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7181 SAYILI KANUNLA 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Prof. Dr. Halil KALABALIK* 

ÖZET 

10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanunla 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikler bu 

tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

1. Tarım Arazilerinin Gerekli İzinler Alınmadan Tarımsal Amaç Dışında 

Kullanımının Yasaklanması ile İlgili Değişiklikler 

3194 sayılı Kanunun 8/c maddesi değiştirilerek tarım arazilerinin, 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; tarımsal amaç dışında 

kullanılamayacağı, planlanamayacağı, köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya 

yerleşik alan olarak tespit edilemeyeceği ilkesi benimsenmiştir. 

1. Özel Kişilerin Mülkiyetinde Olan ve İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve 

kamu hizmetlerine Ayrılan Yerlerin Kamu Mülkiyetine Geçirilmesine İlişkin 

Değişiklikler 

3194 sayılı Kanunun 13. maddesinde yapılan değişiklikle; özel hukuk kişilerinin 

mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına (DOP) konu 

kullanımlarda yer alan taşınmazlardan umumi hizmetlere ayrılan alanların öncelikle İK m.18'e 

göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak veya 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 

sırasıyla, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa 

yapılmak veya satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak 

kamu mülkiyetine geçirilmesi öngörülmüştür. DOP'a konu kullanımlardan yol, meydan, ibadet 

yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda; alanların 

kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi hâlinde ilgili kamu kuruluşunun uygun 

görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilmesine imkân tanınmıştır. 

İlgili mevzuat gereği kesin yapı yasağı bulunan alanlarda geçici da olsa yapı yapılmasına 

izin verilmesi yasaklanmış, ancak bu alanlarda mevcut yapıların kamulaştırılıncaya kadar 

korunabilmesi konusunda da idareye takdir hakkı tanınmıştır. Bu alanlarda beş yıllık imar 

programı süresi içinde, arazi ve arsa düzenlemesi veya kamulaştırma yapılarak parselin kamu 

mülkiyetine geçirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık sürenin en fazla bir yıl 

uzatılabilmesi konusunda idareye takdir hakkı tanınmıştır. 

Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz devretmeleri 

durumunda, idarenin devir işlemlerini bedel almaksızın gerçekleştirmekle yükümlü olduğu, bu 

işlemler için parsel maliklerinden hiçbir vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi 

bir ad altında bedel alınmayacağı kurala bağlanmıştır 

Aynı şekilde, kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine 

veya kamu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması hâlinde, şahıs veya özel hukuk 
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi. kişilerinden hiçbir vergi, resim, harç, ücret, döner 

sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınması yasaklanmıştır. 

2. İfraz ve Tevhit Yöntemiyle İle İlgili Değişiklikler 

4.7.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesinin 1. ve 

2. fıkraları değiştirilmiş ve bu fıkralardan sonra üç yeni fıkra eklenmiştir. 

Buna göre; imar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle 

parselasyon planının yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, 

parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde 

yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır. Ancak, 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine 

ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı 

imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan 

imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 

hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz. Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar 

parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi 

aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma 

sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili 

idare yetkilidir. 

3. Parselasyon Planlarının Hazırlanması İle İlgili Değişiklikler 

3194 sayılı Kanunun 18. maddesinin başlığı “Parselasyon planlarının hazırlanması:” 

şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasına “saha,” ibaresinden sonra gelmek üzere “düzenleme 

alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet 

alanlarının tesis edilmesi ve” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “kırkını” ibaresi “kırk beşini” 

şeklinde, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları değiştirilmiş, maddeye üçüncü fıkradan sonra 

gelmek üzere bir fıkra, mevcut altıncı fıkradan sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş, mevcut 

yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış, mevcut onuncu fıkrası 

değiştirilmiş ve maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre; 

a) Belediyeler veya valiliklerin düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı 

sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın, düzenleme alanındaki nüfusun 

kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi 

ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında DOP olarak 

düşebilmelerine imkân tanınmıştır. Ancak, bu maddeye göre alınacak DOP'lar, düzenlemeye 

tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini 

geçemeyecektir. 

b) DOP ile karşılanabilecek alanlar artırılmıştır. Buna göre DOP ile karşılanabilecek 

alanlar düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, 

çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime 

yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor 

alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, 

su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, 
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özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan 

parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili 

tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. 

c) Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, 

umumi hizmet alanları için DOP düşülmesini müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki 

alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli alanın ayrılamaması 

durumunda, DOP'un %45'i aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların yüz 

ölçümlerinden umumi hizmet alanları için öncelikle DOP ayrıldıktan sonra %45'e kadar taşkın 

kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. 

ç) Kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle DOP'a ayrılan toplam alandan düşülmesi 

esastır. 

d) Bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla 

kullanılmak kaydıyla ilgili belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı 

doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil 

edilmesi mümkün hale gelmiştir 

e) DOP toplamının eksik kalması durumunda yapılan tamamlama yöntemine bir yöntem 

daha eklenmiştir. Buna göre, DOP'ların toplamı, umumi hizmetler için, yeniden ayrılması 

gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici 

alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine 

mülkiyetindeki alanlardan karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya 

valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır. 

f) Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde DOP, 

kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. 

g) Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. 

Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış 

olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması 

kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını %45'e kadar tamamlamak üzere 

ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir. 

h) Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen parsellerden, imar 

planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen veya bağışlanan alanların toplam 

parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki DOP oranına tamamlayan farkı 

kadar DOP alınabilir. 

ı) Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden 

itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle 

doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur. 

i) DOP'un belli şartlarda bedele dönüştürülebilmesine imkân tanınmıştır. Buna göre 

mevcut yapılar nedeniyle parsellerden DOP alınamadığı hâllerde bu payın miktarı, 

düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele 

dönüştürülebilir. 
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j) Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen bedel tespiti esasları da 

gözetilerek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre lisans almış gayrimenkul değerleme 

uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilir. Tespit edilen 

bedel tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir ve bu bedelin tamamı ödeme tarihinde, her 

takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 

oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devir yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez. 

Bedelin tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilir. 

k) Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye 

alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan 

verilir. 

l) Hisse sahiplerinin muvafakatiyle hisseli arazilerin müstakil tapulu hale 

getirilebilmesine imkân tanınmıştır. Buna göre; düzenleme alanında bulunan imar adalarında, 

asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve 

araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle 

getirilebilir. 

m) Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde yönetmelikte belirlenen asgari 

parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz. 

n) Düzenleme alanında DOP ile karşılanan kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan 

alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve 

yıkılır. 

4. Belediye Ve Mücavir Alanlar İçinde Veya Dışındaki İskân Dışı Alanlarda 

Yapılacak Tarımsal Amaçlı Seralarla İlgili Hükümler 

3194 sayılı Kanunun 18. maddesine eklenen bir fıkra ile, belediye ve mücavir alanlar 

içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seraların, entegre tesis 

niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla 

yapı ruhsatı aranmadan yapılabilmesi öngörülmüştür. Ancak ruhsat alınmadan yapılabilmesi 

için etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık 

kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve 

fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi 

sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan 

komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş 

olmak kaydıyla yola cephe sağlama koşulu aranmaz. 

5. Yapılaşmamış Parsellerin Açık Otopark Olarak İşletilebilmesine İmkân 

Tanınmıştır 

3194 sayılı Kanunun 30. maddesine eklenen bir fıkra ile yapılaşmamış parseller, parsel 

maliklerinin muvafakati, araç giriş ve çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idaresinden izin 

alınmak kaydıyla, zemini geçirimli malzeme ile kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, 
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yapı kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak işletilebilmesi konusunda idareye 

takdir hakkı verilmiştir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATINDA GÜNCEL GELİŞMELER 

Prof. Dr. Gül FİŞ ÜSTÜN* 

ÖZET 

6306 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılına kadar yapılan değişiklikler ve Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararları değerlendirildiğinde başlıca şu hususları tespit etmek 

mümkündür: 

1- Uygulama bütünlüğü sağlaması için başka alanlarında riskli alan ilan edilebilmesi 

ihtimali ortadan kalkmıştır. 

2- Riskli yapıdaki maliklere uygulanan tasarruf kısıtlaması tedbirleri hakkın niteliğini göz 

önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir. 

3- Açılan davalarda yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmayacağına ilişkin 

düzenleme iptal olmuştur. 

4- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun haricindeki özel kanunlara uyulmayacağı yönündeki hüküm iptal 

edilmiştir. 

Söz konusu düzenlemeler haricinde 2018 ve 2019 yıllarına bakıldığında yapılan 

değişikliklere ise şu şekilde tespit etmek ve değerlendirmek mümkündür: 

Lisanslı kurum ve kuruluşlar bakımından uygulanacak idari yaptırımlar yeniden 

düzenlenmiş, bu idari yaptırımlar içerisinde yer alan idari para cezalarına ilişkin dava yolu 

belirtilmiştir. Ancak, 7153 sayılı Kanunla eklenen bu hükümde, dava yerine itiraz kavramının 

kullanılması ve dava yolu için salt para cezalarının ifade edilmesi eleştiriye açıktır. Yine lisansı 

iptal edilen kuruluşun daha önce hazırladıkları raporlara ilişkin faaliyetlerine devam 

edebilmeleri de düşündürücüdür. Ancak, lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları ve ceza 

verilmesine neden olan mühendislikler bakımından yaptırım öngörülmesi de caydırıcılığın 

sağlanması bakımından etkili olarak değerlendirilebilecektir. 

Yapı maliklerine, kiracılarına ilişkin değişiklik ise, kiracılara da önceden tanınmayan 

işyeri/konut tahsisinin sağlanabileceğine dair düzenleme mevcudiyeti olup, bu hükmün hangi 

şartlarda nasıl uygulanacağı henüz belirsizdir. Malikler bakımından ise, tahsis ve yardım 

konusunda ikamet şartının aranmaması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilirse de, 

malik olup birden fazla bölümü olana tek bir yardım/tahsis yapılması gerekliliği düzenlemenin 

amacını sorgulatabilir niteliktedir. 

Yapılan değişikliklerden biri, uygulamalarda maliklerin anlaşmasının esas olmasına 

rağmen, Kanunun 6. maddesinde yer alan tevhit ve ifraz yetkisine başkaca yetkilerin 

eklenmesidir. 

“Uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk ve 

tescil işlemleri muvafakat aranmaksızın Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır 



9 

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. veya yaptırılır”1. Söz konusu düzenlemeler 

Bakanlığın yetkilerinin arttığını göstermektedir. Diğer bir yandan Kanunun 2019 yılında 

eklenen uygulamaların resen yapılacağına ilişkin 6/A maddesi bu durumu teyit etmekte ve 

maliklerin anlaşması esasının kısmen terk edildiği kanısını uyandırmaktadır. 

Yapılan değişikliklere ilişkin olarak diğer tespit edilebilecek hususlar, süreci tıkayan 

paydaşlığın giderilmesi davalarının süreci etkilemeyeceğine dair düzenlemenin eklenmesi, 

dönüşümün sağlanması için yapılacak yapıların bir türlü bitmemesine ve hak sahiplerinin 

haklarının sürüncemede kalmasına engel olacak şekilde müteahhitlerin belirli yeterliliği 

sağlaması, bina tamamlattırma sigortası yapması veya teminat verme yükümlülüğünün 

bulunması, belirli şartların sağlanması durumunda maliklerin sözleşmeyi tek taraflı fesih 

edebileceği ve müteahhitlerin ancak maliklerin rızasıyla belirli bir oranda edimini yerine 

getirdikten sonra kendine düşen bölümleri satabileceğine dair düzenlemelerin ihdas 

edilmesidir. 

CUMHURBAŞKANI KARARI VE ACELE KAMULAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üy. Bahadır APAYDIN* 

ÖZET 

Anayasa, yasa ve çeşitli uluslararası belgeler ile koruma altına alınmış temel hakların 

başında gelen mülkiyet hakkı, yine aynı düzenlemelerdeki istisnalar tahtında sınırlandırılabilir. 

Anayasa 35. madde bu sınırlandırmanın ancak “kamu yararı” gerekçesi ile 13. maddedeki 

sınırlar dâhilinde kanunla mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda Devlet veya idare, kamu 

hizmeti faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu gayrimenkulleri kamu gücüne dayanarak 

elde edebilir. Olağan hallerde bu sınırlama Anayasa'nın 46. maddesinde “Kamulaştırma” 

başlığı altında düzenlenen idari ve yargısal usullerden mütevellit yöntemle gerçekleşmektedir. 

Kamulaştırmaya ilişkin Anayasa'da bahsi geçen esas ve usuller, 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu ile düzenlenmiştir. Ancak bazı istisnai hallerde idare, kamu yararı amacını korumak 

adına Kamulaştırma Kanunu'nun öngördüğü esas ve usulleri zaman itibariyle sonradan 

tamamlama yoluna gidebilir. Aksi halde, yani olağan durumlardaki kamulaştırma usulüne göre 

kamulaştırma süreci işletilirse, kamu yararının zedelenmesi söz konusu olacaktır. İşte buna 

engel olmak için Kamulaştırma Kanunu 27. madde de “acele kamulaştırma” müessesesi 

düzenlenmiştir. İlgili maddede istisnai bazı hal ve durumlarda, gerekli olan taşınmaz malların 

kamulaştırılmasında, kıymet takdiri dışındaki tüm işlemler sonradan tamamlanmak üzere acele 

                     
1 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesinde de şu ifadelere yer verilmiştir: 

.Bakanlık, uygulama alanında; 

a) Her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya, 

b) Cins değişikliği, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tescil işlemlerini muvafakat aranmaksızın resen yapmaya 

veya yaptırmaya, 

c) Taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları 

trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarım başka bir alana aktarmaya, 

ç) Taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye, 

d) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak 

üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, 

e) Arsa paylarını, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları 

ayırmaya veya birleştirmeye ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak 

tesis etmeye, 

yetkilidir.” 

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 
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kamulaştırılmasının mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Acele Kamulaştırmanın hangi hallerde mümkün olabileceğine ilişkin kanunun 27. 

maddesi 2017 Anayasa değişikliği kapsamında 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK'nin 86. 

maddesiyle son halini almıştır. Buna göre maddenin eski halinde yer alan "...aceleliğine 

Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde.” şeklindeki ifadeden '“Bakanlar Kurulu”” 

çıkarılmış, yerine ‘‘Cumhurbaşkanınca'' ifadesi getirilmiştir. Buna göre ilgili maddede 

düzenlenen diğer haller dışında, Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği idari işlemler 

içinde tasniflenen “Cumhurbaşkanı Kararı”, acele kamulaştırmayı mümkün kılan işlemler 

arasında yerini almıştır. 

I- Acele Kamulaştırma 

Acele Kamulaştırma müessesesi ile kamulaştırma işleminin tabi olduğu esas ve usullerin 

sonradan tamamlanması yoluna gidilmektedir. Aksi halde kamu yararının zedelenmesi söz 

konusu olacaktır. Acele kamulaştırma yetkisi ilk defa 1978 yılında kullanmış ve 2000'li yıllara 

gelindiğinde toplam 119'a ulaşmıştır. Yetkinin kullanılma sıklığı yıllara göre dikkate 

alındığında acele kamulaştırma usulünün gerçekten istisnai bir yöntem olarak tercih edildiği 

söylenebilir. Ancak özellikle 2012 yılından itibaren (160 kez) başlayan dönemde, acele 

kamulaştırma usulü neredeyse olağan bir idari uygulama halini almıştır. 2019 yılı resmi gazete 

taramasından çıkan sonuca göre 28 Ekim 2019 tarihine kadar acele kamulaştırmaya ilişkin 122 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Bu rakamın önceki yıl ortalamaları çerçevesinde 

yılsonuna kadar 150'yi bulması beklenmektedir. 

İlgili maddede öngörülen haller ve uygulanacak usul şu şekilde düzenlenmiştir: 

'“Madde 27 - 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 

savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel 

kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların 

kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 

idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 

4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek 

bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 

24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen 

bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir...” 

Görüldüğü üzere maddede acele kamulaştırma yolu ile taşınmaza el konulmasına belli 

şartlarda olanak tanınmaktadır. Bu koşullardan ikisinde; Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen 

olağanüstü durumlarda gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle, üstün kamu 

yararının ve kamu düzeninin korunması amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği 

belirtilmiştir. Danıştay üçüncü koşul olan aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar verilebilmesi 

için de kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma halinin, maddede yer alan diğer iki koşula 

paralel nitelik taşıması gerektiği kanaatindedir1. İlgili fıkrada, Cumhurbaşkanının durumun 

aceleliğine hangi kriterlere göre karar vermesi gerektiği yönünde açık bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu durum istisnai bir yöntem olan acele kamulaştırmanın neredeyse olağan 

bir uygulama haline gelmesine sebep olmaktadır. 
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Cumhurbaşkanı, her durumun şartlarını kamu yararı ve/veya kamu düzeni cephesinden 

değerlendirip acele kamulaştırma kararı verilip verilmeyeceğine dair takdir yetkisini 

kullanacaktır. Burada elbette ki Cumhurbaşkanının takdir yetkisi sınırsız değildir. Dolayısıyla 

acele kamulaştırma sürecinde, durumun aceleliğine dair Cumhurbaşkanının verdiği kararda da 

bir takım koşullar aranmaktadır. Bu koşulların varlığı, acele kamulaştırmaya ilişkin 

Cumhurbaşkanı kararının takdir yetkisinin sınırlarını oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Danıştay, idarenin takdir yetkisinin yargısal denetimini, umumiyetle işlemin sebep unsuru 

bağlamında gerçekleştirmektedir2 3. Bu bağlamda yaptığı incelemelerde Danıştay, Bakanlar 

Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı verme yetkisinin sınırsız olmadığı, mutlak ve keyfi 

uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla bazı koşulların aranması gerektiğini belirtmektedir. 

Netice itibariyle acele kamulaştırmayı mecburi kılan kamu yararı ile istisnai bir yöntemin 

uygulanmasını gerektiren sıra dışı koşulların varlığı somut delillere dayandırılmalı, objektif, 

nesnel ve hukuken geçerli sebeplerle açıkça saptanabilmelidir. Ayrıca belirtilen hususların 

acele kamulaştırmaya konu gayrimenkul bakımından belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde 

ortaya koyulması gerekmektedir4. Danıştay, kanunda belirtilen koşulları sağlanmadığı 

gerekçesiyle iptal kararı verdiği bir davada, organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla 

mülkiyet hakkına müdahale edilme koşullarının oluşmadığı kanaatine varmıştır5. 

II- Acele Kamulaştırmaya İlişkin CB Kararının Hukuki Niteliği ve Unsurları 

Acele kamulaştırma kararı, değişiklik öncesi halinde Bakanlar Kurulu tarafından tesis 

edildiği için, “Kolektif işlemler” kategorisi içinde gösterilebilirdi. Maddenin yeni halinde 

“Cumhurbaşkanı”nın tek başına tesis ettiği bir işlem olması nedeniyle acele kamulaştırma 

kararını, bireysel nitelikteki “basit işlem” kategorisine dahil etmek mümkündür. Şu halde 

maddenin eski ve yeni hali dikkate alındığında acele kamulaştırma kararı, irade kriterine göre, 

bireysel idari işlemlerin kolektif işlem kategorisinden çıkıp, basit işlem kategorisine girmiştir. 

Bu değişiklik, acele kamulaştırma işleminin yargısal denetiminde, işlemin şekil unsuru 

bakımından bazı hukuka aykırılık hallerinin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Zira kurul halinde 

tesis edilen işlemlerde aranan toplantı ve karar yeter sayısı, acele kamulaştırma kararının artık 

basit iradeli işlem olması hasebiyle yargısal denetim bakımından pratik bir önemi kalmamıştır. 

Maddenin yeni hali dikkate alındığında, acele kamulaştırma kararını yürütmenin işlem 

türleri arasında Cumhurbaşkanı Kararı olarak nitelendirebiliriz. Cumhurbaşkanı kararları idari 

düzenleyici nitelikte olabileceği gibi bireysel nitelikte de olabilir. Nitekim Cumhurbaşkanının 

imara ilişkin bazı kararları düzenleyici bazı kararları ise bireysel nitelikte idari işlemlerdir. 

Acele kamulaştırma kararı ise bireysel nitelikteki cumhurbaşkanı kararı niteliğindedir. Zira 

işlemin belirli bir taşınmaza ilişkin olması ve uygulanmakla tükenmesi ona bu özelliği 

kazandırmaktadır. Bu bakımdan CB kararı şeklinde ortaya çıkan acele kamulaştırma işlemi, 

normlar hiyerarşisi bağlamında kanunlara ve CBK'lere aykırı olamaz. 

Yetki unsuru bakımından acele kamulaştırma kararı verme yetkisi 27. madde hükmü 

gereğince Cumhurbaşkanı'na hasredilmiştir. Bu çerçevede acele kamulaştırma kararı, 

                     
2 D.İ D.D.K., Esas No : 2015/4078, Karar No : 2015/3829, Tarih: 03.11.2015 
3 Ali Ulusoy, a.g.e., s.398. 
4 D.6. D. Esas: 2013/5072, Tarih: 19.03.2014 
5 D.İ D.D.K., Esas No : 2015/3273, Karar No : 2015/3496, Tarih: 15.10.2015 
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Kamulaştırma Kanunu ile açıkça Cumhurbaşkanına hasredilen yetki çerçevesinde 

verilmektedir. Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisini devredebileceğine ilişkin Kamulaştırma 

Kanunda herhangi bir hüküm mevcut değildir. Dolayısıyla mülkiyet hakkının kısıtlanmasını 

doğuran istisnai nitelikteki bu düzenleme gereğince yetki devri mümkün değildir. 

Cumhurbaşkanı kararıyla6, Kamulaştırma Kanunu'nun acele kamulaştırmayı düzenleyen 

27. maddesi gereğince, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla, kimi taşınmazlarda pilon 

(elektrik nakil direği) yerlerinin “mülkiyet” şeklinde, hat emniyet sahalarının ise “irtifak 

hakkı” kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması kararlaştırılmıştır. Görüldüğü üzere acele 

kamulaştırma kararı, bazen mülkiyetin bazen de irtifak hakkı kurulması şeklinde tesis 

edilebilmektedir. Son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm, enerji, turizm, kentsel yenileme gibi 

kamu hizmeti konularında acele kamulaştırma kararı verildiği görülmektedir. 

Cumhurbaşkanı tarafından alınan acele kamulaştırma kararları resmi gazetede 

yayımlanmaktadır. Nitekim 30479 sayılı ve 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 

sayılı “Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin “Resmî Gazete'nin 

içeriği” başlıklı 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ç bendine göre, Cumhurbaşkanı 

tarafından Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayımlanması uygun bulunan 

Cumhurbaşkanı kararlarının yayımlanacağı açıkça düzenlenmiştir7. 

III- Acele Kamulaştırmaya İlişkin CB Kararının Yargısal denetimi 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından “acele 

kamulaştırma” yönünde alınan kararlar hakkında “iptal davası” açılması mümkündür. Anılan 

kanun uyarınca tesis edilen acele kamulaştırma işlemlerinden doğan idari uyuşmazlıklar, 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunu'na 18.06.2014 tarihinde eklenen 20/A maddesi 

hükmünce ivedi yargılama usulüne tabi tutulmuştur. Buna göre acele kamulaştırmaya ilişkin 

davalarda, dava süresi, genel dava açma süresine göre daha kısa tutulmuştur. Kişilerin acele 

kamulaştırmaya ilişkin Danıştay'da dava açma süresi, meşruhatlı davetiyenin tebliğ ya da ilan 

yoluyla kendisine ulaştığı tarihi izleyen günden başlaması gerekmektedir. 

Açılacak davada, davalı idare tahtında Cumhurbaşkanlığı'nın hasım gösterilmesi 

gerekmektedir. Her ne kadar acele kamulaştırma kararları resmi gazetede “Cumhurbaşkanı 

Kararı” başlığı altında yayımlansa da davalı olarak makamın gösterilmesi icab etmektedir. 

2017 Anayasa değişiklikleri kapsamında çıkarılan uyum yasaları gereğince 2575 sayılı 

Danıştay Kanunu'nda bazı değişikliklere gidilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı Kararları'nın 

(Dan. K. md. 24/1-a bendi-Değişik: 2/7/2018 - KHK-703/184 md.) ve Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri dışındaki diğer düzenleyici işlemlerin (Dan. K. md. 24/1-b bendi-Değişik: 

2/7/2018 - KHK-703/184 md) yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da 

yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Kararı şeklinde tesis edilen acele kamulaştırma işlemi bu 

durumda ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar arasında yer almaktadır. 

                     
6 RG Sayı: 30909, Tarih: 05.10.2019, 04.10.2019 tarihli ve 1627 sayılı Cumhurbaşkanı kararı için bkz. 

(Çevrimiçi) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191005-5.pdf, 22.10.2019. 
7 RG Sayı30479, Tarihi: 15.07.2018, Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No:10) 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=19.5.10&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1 

9&Tertip=5&No=10 22.10.2019. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191005-5.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=19.5.10&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=19&Tertip=5&No=10
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=19.5.10&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=19&Tertip=5&No=10
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Sonuç 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre “Cumhurbaşkanı Kararı” adıyla imar ve 

kamulaştırma hukuku alanında, Cumhurbaşkanı çeşitli işlemler tesis edebilmektedir. 

Cumhurbaşkanı kararı ile tesis edilebilecek işlemlerden biri de “acele kamulaştırma” kararıdır. 

Parlamenter sistemde, Kamulaştırma Kanunu md. 27'ye göre kolektif nitelikteki Bakanlar 

Kurulu kararıyla alınabilen acele kamulaştırma kararı, yeni sistemde cumhurbaşkanının 

bireysel nitelikteki işlemi ile tesis edilmektedir. 

Resmi gazetede yayımlanan kararlara bakıldığında özellikle enerji ve yol yapım projeleri 

ile kentsel dönüşüm konularında acele kamulaştırma kararı alındığı görülmektedir. Bu kararlar 

kimi taşınmazlarda “mülkiyet” şeklinde kimilerinde ise “irtifak hakkı” kurulmak suretiyle 

alınmaktadır. Acele kamulaştırmanın olağanüstü durumlar için başvurulan istisnai bir yöntem 

olduğu düşünülürse Cumhurbaşkanı kararının, üstün kamu yararı ve kamu düzeninin 

korunması şartlarını birlikte gözetmesi gerekmektedir. Bu bakımdan idarenin, özel kişilerin 

yatırım projeleri kapsamında olağan bir yol gibi acele kamulaştırma usulünü benimsemesi 

hukuken doğru değildir. 

Cumhurbaşkanı kararı şeklinde tesis edilen acele kamulaştırma işlemine karşı ilgililerin, 

ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da dava açması gerekmektedir. Bu davalarda hasım 

olarak Cumhurbaşkanlığı makamı gösterilmelidir. Zira acele kamulaştırma kararı almaya 

yetkili başka bir idari makam yoktur, yetki devri de mümkün değildir. Dava süresi, acele 

kamulaştırmadan doğan işlemlerin İYUK 20/A maddesi hükmünce ivedi yargılama usulüne 

tabi tutulması sebebiyle 30 gündür. Dava açma süresinin, acele kamulaştırmaya ilişkin Asliye 

Hukuk mahkemesi tarafından çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğ ya da ilan yoluyla 

kendisine ulaştığı tarihi izleyen günden başlaması gerekmektedir. 

Kişiler açacakları iptal davasında, acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı 

kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinde bulunabilir. CB kararının açıkça 

hukuka aykırı olduğu ve uygulanması durumunda telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ihtimalinde Danıştay tarafından anılan kararların yürütmesinin durdurulmasına karar 

verilebilir. Bununla birlikte hukuka aykırı acele kamulaştırma kararlarının iptali de söz konusu 

olabilecektir.
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İMAR PLANLARINDA KAMU YARARI DENETİMİ 

Dr. Öğr. Üy. Hulüsi Alphan DİNÇKOL
* 

ÖZET 

Kamu yararı, toplum tarafından dönemsel olarak incelenen bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kavramın toplumun çeşitli kesimleri tarafından farklı bir şekilde 

değerlendirilmesi, tanımlamanın zorluğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, imar planlarının 

düzenlenmesi bakımından yasamanın, idarenin ve yargının işini daha da zorlaştırmaktadır. 

Yasama organı tarafından çıkarılmış olan kanunlar (özellikle 3194 sayılı İmar Kanunu) 

tarafından kamu yararı kavramının tam olarak açıklamaması, kanunların somut olaylar 

üzerinde yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra imar planlarının 

hazırlanmasında, ilgili idarelerin görevi olan kamu ihtiyaçlarının karşılanmasının tam olarak 

sağlanabilmesi için ilgili ihtiyaca yol açacak kamu yararının somutlaştırılması zorunludur. 

Somutlaştırma çalışmasının genel amacının, hukuki öngörülebilirlik ilkesi olduğunu 

vurgulamak, zorunluluğun nedenini ortaya koymaktadır. Yapılan imar planlarının geleceğe 

yönelik etkilerinin öngörülebilir olması, hem hukuki anlamda korumayı sağlayacak hem de 

maddi anlamda planlama çalışmalarına ışık tutacaktır. 

Somutlaştırmanın sağlanabilmesi için imar planını düzenlemek ile görevli olan idarenin 

imar planının hazırlanması sırasında hem o yerde yaşayan topluluğun ihtiyaçlarını tam olarak 

belirlemesi hem de bu ihtiyacın şehircilik ilkeleri ve bilimsel araştırmalar sonucu tespit etmesi 

gerekir. Bu bilimsel araştırmalar anlamında ilgili kurum ve kuruluşlardan yararlanmak, 

idarenin üzerindeki yükün azalması açısından da etkili olmaktadır. 

İmar planı yapım sürecine o yerde yaşayan topluluğunda katılması, imar planının 

demokratik bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yapılacak imar planlarında 

coğrafi çizgiler içerisinde yerel halkın ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi, imar planlarının uzun 

vadeli olarak yürürlükte kalabilmesi için faydalı olacaktır. Katılımın sağlanması ile birlikte 

idari işlem olan imar planının tamamlanması, idareye güven ilkesi bakımından ilgili idarenin 

güçlenmesini sağlayacaktır. 

İdari işlem olan imar planının yerel halk tarafından katılımının sağlanması, demokratik 

hukuk devleti anlayışına katkı yapmasının dışında, hazırlanan imar planlarına yapılan itirazlar 

ile hemşehri olgusunun kuvvetlenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede imar planına ilişkin menfaat 

sahibi / sahipleri belirlenebilecek ve imar planının ilgililerinin tespit edilmesi konusunda idari 

yargı mercilerinin görevi kolaylaşacaktır. 

İmar planları üzerinde yapılacak olan idari ve yargısal denetimin, hukuka uygunluğun 

yanı sıra kamu yararı bakımından da yapılması kaçınılmaz bir gerçektir. Her ne kadar 

yerindelik denetimi yasağı ile yargı açık bir şekilde sınırlandırılsa da, kamu yararı incelemesi 

yapmak idari yargının kaçınamayacağı bir görevdir. 2547 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin amaç unsuru bakımından denetim yapma 

yetkisine sahip olan 
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Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. idari yargının, imar planının yapılma amacının 

değerlendirilmesi bakımından yetkiye de sahip olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Anayasa'nın 127. maddesinde özellikle vurgulanan, “il, belediye veya köy halkının 

mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak” görevinin tam olarak yerine getirilebilmesi adına 

belediye ve il özel idareleri ağırlıklı olmak üzere idarelerin karar alma süreçlerine o mahalde 

yaşayan toplumun da katılması amaca uygun kamu hizmetinin sunulmasını sağlayacaktır.
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II. OTURUM 

(13:00 - 14:30) 

Oturum Başkanı: 

Prof. Dr. Halil KALABALIK 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu





 
 
18 



19 

 

İMAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN
* 

ÖZET 

En son 4.7.2019 tarihinde, 7182 sayılı kanunla değişikliğe uğrayan İmar Kanunu, 

3.5.1985 yılında resmi gazetede yayımlandığı tarihten beri birçok değişikliğe uğramış olsa da 

günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği gibi, idarenin hukuka aykırı davranışlarına da set 

çekememekte ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde mülkiyet ihlalleri konusunda tazminat 

kaynağı olmaya devam etmektedir. Yayımlandığı tarihte bile başarısız bir düzenleme olduğu 

açıktır ve İmar Kanunu'nun “taşınmaz” kavramına vücut veren Medeni Kanunu'muzun tanım 

ve ilkelerinden nasibini almamıştır. Bu konuda “şüyuun izalesi”, “hisseli arazi”, “hisse” ve 

“hissedar” gibi tabirlerin artık Medeni Kanunu'muzda yeri olmadığı halde kullanılıyor olması 

kabul edilemezdir. Eşya Hukuku bilgisinden yoksun düzenlemenin 5. maddesindeki “tanımlar” 

bile ciddiyet taşımamaktadır. Roma hukuku temelli Medeni Kanunu'muzun gözlemlendiğinde 

en çok üç fıkralı kenar başlıklarıyla uyum iken, İmar Kanunu'muzun 20 fıkraya yakın 

düzenlemelerini anlayarak yorumlayabilmek, hukukçular için güçlük arz etmektedir. 

Artık İmar Kanunu'nun, değişikliklere palyatif çözümler üretmek yerine, yeni baştan 

yazılarak ve mutlaka Eşya Hukuku öğretim üyelerinden hukuki yardım alınarak hazırlanma 

koşuluyla “hadim” yani hizmet eden bir devlet anlayışıyla kaleme alınma zorunluluğu vardır. 

Özellikle mülkiyet hakkının ihlaline yol açan hükümler bu yönde olumsuzluk yaratmayacak 

şekilde, emredici nitelikle idari olarak sınırlanmalıdır. Bu kapsamda İmar Kanunu madde 

13'ün /I ve III. fıkralarını ihlal eden Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda varılan ilkeler 

hatırlayarak, imar planlarına konu olmuş bir arazinin sonradan, daha önce düzenleme ortaklık 

payı ayrılmasına rağmen, plan değişikliği ile orta malı ve hizmet malı olarak özgülemesine 

konu olma halinde, üstün kamu yararı kanuni bir temele oturtularak tanımlanmalı ve kamu 

yararı gerektirdiği takdirde imar programlarına alınma tarihinden itibaren 5 yıl içinde 

kamulaştırma zorunluluğu süresi uzun olmakla; bu süre kısaltılarak getirilecek süre içerisinde 

kamulaştırma işlemi yapılmadığı takdirde, bir daha aynı özgüleme içeriğine dahil olarak 

kamulaştırma yapılamayacağı sınırlamasıyla, kamulaştırma konusu olmaktan çıkan arazi ile 

ilgili olarak yeniden tasarrufa konu olması yolunda geciken süre için tazminat yükümlülüğü 

getirilmelidir. İdarelerin kamulaştırma zorunluluğu karşısında, yapmama fiillerine dayalı 

olarak, kamulaştırma yolunda taleple idareye başvuru halinde 60 günlük süre içinde 

reddedilmesi veya susma ile red halinde, idari yargıda açılan iptal davasında iptali istenen 

işlemin red işlemi olduğu unutulmayarak, bu konuda hukuka aykırı olarak geliştirilen gerekçe 

ile idare mahkemelerinin idare yerine geçerek işlem tesis etmeleri ile dava açılamayacağı 

yolundaki saçma dayanakla verilmiş hükümlerin, getirilecek açık hükümlerle önü tıkanmalıdır. 

İmar Kanunu madde 18 hükmünce arazi düzenlemesi sonucu ayrılan düzenleme 

ortaklık payları ve kamu ortaklığı payları karşılığı kamu taşınmazları statüsünde orta malı ve 

hizmet malı olarak tahsise konu arazilerin asla özel mülkiyete konu özel mal niteliğinde arazi 

statüsünde ticari kazanç konusu yapılması (alışveriş merkezi, konut alanı gibi) yasaklanmalı ve 
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Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. bu tür fiiller halinde faillerinin ağır cezada 

yargılanmaları sağlanmalıdır. Bu tür arazilerin anılan yönde kullanılmak istenmesi halinde, 

mutlaka plebisit uygulaması (halk oylaması) yapılmalıdır. 

İmar planlarının ilgilisini ilgilendiren işlem niteliği ile, her zaman bireysel taşınmaz 

maliki davalarına konu olması sonucu, bir türlü kesinleşemeyen imar planları sorunu pratik 

çözümle giderilmelidir. Bu konuda önerimiz, bir aylık askı süresi kaldırılarak, her imar planı 

ölçeğine göre İdare Mahkemelerinden görüş alınarak kesinleştirilmelidir. Buna göre 

1/100.000'lik, 50.000 ve 25000'lik planlar Danıştay'dan uygun görüş alınması yoluyla 

kesinleştirilmeli, 1/5.000'lik planlar Bölge İdare Mahkemesi, 1/1000'lik planlar ise yetkili idare 

mahkemesinden uygun görüşle kesinleştirilmelidir. Üç ay içinde bağlayıcı süre getirilerek 

verilmesi gereken görüşlerin talebi anından itibaren bir aylık süre içinde asli müdahil ve fer- i 

müdahil talepleriyle itiraz talepleri iptali yolunda açılmış dava sayılmalı ve iki aylık süre 

içinde uygun görüş verilmesi halinde, artık Anayasa m.125. hükmünce plan aleyhinde açılmış 

iptal davasının reddi kararı verilmiş kabul edilmelidir. 

Kamulaştırma Kanunu madde 23'ün uygulanmasının önüne geçen garabet Danıştay 

kararlarının tekrarını önleyen bir hükme mutlaka yeni düzenlemeyle yer verilmelidir. Buna 

göre orta malı ve hizmet malı olarak kamulaştırma konusu yapılmış taşınmazların, 5 yıl içinde 

kamulaştırma gerekçesi kamu yararı doğrultusunda iç bir işleme konu olmaması halinde, bir 

yıllık hak düşürücü süre içinde geri alma talebinin önüne geçen komik gerekçeli idarenin 

tapudan çap, plan veya tapu kayıt örneklerini talep etmesi veya belediyeden imar durumunu 

sorması sonucu elde edilmiş yazılı belgelerin beş yıl içinde yapılmış işlem sayılması yolunda 

oluşturulmuş insan aklı ile alay eden gerekçelerin önü tıkanmalıdır. 

Bu ve benzeri. birçok konuda bulunacak akılcı çözümlerle yeni imar kanunu daha sade 

anlaşılır ve de ceberut devlet anlayışı ile, mülkiyet hakkını ihlal eden işlemlere geçit 

vermeyecek şekilde kaleme alınmalıdır.
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İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ 

Ahmet DURMAZ
* 

ÖZET 

I- GİRİS 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Vergi Ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 

7143 Sayılı Kanun"un 16. maddesi ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 

16. madde eklenerek "Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 

aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barısının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 

tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum 

ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, (Bu süre son olarak 31 Aralık 2018 

Tarihli ve 30642 sayılı, 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 538 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 15/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.) bu maddedeki şartların yerine getirilmesi 

ve 31/12/2018 tarihine kadar (Bu süre yukarıda Cumhurbaşkanı kararı ile 30/06/2019 

tarihine kadar uzatılmıştır.) kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi 

verilebilir. Başvuruyu konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve 

diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına 

göre kaydedilir. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2018 tarihli ve 

30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış (20.09.2018 tarihli, 30541 sayılı Resmi Gazetede 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve 

Esaslar yayımlanmıştır.) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 06.07.2018 

tarihinden yayımlanan 2018/8 sayılı Genelge ile cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri 

düzenlenmiştir. 

Yapı Kayıt Belgesi 

Yapı Kayıt Belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden 

önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanıma yönelik olarak verilen, imar 

bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu 

ve ruhsata uygun hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Ekim 2018'e kadar (Bu süre 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 15/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.) başvurulması ve gerekli 

şartların yerine getirilmesi halinde verilen bir belgedir. (3194 sayılı Kanunun Geçici 16. 

maddesinin 1. fıkrası) Yapı kayıt belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. (Geçici16. 

madde 3. fıkra, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar m.4) 

II- İMAR BARIŞINDAN FAYDALANACAK YAPILAR 

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve 

kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barısı kapsamındadır. 

Kat mülkiyetine geçilmiş olması 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel 

teşkil 
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi Başkanı. etmez. (3194 sayılı İmar Kanununun 

Geçici 16. maddesinin 6. fıkrası) İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş 

olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilir ve Yapı 

Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat isleri tamamlanabilir. 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve 

tadilatlar yapılabilir. 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin 

belgesi aranmaksızın verilir. 

Süreç iki asamadan oluşmaktadır. 

a) Birinci asama yapı kayıt belgesinin alınmasıdır. Bu asama yapının mevcut bilgilerinin 

yapı kayıt sistemine kaydedilmesi ve ilgili bedelin yatırılması ile yapı kayıt belgesinin 

alınmasını kapsar. (3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 1. fıkrası) 

b) İkinci asama harita mühendisleri tarafından cins değişikliğinin yapılması ve tapuda kat 

mülkiyetinin kurulmasıdır. Bu aşamada mimar tarafından kat mülkiyeti içeren mimari proje 

hazırlanır. Yapının her bağımsız bölümünün (örneğin her ticari birimin. Her konut biriminin 

vb.) ayrı ayrı tapuların belgelenmesiyle tamamlanır. (Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar m/6 4. fıkra) 

III- YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR 

a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi 

ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16 ıncı maddesi uyarınca adı 

geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda, 

b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ıncı maddesi uyarınca 

adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda, 

c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 

Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş 

Tarihi Alanda, 

ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, 

d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye 

Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait 

taşınmazlar üzerinde, bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez. (Geçici m 

16 / 9 ve 11. fıkralar) 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit 

edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri 

alınır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge 

düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunan müracaat sahibi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 

(Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar m8) 3194 sayılı İmar Kanunu 4'üncü 

Maddesinde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul 
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Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile 

diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara 

aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

(...)Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma Genel 

Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar 

için bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir hükmü yer 

almaktadır. Bu maddenin kenar baslığı istisnalardır. Geçici 16. Madde 3194 sayılı Kanuna 

getirildiğine göre istisnalar kenar başlığını taşıyan 4. maddenin uygulanmada dikkate alınması 

gerektiği açıktır. 

IV- YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ VE ÖDEMESİ 

Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının 

yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç (%3), ticari kullanımlarda 

yüzde beş (%5) oranındadır. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan 

alanlarının ayrı ayrı belirlenen alanlarının m2 birim fiyatları ile çarpılması suretiyle belirlenir. 

Yapı malikleri, yapı kayıt belgesi bedeline, karma kullanımlı binalarda bağımsız 

birimlerinin konut veya işyeri olmasına göre belirlenen bedel miktarında, konut veya ticaret 

olarak tek kullanımlı yapılarda ise eşit olarak katılmak zorundadır. 

Yapının tamamını etkileyen aykırılıklarda yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden 

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik genel 

hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düsen miktarı talep etme 

hakkına sahiptir. Yapının tamamını etkilemeyen aykırılıklarda aykırılık hangi bağımsız 

bölünler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düsen bedeli 

ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi 

düzenlenir. 

Kanunda başvuru ve bedelin ödenmesi için hak düşürücü süreler belirlendiğinden bu süre 

içerisinde başvurulmaması veya başvurulup bedelinin ödenmemesi halinde Yapı Kayıt Belgesi 

düzenlenemeyecektir. (Geçici m16/1. fıkrası, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar 5. madde) 

Yapı kayıt bedeli hesabında dikkate alınacak yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri kırsal- 

kentsel alan ayrımı ile yerleşim alanlarındaki gelişmişlik farklarına duyarlı olmadığı gibi 

yapıdan elde edilecek değeri de dikkate alınmaksızın belirlenmiştir. 

V- İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 

İmar Barışı'ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz 

bağlanabilecektir. 

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik 

açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. 

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal 

edilecektir. 
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Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecekledir. 

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve 

tadilatlar yapılabilir. 

İmar barısı düzenlemesi ile imar mevzuatına aykırı yapıldığı halde fiilen kullanılan, 

haklarında henüz tespit işlemi yapılamamış veya yıkım kararı ve idari para cezası verildiği 

halde uygulanamamış yapıların kayıt altına alınması sağlanmıştır. 

Düzenleme ile bu yapıların kayıt altına alınması karşılığında yenilenmesine kadar mevcut 

hali ile kullanımına imkân verilerek Devletle vatandaş arasında uzlaşma sağlanmış, 

taşınmazların kullanımı yasal hale gelmiş, işyeri açma ruhsatı ile ilgili sorunlar giderilmiş, 

elektrik, su vb. abonelik işlemlerinin yapılabilmesine imkân sağlanmış, yapının imar 

mevzuatına aykırı durumundan kaynaklanan ihtilaflar sona erdirilmiştir. (Geçici m16, 3/4 

fıkralar, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar m6) 

VI- İMAR BARIŞINDA SORUN ALANLARI 

İmar barısı düzenlenmesi ile bir yandan imar mevzuatına aykırı ve fiilen kullanılan 

yapıların kayıt altına alınması karşılığında mevcut hali ile kullanımlarına hukuken izin 

verilerek uzlaşma sağlanırken, diğer taraftan düzenleme bir kısım sorunları da beraberinde 

getirmiştir. 

1- Belediyelerin Sürece Dâhil Edilmemesi 

İmar barısı kapsamında düzenlenecek Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından verilmekte, belediyeler bu sürecin hiçbir aşamasına dâhil edilmemektedir. 

Oysa 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15'inci maddeleri ile 3194 sayılı İmar 

Kanunu'nun 7, 8, 21, 22, 31, 32 ve 42'nci maddelerine göre istisnalar hariç imar görev ve 

yetkisi (planlama, ruhsatlandırılma ve denetim) belediyelere aittir. 

İmar görev ve yetkileri kapsamında yapılara ilişkin bilgi ve belgeler belediyelerin kayıtları 

arasında yer almaktadır. Bu Durum göz ardı edilerek Yapı Kayıt Belgesi sürecine belediyelerin 

dâhil edilmemiş olması nedeniyle de yapının fiili durumu ile kayıtların uygunluğu 

sağlanamayacak ve hatalı işlem yapılması ihtimali ortaya çıkacaktır. 

Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. Fıkrası uyarıca 

Yapı Kayıt Belgesinin bir örneğinin malik tarafından belediyeye verilmesi öngörülmekle 

birlikte, ihmal edilmesi halinde bir yaptırım öngörülmemiştir. Böyle durumlarda hangi yapılara 

belge verildiği, Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerin fiili durumla örtüşüp örtüşmediği veya 

hangi yapıların mevzuatına aykırı olduğunun takibinde düzenli yapılaşmanın asli sorumlusu 

olan belediyeler sorun yasayacaktır. 

Öte yandan belediye encümenlerince verilen para cezası ve yıkım kararlarının kaldırılması 

için belediyeye bir ödeneğinin verilmesi ve işlem tesis eden encümen tarafından para cezası ve 

yıkım kararının kaldırılması yolunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

Yapı kayıt belgesinin alınmış olması daha önceden verilen para cezası ve yıkım kararı 

kendiliğinden iptali sonucunu doğurmaz. 
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Kanunda belediye taşınmazları üzerindeki yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmeyeceğine 

ilişkin bir istisna yer almamakla birlikte Esastan 7. maddesinin 4. fıkrası uyarıca belediyenin 

özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerindeki yapılara Yapı Kayıt Belgesi "verilebileceği" 

ifadesi bir takdir yetkisi barındırmaktadır. 

2- Düzenlemenin ve Beyan Esasının Suiistimali 

İmar barısı, mevzuata aykırı yapı sahiplerinin karşılaştığı bazı sorunları ortadan kaldırmış, 

yapıların mevcut hali ile kullanılmasına yasal zemin oluşturmuştur. 

Bu imkân nedeni ile Kanunda öngörülen nitelikleri taşımayan veya fiilen bulunmayan bir 

yapı için çeşitli yöntemler kullanılarak Yapı Kayıt Belgesi alma girişiminde bulunmak 

suretiyle imar barısı kapsamında olmayan bir yapıya yasallık kazandırılabilmektedir. 

Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi başvurularında istenilen bilgi ve belgelerin beyana dayalı 

olması nedeniyle yapıların alanı, kullanım niteliği, yüksekliği, kat adedi, zeminde işgal ettiği 

alan gibi hususlarda fiili durumla uyumlu olmayan bilgilere de rastlanmaktadır. Bu halde 

gerçek verilerle uyumlu olmayan bir yapıya yasallık kazandırmakta, diğer yandan da Yapı 

Kayıt Belgesi bedeli gerçek değerinden alınamamaktadır. 

Beyana dayalı olması ve yapının fiili durumunun yerinde kontrol edilmemesi nedeniyle 

olmayan veya 31/12/2017 tarihinden sonra yapılmış olan bir yapıya Yapı Kayıt Belgesi 

alındığı iddiaları bulunmaktadır. 

3- Ruhsatsız Yapı ile Mücadelenin Olumsuz Etkilenmesi 

İmar mevzuatına görev bir yapının yapılabilmesi için yapı ruhsatının alınması, yapının 

ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmesi ve yapı kullanma izninin alınmış olması gerekmektedir. 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 32'nci 

maddesine göre yıkma kararı alınması ve 42'nci maddesine göre idari para cezası verilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesinde ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı yapı yapmak imar kirliliği suçu olarak kabul edilmiştir. 

İmar barısı veya imar affı gibi düzenlemeler, ileriye dönük yeni düzenleme beklentileri 

oluşturarak mevzuatına aykırı yapılaşma eğilimini artırmaktadır. Bu durum imar disiplininin 

sağlanmasını ve denetimini olumsuz etkilemektedir. 

Aynı dönemde yapıldığı ve imar barısı düzenlemesindeki koşulları taşıdıkları halde Yapı 

Kayıt Belgesi alanlar yasallık kazanırken, herhangi bir sebeple süresinde müracaatı 

yapılmamış yapılar ruhsatsız yapı işlemi görecek ve bu yapılar yıkım ve para cezası ile karsı 

karsıya kalacaktır. Bu durum, Yapı Kayıt Belgesi almayanlara idari yaptırım uygulanmasını da 

zorlaştıracaktır. 

Diğer taraftan Yapı Kayıt Belgesi belirsiz bir süreyi içeren yenileme ve kentsel dönüşüme 

kadar geçerli olduğundan yapının mevcut haliyle ve ekonomik ömrü boyunca kullanılmasına 

devam edebilecek, planlı ve düzenli kentleşme uygulamaları ancak idare tarafından yapı 

bedelinin ödenmesi suretiyle sağlanabilecektir. Başka bir anlatımla imar mevzuatına aykırılığı 

sebebiyle maliyet oluşturmaksızın bir yapıya İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddelerine göre 

idari yaptırım uygulanabilirken, Yapı Kayıt Belgesi almış yapılarla ilgili bir uygulama 
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yapılabilmesi için ancak yapı ve kamulaştırma bedeli ödenmesi gerekecektir. (Yapı Kayıt 

Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar m9) 

4- Belediye Taşınmazlarının Satışı ve Kamulaştırma Maliyetleri 

Kanunda hazine taşınmazlarının aksine belediye taşınmazlarının sosyal donatı alanında 

kalıp kalmadığına bakılmaksızın satısı öngörülmektedir. 

Umumi hizmetler ve sosyal donatı alanlarının yapı sahiplerine satısının yapılması, imar 

uygulanması aşamasında aynı yerin üzerindeki yapı ile birlikte belediye tarafından 

kamulaştırılması zorunluluğunu da beraberinde getirecektir. Bu durum, DOP'dan elde 

edilebilecek alanların da kamulaştırma yoluyla elde edilmesine sebep olacaktır. 

VII- YAPI KAYIT BELGESİ VE İŞYERI AÇMA RUHSATI 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 

aykırı yapılara verilecek "Yapı Kayıt Belgesinin, yapının kullanım amacına yönelik olduğu 

belirtildiğinden hukuken Yapı Kullanma İzin Belgesi" gibi işlem gördüğü anlaşılmaktadır. 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği''nin 6'ncı maddesinin 

(8)'inci fıkrasında "Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı 

kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir" Hükmü de bunu desteklemektedir. 

Ancak Is yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te işyerlerinin türlerine 

göre özel koşullar getirilmiş olup bu koşulların Yapı Kayıt Belgesi verilmiş yapılar için de 

aranıp aranmayacağı hususunda tereddüt yaşanmaktadır. Bu nedenle Yapı Kayıt Belgesi 

verilmiş yapılarda açılacak işyerleri için ikincil mevzuatta düzenleme yapılması 

gerekmektedir. 

VIII- İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ 

Yapı kullanma izni alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt 

belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis 

edilebilecektir. 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesinde yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma 

izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile 

maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına 

denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins 

değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebileceği düzenlenmiş, Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğünün Genelgesi ile işlem sonrasında Yapı Kayıt Belgesi ile söz konusu kanundan 

yararlanan taşınmazın/bağımsız bölümün beyanlar hanesine, yapılan işlemin Kanun maddesi 

kapsamında gerçekleştiği yönünde açıklama konulacağı belirtilmiştir. 

Özellikle hisseli taşınmazlarda ve/veya ortak alanlarda hissedarlardan/maliklerden birine 

ait ve kat mülkiyeti mevzuatına da aykırı yapılmış yapılara veya yapı bölümlerine Yapı Kayıt 

Belgesi alınması durumunda hissedarlar veya malikler arasında muvafakat verilmesi 

konusunda ihtilaflar yaşanabileceği gibi bütün maliklere ait olması gereken alanların yapı 

sahibi tarafından kullanılması suretiyle diğer maliklerin hakları da ihlal edilecektir. 
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Bunun yanı sıra ana gayrimenkulün ortak alanı olan bahçesi veya teras katı maliklerden 

biri tarafından sundurma - kıs bahçesi - pergola - zemin terası vb. ile kapatılmak suretiyle o 

bağımsız bölümün kullanımına katılmakta ve Yapı Kayıt Belgesi alınabilmektedir. 

Bu husus diğer maliklerin de kullanma hakkı olan bir yerin maliklerden biri veya bazen 

üçüncü bir kişi tarafından kullanılmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca ana gayrimenkule yapılan eklentilere (sundurma - kıs bahçesi - pergola - zemin 

terası, garaj, müştemilat, depo, odunluk vb.) planındaki fonksiyonlarına aykırı olarak Yapı 

Kayıt Belgesi alınabilmekte ve amacı dışında kullanılması mümkün olabilmektedir. 

Mirasa konu taşınmazlar üzerindeki yapılarla ilgili Yapı Kayıt Belgesinin tek bir mirasçı 

tarafından alınması durumunda diğer mirasçıların taşınmaz üzerindeki tasarruf hakları olumsuz 

etkilenmektedir. (Geçici m16, 5. fıkra, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

m5/2 fıkra, m6/4. fıkra) 

IX- YAPILARIN FEN VE SAĞLIK KURULLARINA UYGUNLUĞU 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 22'nci maddesine göre yapı ruhsatının verilebilmesi için 

mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa 

ebatlı krokinin eklenmesi gerekmekte, 6360 sayılı Kanun'da dahi yapıların ruhsatlandırılmış 

sayılabilmesi için "fen ve sanat kurallarına uygunluğu” şartı aranmakta iken Yapı Kayıt 

Belgesi verilmesi ve kat mülkiyetine geçilmesi aşamasında böyle bir şart aranmamaktadır. 

Kanun'da "Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır" denilmek 

sureti ile Yapı Kayıt Belgesi verilecek yapılarda bina güvenliği sadece depremle 

ilişkilendirilmiş, can ve mal güvenliği konusunda diğer hususlara yer verilmemiştir. 

Esaslarda ise "Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve 

standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır" hükmüne yer verilerek 

malikin sorumluluğu genişletilmiştir. (Geçici m16/10 fıkra, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine 

İlişkin Usul ve Esaslar m9) 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların fiilen kullanıldığı ve yenilenmesine ilişkin sürenin de 

belirsiz olduğu dikkate alındığında can ve mal güvenliği konusundaki risk devam etmektedir. 

Malikince yapının depreme dayanıklılığı veya can ve mal güvenliğine yönelik uygulama 

yapılmak istenmesi durumunda ise yapı ruhsatı gerekmekte olup bu aşamada yapının imar 

mevzuatına uygunluğu aranacağından ruhsat işlemleri yapılamayacak ve yapının fiili 

kullanımına devam edilecektir. 

X- YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm 

uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi 

durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt 

belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. (Geçici 

16/10, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar m9) 
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XI- YAPI KAYIT BELGESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL 

BAŞVURU ARASINDAKİ İLİSKİ 

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan imar planı değişikliğinin sonradan idare 

mahkemesi kararıyla iptali üzerine anılan ruhsatların iptalinin yine idare mahkemesince 

hukuka uygun bulunması sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan 

başvuruda Anayasa Mahkemesi, yapı kayıt belgesini (en azından başvuru yapmış olmayı) 

tüketilmesi gereken bir yol olarak sayılmıştır. (Murat Emrah Emre Başvurusu, No.2018/1275, 

30/10/2018. 20/11/2018 günlü, 30601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Buna göre 

Anayasa Mahkemesinin yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı iptalleri + mühürleme/yıkım kararının 

mülkiyet hakkına aykırı olduğu iddiasıyla yapılan bireysel başvurular bakımından öncelikle 

yapı kayıt belgesi alınmasını gerekli gördüğünü söyleyebiliriz. 

Murat Emrah Emre kararında, bireysel başvuru yapıldıktan sonra oluşturulan bu başvuru 

yolunun yapı kayıt belgesi verilmesi için yapılacak başvurulara ilişkin makul bir süre tanıdığı, 

başvurular için alınması öngörülen bedelin de makul ve kabul edilebilir düzeyde olduğu 

dolayısıyla anılan başvuru yolunun ulaşılabilir olduğu kabul edilmiştir. (Murat Emrah Emre, - 

38). Diğer taraftan yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin olarak kimlerin, hangi yapılarla ilgili 

ne kadar bedel ödeyerek hangi tarihe kadar müracaatta bulunabileceğine dair usul ve esaslar bu 

konuda çıkarılan tebliğde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu yolun başarı sansı sunma 

kapasitesine sahip olduğu değerlendirilmiştir. (Murat Emrah Emre, 39-40). Son olarak, bu 

düzenlemede tahsil edilmemiş bulunan idari para cezaları ile henüz uygulanmamış olan yıkım 

kararlarının da iptal edilebileceği, yetkili kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisinin sadece 

objektif başvuru koşullarının yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle sınırlı olduğu 

anlaşıldığından söz konusu başvuru yolunun yeterli giderim sağlama kapasitesine sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Murat Emrah Emre, 41-42). Somut olayda bu ilkelerden ayrılmayı 

gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Sonuç olarak, başvurucuların ihlal iddiaları dikkate 

alındığında ilk bakışta ulaşılabilir ve ihlal iddialarıyla ilgili başarı sansı sunma ve yeterli 

giderim sağlama kapasitesi olduğu görünen başvuru yolu tüketilmeden yapılan başvurunun 

incelenmesinin bireysel başvurunun ikincil niteliği ile bağdaşmayacağı sonucuna varılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, yapı ve iskân ruhsatlarının iptali ve mühürleme/yıkım kararı 

mülkiyet hakkına aykırı olsa bile, bu tartışmayı yapma gereği görmeksizin, yapı kayıt 

belgesiyle durum "düzeltileceği" için başvurucunun Devlete ayrıca para ödemesini gerekli 

görmektedir. 

Yapı kayıt belgesi ruhsatsız yapılan veya ruhsat ya da eklerine aykırı yapılan yapılar 

bakımından işlev görmektedir. Oysa somut olayda olduğu üzere, yapı ruhsatının ve yapı 

kullanımı ruhsatının iptal edilmesinin (mühürlemenin/yıkım kararının) hukuka aykırı 

olduğunun ileri sürüldüğü başvurularda yapı kayıt belgesinin alınmasını gerektiren bir husus 

bulunmamaktadır. 

İptal edilen imar planına göre verilen ruhsatların iptal edilmesini hukuka uygun bulan 

Danıştay 6. Dairesi taşınmazın bedeli ödenmeden yapılan yıkımı ise mülkiyet hakkına aykırı 

bulmaktadır. Danıştay 6 ve 14. Dairesi; AIİM'in mülkiyet hakkına ilişkin kararlarına atıf 

yaparak "Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin ve AİHM kararlarının birlikte 

değerlendirilmesinden; sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte 
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bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, yapının inşa edildiği tarihte 

yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve 

mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış 

hakkın bulunmaması nedeniyle yıkılması gerekmektedir. Ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden 

önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu 

davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi 

gerekmektedir." seklinde karar vermiştir. (Danıştay 14. Dairesinin 28/02/2013 günlü, 

E.2011/14794, K.2013/1444, 23/01/2018 günlü, E.2015/1886, K.2018/20 sayılı kararları) 

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bireysel Başvuru Kararı Ercan Altınok Başvurusu 

(Başvuru Numarası:2015/4760) Karar Tarihi 30/10/2018 - Anayasa Mahkemesi Bireysel 

Başvuru Kararı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. Başvurusu (Başvuru Numarası: 

2015/2297) Karar, Tarih:25/12/2018 - Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı S.S. 

Marmara Tankçıları Konut Yapı Kooperatifi Başvurusu (Başvuru Numarası: 2015/19458) 

Karar Tarihi:19/02/2019 - Multi Yirmibes Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.S. 

Başvurusu (Başvuru Numarası:2015/15094, Karar Tarihi:21/12/2019) 

XII- SONUÇ 

İmar barışı düzenlemesi, Devlet ile vatandaş arasında imar mevzuatına aykırı olduğu halde 

fiilen kullanılan taşınmazların kayıt altına alınması ve yenilenmesine kadar mevcut haliyle 

kullanılmasına imkân sağlamaktadır. 

Bu düzenleme ile Devlet, afet risklerine hazırlık bakımından veri altyapısı ve kaynak elde 

ederken vatandaş da taşınmazının imar mevzuatına aykırı olması nedeniyle 

gerçekleştiremediği bazı hukuki imkânlara kavuşmuştur. Ancak imar barısı Devlet ile vatandaş 

arasında bir uzlaşma sağlarken diğer yandan yerleşme alanlarının planlaması ve yapıların 

ruhsatlandırılması konusunda uygulamada bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. 

İmar barısıyla Yapı Kayıt Belgesi almış yapılarla ilgili imar uygulamaları açısından 

belediyelerin sorumlulukları devam etmektedir. Bu sorumlulukların kesintiye uğramaması, 

hatalı işlemlere meydan verilmemesi ve veri altyapısı oluşturması açısından Yapı Kayıt 

Belgesinin bir örneğinin vatandaş tarafından belediyelere gönderilmesi veya elektronik 

ortamda paylaşılması gerekmektedir. 

Özel kanunlarla kamunun kullanımına ayrılmış olan; kıyı, orman, sit alanı, su havzaları ya 

da diğer korunan alanlardaki yapılar için düzenlenen Yapı Kayıt Belgelerinin geçerlilik 

koşullarının belirlenmesi kontrol ve denetimin nasıl yapılacağı konusuna açıklık getirilmesi, 

ortak alanlar için maliklerden biri adına Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi sonucu oluşacak 

ihtilafların giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

YENİ KAPADOKYA ALANI REJİMİ HAKKINDA BAZI HUKUKİ 

DEĞERLENDİRMELER 

Doç. Dr. Ahmet YAYLA* 
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ÖZET 

Son günlerde tabii ve kültürel açıdan özellik taşıyan ve korunması gereken varlıklar 

arasında yer alan bazı alanlar ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bunlar 

arasında Kapadokya alanı da bulunmaktadır. 

7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile Kapadokya Alanının korunmasına 

ilişkin temel esaslar kurala bağlanmıştır. 

İdare Hukuku açısından söz konusu düzenleme ele alındığında "yetkili idare"'nin Kanunun 

tanımlar başlıklı 2. maddesinin (ç) bendinde: "Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri 

ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, 

geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve 

denetlenmesi amacıyla" kurulacağından bahsedildiği görülmektedir. Ancak, 7174 Sayılı Kanun 

ile bu idare kurulmamıştır. 

Kapadokya alanında kanunun öngördüğü esaslar çerçevesinde "yetki" kullanabilecek olan 

idare sonradan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile kurulmuştur. Bu CBK, 38 Sayılı 

Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'dir. 

Otuzsekiz Sayılı CBK'nın 3. maddesinde "kamu tüzel kişiliğini" haiz "Kapadokya Alan 

Başkanlığı"'nın kurulduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu CBK ile Başkanlığa 

Kapadokya Alanında imar planlarının yapılması başta olmak üzere birtakım önemli yetkiler 

tanındığı dikkat çekmektedir. 

Bahsedilen iki düzenlemeden sonra ortaya çıkan yeni bir gelişme ise bir Cumhurbaşkanı 

Kararı ile Kapadokya Alanının "Milli Park" ilan edilmesine ilişkin eski Bakanlar Kurulu 

Kararının kaldırılmış olmasıdır. 

Bu gelişmeler, hukuki açıdan bazı temel esaslara dikkat çekilmesi gereğini 

hissettirmektedir. 

Birincisi, milli park statüsünden çıkarılmış olmanın hukuki sonucudur. Şöyle ki; Milli 

Parklar Kanununun 14. maddesinde yasaklanan faaliyetlerden, kanun koyucunun bu alanların 

korunmasına için güvenceler getirmeyi amaçladığı açıkça anlaşılmaktadır.8 9 

Anayasanın 168. maddesinde "Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu" 

altında olduğu hükme bağlanmış ve 63. maddesinin 1. fıkrasında da devlete, "tarih, kültür ve 

tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlama, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici 

tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Anayasanın bu düzenlemelerinden, bazı taşınmazların "devlete ve idareye karşı" da 

                     
* Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 
9 Madde hükmü şöyledir: 

Yasaklanan faaliyetler: 

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren yerlerde; 

a) Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, 

b) Yaban hayatı tahrip edilemez, 

c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü 

müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, 

d) Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz, 
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korunduğu anlaşılmaktadır. 

İkinci önemli olabilecek mesele; Kapadokya Alanı bakımından, Anayasa ve Milli Parklar 

Kanununda öngörülen güvencelere uygun olmayan düzenlemede bulunulması ihtimaline karşı 

yeterli güvencenin Anayasa Değişikliği sonrasında ortaya çıkan yeni devlet sistemi içerisinde 

mevcut olup olmadığıdır.10 11 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına göre, açıkça kanunla düzenlenmemiş olan bir 

konuda CBK ile düzenleme yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. Kapadokya Alan 

Kanununda açık bir hüküm bulunmaması cihetiyle "başkanlık" kurumunun Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile düzenlenmiş olması, ilk bakışta, hukuki açıdan bir sorun teşkil etmemektedir. 

Ancak, esasa ilişkin bir yaklaşımda bulunulduğunda şu önemli sorunun cevaplandırılması 

gerektiği açıktır: Acaba bir CBK kurulan bir kamu tüzel kişisine tanınabilecek yetkilerin bir 

sınırı var mıdır? 

Bu soruya olumlu cevap verilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. Zira bir CBK ile 

düzenlenemeyen konuda, CBK ile kurulan bir kamu tüzel kişisine düzenleyici ve bireysel 

işlem tesis etme yetkisi tanınamaz. Aksi yönde bir yaklaşım, Anayasanın CBK ile düzenleme 

yasağına ilişkin kurallarının dolanılması anlamını taşıyacaktır. 

Şu halde; Kapadokya Alan Başkanlığının tesis edeceği işlemlerin hukuki denetiminde, 

İdari Yargı Yerlerinin, CBK ile yetki tanınmış olmasını yeterli görmekle sınırlı bir yaklaşım 

yerine "Anayasa ve ilgili kanunları" da esas almaları gerekmektedir. 

Tabii ki; yargısal denetimde en başta, Anayasanın 90. maddesine göre, Uluslararası 

Sözleşmeler gözönünde bulundurulacaktır. 

Bu açıdan, Kapadokya Alanının bir uluslararası sözleşmeye dayanılarak dünya miras 

listesine alınmış olmasının önemli hukuki sonuçları olmak gerekir. Nitekim Danıştay'ın da bir 

uyuşmazlıkta bu sözleşmeyi esas aldığı görülmektedir: 

"...Anılan Sözleşme hükümlerinin bir gereği olarak oluşturulan Dünya Miras Listesi, 

UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenerek bulundukları ülkenin devleti 

tarafından korunması garanti edilmiş doğal ve kültürel varlıkları göstermektedir. Dünya Miras 

                     

e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma 

sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her 

ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları 

dışında iskân yapılamaz. 
11 Milli Park statüsü, aynı zamanda, yargı erkinin de bu alanlara müdahale karşısında koruyucu bir işlev 

görmesini sağlamakta idi. Örneğin bir uyuşmazlıkta Danıştay şu cümlelerle milli park statüsünde olan Göreme 

bölgesinin yapılaşmaya açılamayacağına hükmetmiştir: ".. .Göreme Milli Park sınırı içinde kalan dava konusu 

alanın, 2873 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, ancak bu taşınmazın sınırları içinde kaldığı milli park alanının 

korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması ile ilgili planlama esaslarını ve bu planla öngörülen koruma ve 

gelişim bölgeleri için hazırlanacak uygulama planlarının yapım esaslarını belirleyen bir uzun devreli gelişme 

planının varlığında ve bu gelişme planın izin verdiği ölçüde imar ve iskâna açılabilmesinin mümkün olduğu, uzun 

devreli gelişme planı yapılmadan, bu plan sınırları içinde kalan alanlar için hiç bir suretle uygulama imar planı 

yapılmasının mümkün olmadığı, uyuşmazlıkta ise, uzun devreli gelişme planı bulunmamasına rağmen, milli park 

sınırları içinde bulunan taşınmazın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarla konut alanı olarak belirlenmesi suretiyle 

yapılaşmaya açıldığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda hukuka uyarlık görülmemiştir." T.C. Danıştay 

Başkanlığı - İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2010/3572, Karar No: 2014/262, Karar tarihi: 06.02.2014; 

www.lexpera.com.tr. 

http://www.lexpera.com.tr/
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Listesine dahil edilerek tüm insanlığın ortak değeri kabul edilen Ayasofya'nın da, anılan 

sözleşme hükümleri gereğince, bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından korunacağı 

ve yaşatılacağı açıktır. Sözleşmede, koruma ve yaşatma ilkesine uygun olmak şartıyla, 

Ayasofya'nın kullanım şeklinin iç hukukumuza göre belirlenmesi önünde engel bir kural yer 

almamaktadır."12 

Dikkat edilirse Yüksek Mahkeme; ancak "kullanım şekli" ile sınırlı bir değişikliğin 

mümkün olabileceğini vurgulamıştır. Demek ki; kullanım şeklinin değiştirilmesi ya da 

belirlenmesinin ötesinde bir müdahale hukuka uygun olmayacaktır. 

Sonuç olarak, Kapadokya Alan Başkanlığı başta olmak üzere bu alanda faaliyette 

bulunacak idarelerce tesis edilecek işlemlerin Uluslararası Sözleşmelere, Anayasaya ve ilgili 

kanunlara uygun olması gerekmektedir. 

İdari yargı hâkiminin, idari işlemlerin hukuka uygunluk denetiminde bulunurken, özellikle 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer Cumhurbaşkanı işlemlerinde, Anayasanın 104. 

maddesinde öngörülen sınırlamaları dikkate alarak bir sonuca varması gerekmektedir. 

İMAR KANUNU UYARINCA PAYLI MÜLKİYET OLUŞUMU 

Dr. Öğr. Üy. Müge ÜREM
* 

İmar hukukunun bazı kavramlarının açıklanmasında Türk Medeni Kanunu'nun eşya 

hukuku kurumlarının gözden kaçırılması hatalara yol açabilmektedir. Arazi düzenlemesi ile 

paylı mülkiyet oluşumu ve pay sahibi kılınma tabirlerinin özenle kullanılması gerekmektedir. 

Parsellerin küçük yüzölçümleriyle müstakil parsellere elverişli olmayıp tek bir parsele 

dönüştürme işleminde Türk Medeni Kanunu'nun eşya hukuku kurumlarının uygulama alanı 

bulması gerekmektedir. Konumuzla ilgili olarak bu noktada kullanılması gereken tabir, 

“toplulaştırma” kavramı yerine TMK m. 1000 hükmü gereği “birleştirme”dir. 

Sorun, imar planına konu olan yerlerde paylı mülkiyetin oluşumuna vücut 

verilmesinden kaynaklanmaktadır. Birbirini tanımayan kişilerin idari işlemle paylı mülkiyet 

paydaşı haline getirilmesi sonrasında yapılaşmaya gidebilmesine dayalı tasarruf işlemlerinde 

aranan oybirliği bir türlü sağlanamamaktadır. TMK m. 692 hükmünce yapılması gereken tüm 

işlemlerin yapılması için oybirliğinin gerekli olması hukuki gerçeği karşısında uyuşmazlıklar 

çözülememektedir. Ayrıca ekonomik yönden güçlü olanın paylaşma istemli (izale-i şuyu) 

davaları ile kişilerin arazilerinde yapı sahibi olma isteklerinin de ortadan kalktığı düşünülecek 

olursa amacın gerçekleşmediği ortadadır. Önerimiz, kat mülkiyeti esaslarınca arazi 

düzenlemesi yapılmasıdır. İmar Kanunu m. 18/I hükmünce ve 2981 sayılı kanunda işlem 

tesisine imkân tanınmış olmasına rağmen bu yönde bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Oysa 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmiş olan kat irtifakı kurumu çözüm getirebilecek 

niteliktedir. Kat irtifakının kuruluşunu düzenleyen KMK m. 14 hükmüne veya İmar Kanunu'na 

eklenecek bir madde ile “arazi düzenlemesi KMK m. 14 hükmünde sayılan tasdikli proje 

aranmaksızın tanımlayama dayalı kat irtifakı kurulması yoluyla da gerçekleştirilebilir” 

şeklinde bir hüküm eklenerek paylı mülkiyetin oluşumuna dayalı belirsizlikler kaldırılarak 

                     
12 T.C. Danıştay Başkanlığı - 10. Daire, Esas No: 2012/8034, Karar No: 2017/1359, Karar tarihi: 09.03.2017; 

www.lexpera.com.tr. 

http://www.lexpera.com.tr/
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sağlıklı kentleşmeye imkân verilebilir. Böylece örneğin yapı kayıt belgesi sahiplerinin 

gecekondularına dayalı ya da andığımız şekilde 2981 sayılı kanun hükümlerince gecekondu 

ıslah planı yapılmış arazilerde hak sahiplerinde yapıların bulunduğu zemine dayalı arazide 

paylı mülkiyet tanınması yerine sahip olduğu haklara bağlı olarak arazide gerçekleştirilecek ve 

sonradan çizilecek projelere dayalı olarak imar planlarının emsallerine bağlı olarak inşa 

edilebilecek konut ve işyeri sayısına bağlı olarak kat irtifakı özgülemesi yapılabilmelidir. 

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
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II. OTURUM 

(15:00 - 16:30) 

Oturum Başkanı: 

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN 

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi



35 

 

ULUSLARARASI BOYUTUYLA ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 

Dr. Öğr. Üy. Asiye Selcen ATAÇ* 

ÖZET 

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak insan hakkıdır. Çevre hakkının uluslararası 

ölçekteki temelleri ve 1972 Stockholm Bildirgesi, 1982 Dünya Doğa Şartı, 1981 Afrika İnsan 

ve Halk Hakları Şartı ve 1983 Asya Halklarının ve Hükümetlerinin Temel Ödevleri Bildirgesi, 

1992 Rio Bildirgesi; çevre hakkının dayanağını oluşturan dolaylı belgeler ise 1966 tarihli 

Paktları ile birlikte 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1966 Paktları ve 1950 Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleridir1. 

Çevreye karşı suçlar, öğretide, korunan hukuksal yarara göre; doğrudan ekolojik 

menfaatlerin korunduğu (TCK m.181, TCK m.182), ekolojik ve insanı esas alan hukuksal 

menfaatlerin korunduğu (TCK m. 181/4, TCK. m.182/2), kentsel çevrenin korunduğu (TCK 

m.184/1), sadece insana yönelik menfaatlerin korunduğu (TCK m.183) suçlar olarak 

sınıflandırılmaktadır13 14 15. İmar hukukuyla doğrudan bağlantılı olan İmar Kirliliği (TCK 

m.184) suçunda, yasanın sistematiğine göre, korunması gereken hukuki değer çevre hakkıdır. 

Öğretide imar kirliliğinin, doğal bitki örtüsü ve toprakta yaşamını sürdüren canlıların 

korunmasında önemli bir yeri olduğu ifade edilmektedir16. Anayasa Mahkemesi de düzenli bir 

kentleşmenin aracı olan imar planları ve imar planlarının uygulanmasını sağlıklı ve dengeli 

bir çevrenin unsuru olarak değerlendirmektedir17. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, çevre hakkını yaşam hakkı kapsamında değerlendirdiği 

davalarda, devletin önleyici pozitif tedbirleri alma yükümlülüğüne işaret etmekte, idari 

makamların izin vermemeleri sebebiyle kamu görevlerini yerine getiren kişiler hakkında etkin 

bir soruşturma yürütülmemesini yaşam hakkının usuli açıdan ihlali olarak görmektedir. Bu 

kapsamda deprem gerçeğiyle bağlantılı olması ve imara açılmaması gereken alanların imara 

açılması, binaların gerekli koşullara aykırı yapımı ve denetim eksiklikleri nedeniyle ölümün 

meydana geldiği M. Özel vd. Türkiye davası değerlendirilecektir. 

İMAR KANUNU GEÇİCİ 16'NCI MADDE BAĞLAMINDA ALINAN YAPI KAYIT 

BELGESİNİN İPTALİ 

Dr. Öğr. Üy. Hüseyin Melih ÇAKIR* 

ÖZET 

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesine eklenen hükümle, ruhsatsız veya 

                     
* Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 
14 İbrahim Kaboğlu, Çevre Hakkı, İmge Kitabevi, 1996, s.134; Handan Yokuş Sevük, Çevre Hukuku, Doğal 

Çevrenin Korunması, Adalet, Ankara 2017, s.29. 
15 Sevük, s.261. 
16 Gülsün Aygörmez Uğurlubay, Çevreye Karşı Suçlar Türk Ve Alman Çevre Ceza Hukukunda Güncel 

Sorunlar, Yetkin, Ankara 2015, s.501. 
17 Yasemin Semiz, ‘Anayasa Mahkemesi'nin Çevre Hakkı Perspektifi', Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 4(2), 2014, s.9-46, s.20. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. 
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ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınması gayesiyle Yapı Kayıt Belgesi 

verileceği hüküm altına alınmıştır. Yapı kayıt belgesi, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış 

yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 

tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine 

kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde verilmiştir. 

Kanun koyucu yapı kayıt belgesinin verilmesini, basit bir usule bağlanmıştır. Belge, 

başvuranın beyanı üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tesis edilmekte ya da 

ilgilinin e-Devlet üzerinden başvurusuyla düzenlenmektedir. Belgenin verilmesinde beyanın 

esas alınması, Geçici 16.Madde'de yer alan şartların bulunmamasına karşın yapı kayıt 

belgesinin düzenlenmesi sonucunu beraberinde getirebilmekte; bu durumda yapı kayıt 

belgesinin geçerliliği sorunu gündeme gelmektedir. Bu minvalde, Yapı kayıt belgesinin iptali 

için Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar'da (Usul ve Esaslar) iki temel 

durum öngörülmüştür. Bunlardan ilki yapı kayıt belgesi bedelinin eksik yatırılmasıdır. İkincisi 

ise söz konusu yapının, mevzuatta yapı kayıt belgesi düzenlenmesine imkân tanınmayan 

taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması durumudur. Bu ikinci duruma 31.12.2017 tarihinden 

sonra yapılmış taşınmazların da dâhil olduğu ifade edilebilecektir. 

Yapı Kayıt Belgesinin yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle iptal edilmesi idare hukuku 

bağlamında idari işlemin geri alınması niteliğindedir. Zira Yapı Kayıt Belgesinin mevzuatta 

öngörülen şartları taşımaması nedeniyle iptal edilmesi geriye etkili olarak sonuç 

doğurmaktadır. Usul ve Esaslar'ın 8/2'inci maddesinde, “...Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu 

belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır. ” denilmesi de ‘iptal' ifadesinden ‘geri alma'nın 

anlaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Belgenin iptal edilmesi iki şekilde gerçekleşebilecektir. Bunlardan ilki, yapı kayıt belgesi 

sebebiyle menfaati ihlal edilen ilgililerin yapı kayıt belgesine karşı dava açmasıdır. İkincisi ise, 

idarenin belgeyi iptal etmesidir. İlgililer, öğrenme tarihinden itibaren dava açma süresi 

içerisinde, idari yargıda belgenin iptali istemiyle dava açabilecektir. İdare ise, yapı malikinin 

gerçek dışı beyanıyla idareyi yanıltması neticesinde alınmış yapı kayıt belgesini, süre sınırı 

olmaksızın geri alabilecektir. 

ETKİSİZ BİR CEZAİ DÜZENLEME OLARAK TCK 184. MADDE: İMAR 

KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU 

Dr. Öğr. Üy. Zeynep KARAER GÜÇLÜ
* 

ÖZET 

Devlet açısından bir yükümlülük, bireyler açısından bir hak niteliğinde Anayasa'nın 56. 

maddesinde ele alınan “çevre”, Anayasa ile aynı yönde olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun 

“amacı” başlığı altında da korunması gereken değerler arasında sayılmakta; TCK'da “Çevreye 

Karşı Suçlar” başlığı altında çevrenin korunması amacına hizmet etmesi öngörülen - 765 sayılı 

Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olmayan - “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 184. madde 

ile insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen “çevre”nin korunması amaçlanmaktadır. İmar 

kirliliğine neden olma suçunun temel ceza kanununda, çevreye karşı suçlar bölümünde 

düzenlemesi kanun koyucunun bu suç ile koruduğu hukuki menfaate verdiği önemi 
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yansıtmaktadır. Ancak kanun koyucu suçun sistematik olarak konumlandırmasında gösterdiği 

özeni, normu belirlerken göstermemiş, sonraki uygulamalarında da “çevreyi” koruma gayesini 

ikinci plana iterek normu “etkisizleştir”miştir. 

Bir ceza normunun etkinliği, temelde, normun korumayı hedeflediği hukuki menfaatin 

korunmasına ne ölçüde hizmet ettiği ile açıklanabilir. Suç ile korunan hukuki menfaatin etkin 

bir şekilde korunabilmesi için kanuni düzenlemenin yanı sıra yargısal faaliyetler ile devam 

eden yasama faaliyetlerini kapsayan uygulamanın da etkinliğe hizmet edecek nitelikte 

şekillenmesi gerekir. Madde 184'ün sadece birinci fırkası üzerinden bu ölçütler incelendiğinde 

normun etkisiz olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Madde 184/1'de maddi konu “bina” olarak belirlenmiş; bina, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 

5. maddesinde, yer alan “yapı” kavramının sadece bir kısmını karşılar şekilde tanımlanmıştır. 

Sınırlı maddi konu, normun etki alanını daraltmaktadır. Keza mad. 184/1'de “yapı ruhsatı” 

alınması gerektiği belirtilmiş, 3194 s. Kanunun 21. maddesindeki “yapı ruhsatı” tanımına 

başvurulması öngörülmüştür. Bu halde de 3194 s. Kanun mad. 21/3 kapsamında ruhsata tabi 

tadilatları gerçekleştirenlerin mad. 184/1 anlamında fail konumunda olup olmadıklarının tespiti 

sorunu ile karşılaşılmakta, olumsuz tespitlerde normun uygulama alanı daraltılmaktadır. TCK 

mad. 184/4 ile mad. 184/1'in yer bakımından uygulanması sınırlandırılmakta, mad. 184/1 

hükmünün ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanacağı 

belirtilmektedir. Bu sınırlama özellikle “mücavir alanların” normun uygulama alanı dışında 

değerlendirilmesine neden olmaktadır. 184. maddenin üçüncü fıkrasında ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı olarak yapılan, yaptırılan binanın imar planına ve ruhsatına uygun hale 

getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan 

kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı belirlenmiş, bu 

haliyle “şahsi cezasızlık nedeni” tanımlanmıştır. Normun “çevre”yi koruduğu dikkate 

alındığında böyle bir düzenlemenin gerekliliği sorgulanmakta; keza ruhsata uygun hale getirme 

için çoğu zaman gerçekleştirilmesi gereken yıkım faaliyetlerinin failin dışında kişi/kurum 

işlemlerine bağlı olması, failin tüm çabasına rağmen yıkımın gerçekleşmemesi hallerinde failin 

bu fıkradaki düzenlemeden faydalanması mümkün olmamaktadır. Bu düzenleme ancak 

devletin planlama yetkisine tecavüz eden eylemlerin sonradan planlama yetkisine uygun hale 

getirilmesi gerekçesiyle açıklanabilirse de fıkra, ceza yargılamasını sıkı bir şekilde idari 

süreçlere bağlayarak yargısal iş yükünü arttırmakta, soruşturma ve kovuşturma işlemlerini 

yavaşlatmakta, aynı konumda olan ve aynı çabayı gösteren faillerden bir kısmının kendi elinde 

olmayan nedenlerle 184/4 kapsamı dışında kalmaları hallerinde eşitsizliğe neden olmaktadır. 

Normun uygulanmasında dikkate alınan dava zamanaşımı süreleri de, idari işlem ve davalarla 

birlikte değerlendirildiğinde ayrı bir etkisizlik nedeni oluşturmaktadır. 

“İmar Barışı” olarak tanımlanan 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 16. maddesi ile 

3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen Geçici 16. maddeyle1 “Afet risklerine hazırlık kapsamında 

ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının 

sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için” belirlenen bedellerin 

ödenmesi karşılığında eylem cezasız kalmaktadır. İlgili düzenlemeye ilişkin yorumlarda İmar 
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Barışına 10 milyon 247 bin başvuru yapıldığı başvurular neticesinde 23 milyar 536 milyon lira 

gelir elde edildiği; İmar Barışına ilişkin bu başvurular ile 13 milyon konutun imar ve iskân 

sorununu çözmesinin hedeflendiği18 19 belirtilmiştir. Bu belirleme şu ana kadar yargısal 

denetimden geçen tüm binalar hariç, sadece “konut” vasfında mad. 184/1 hükmüne aykırılık 

oluşturan yaklaşık 13 milyon binanın olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Devletin mali 

çıkarları gözetilerek hazırlanan Geçici mad.16 ile devam eden “hukuka aykırı” durum adeta bir 

bedel ödeyerek hukuka uygun kılınmakta ancak ilgili suç ile zarar gören hukuki menfaatin 

korunmasına, onarılmasına hizmet edilmemektedir. Aksine yeni bir “cezasızlık” nedeni daha 

ihdas edilerek gerek kamuoyunda gerekse uygulayıcılarda normun etkisiz olduğu izlenimini 

pekiştirilmiştir. 7143 s. Kanun ile yapılan değişikliğin uygulamadaki sonuçları incelendiğinde; 

Yargıtay'ın 2017 yılının tamamında “imar kirliliğine neden olma” suçu ile ilgili karar sayısının 

yaklaşık 660 olarak belirlenmekte iken 7143 s. Kanundan sonra “3194 s. Yasa Geçici mad. 

16”ya dayanılarak ve sadece bu gerekçe ile verilen bozmaya ilişkin karar sayısının Nisan 

2019, Mayıs ve Temmuz 2019'da, sadece üç ay toplamında yaklaşık 843 olarak 

belirlenmektedir20. Bu tespitler ışığında 3194 s. Kanuna eklenen Geçici 16. madde önemli bir 

etkisizlik nedenidir. Normun bu şekilde etkisizleştirilmesi daha önce ilgili suçtan 

cezalandırılanlar açısından da “adalet” duygusunu da zedeleyecektir; zira bu halde aynı eylem 

nedeniyle cezalandırılanlar için cezalandırma eylemi keyfilik olarak algılanacaktır. 

TCK'nın 181-184. maddelerine ilişkin yargısal istatistiklere bakıldığında da üç suç için 

2017-2018 yıllarında açılan kamu davasının 33.099 adet; mahkûmiyet kararlarının 19.491 adet, 

beraat kararlarının 7.632 adet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının 1.661 

adet olduğu tespit edilmektedir21. İstatistiki veriler sadece konut olarak kullanılan mevzuata 

aykırı binaların yarısının dahi ceza yargılamasına konu edilmediğini ortaya koymaktadır. Bu 

haliyle TCK mad. 184'ün sadece birinci fıkrası açısından dahi normun etkin olmadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Norm caydırıcı bir etkiye sahip olmadığı gibi normun ceza yargısına yansıması 

da fiili duruma nazaran bir hayli düşüktür ve bu hal, şartlar gerçekleştiğinde cezanın 

kaçınılmaz olması gerektiği önermesi ile bağdaşmamaktadır. 

Düzenleme yeri itibariye etkin bir kullanım öngörülmüşse de normun gerek lafzı gerekse 

sonradan uygulanmasına ilişkin gerçekleştirilen yasama faaliyetleri ile norm etkisiz hale 

getirilmiştir. Bu tespitler gerek bireyler gerekse yargılama makamları nezdinde suça ilişkin 

olarak “nasılsa cezalandırma olmayacağı” izlenimini uyandırarak, bir ceza normunun özünde 

barındırdığı genel önleme amacına aykırı sonuçların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Norm, 

caydırıcı nitelikte olmadığı gibi cezalandırıcı niteliğini de yitirmiştir. Bu tespit 184. maddenin 

etkinliğinin başarılı bir suç siyasetinin oluşturulabilmesi açısından yeniden değerlendirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Normun etkinliğinin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bunlardan sonuç 

çıkarma, suça karşı metodik bir strateji, bir sanat olarak tanımlanan suç siyasetinin görevidir22 

                     
18https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7143.pdf;https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.p 

df e.t. 30.11.2019 
19https://csb.gov.tr/imar-barisinda-ilk-taksit-odeme-suresi-yarin-sona-eriyor-bakanlik-faaliyetleri-27581; 

https://imarbarisi.csb.gov.tr/fotograf-galerisi e.t.30.11.2019 
20 https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ adresinden ulaşılabilen kararlar 
21

 http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792019103654adalet_ist_2018.pdfe.t.30.11.2019 
22 Dönmezer, Sulhi, Kriminoloji, Beta Basım Yayım Dağıtıcılık A.Ş, 8. Bası, 1994, s.16 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf%20e.t.%2030.11.2019
https://csb.gov.tr/imar-barisinda-ilk-taksit-odeme-suresi-yarin-sona-eriyor-bakanlik-faaliyetleri-27581
https://imarbarisi.csb.gov.tr/fotograf-galerisi
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792019103654adalet_ist_2018.pdf
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ve başarılı bir suç siyaseti normun etkinliğini denetleyerek, bundan bir sonuç çıkarabilmeli, 

norma kayıtsız kalmamalıdır.
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