedeni ile 7-8 katı 
açığa çıkan ve silueti olumsuz etkileyen yapılar ön-
lenmektedir. Böylece kot farkından bağımsız bölüm 
kazanılamayacaktır. Parsele verilen inşaat hakkının 
suiistimal edilmesi engellenerek verilen hakkın çok 
üzerinde uygulama yapılabilmesinin yolu kapatılmış, 
emsal harici tüm alanların toplamı %30 ile sınırlandı-
rılmıştır. İlgili idarelerin imar yönetmelikleri ile geti-
rilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parse-
lin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaya-
cak ve 22 inci maddede getirilen düzenleme ile yö-
netmelik çıkaramayacak belediyeler için referans 
niteliğinde verilen emsal harici alanlar, artık %30 sı-
nırı içinde kalmak kaydıyla yöresel koşullar dikkate 
alınarak idarelerce değiştirilebilecektir. Bir bölgede 
imar planıyla getirilmiş farklı hükümler yoksa arazi-
nin meyli, yolun durumu, mevcut yapıların özellikle-
ri, yöresel ihtiyaçlar göz önünde tutularak, yeni par-
sellerin asgari ölçüleri belirlenecektir. Yeni yapılacak 
binalarda uygulama imar planında veya planda ol-
maması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat 
adedi veya bina yüksekliği aşılamayacak, bir parselin 
bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp 
belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil 
edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruh-
satı verilemeyecek, koruma amaçlı imar planlarında 
parselasyon planı yapılması mümkün olmayan du-
rumlar hariç olmak üzere, imar adasında parselas-
yon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve 
tevhit yapılamayacak, ifraz suretiyle yola cephesi 
olmayan parsel oluşturulamayacak ve yola cephesi 
olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemeyecek-
tir.  Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı 
hallerde parselleri yola cephesi bulunan parseller-
den herhangi biri ile tevhit edilmesi mecburi olup, 

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mev-
cut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulunma-
yan ve fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlana-
mayan parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş 
hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh ko-
nulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebile-
cektir. Yeni düzenleme ile askeri alanların tanımı da 
değişmiştir. Yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut 
alanlarında, zemin katlarda otopark yükü karşılamak 
şartıyla ticari kullanımlara izin verilecek ve mevcut 
bir imar adasının tamamı üzerinden kapalı ortak 
otopark yapılabilecektir.  
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