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Plan Uygulama Araçları 

2. Ayırma (İfraz) ve Birleştirme (Tevhit) İşlemleri 

 İmar yasasının 15 ve 16. maddeleridir 

 Taşınmaz sahiplerinin isteği ile bedelsiz terk 

yapılarak. 

 sosyal adalet ilkesinin zedelenmesine en 

müsait araç, parsellerden farklı terk 

yapılması 

  Az kayıplı kadastro parsellerindeki 

uygulamaların önceliği alması. 

 Hala kullanılan bir araç. 
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Plan Uygulama Araçları 

3. Arsa ve Arazi Düzenlemesi 

 

 Kadastro parsellerinin imar parsellerine 

dönüştürülmesi; Bedelsiz terk 

 1848 Ebniye Nizamnamesi 

 Düzenleme Ortaklık Payı 

 Kamu Ortaklık Payı uygulaması 

 Görece sosyal adalet en uygun araç. 
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Plan Uygulama Araçları 

3. Takas/Trampa İşlemleri 

 Sit alanı ilan ve tescil edilen alanlarda 

uygulanmakta. 

 Bakanlık tarafından trampa programlarına 

alınan yerlerdeki özel kişilerine ait 

taşınmazlar Hazine taşınmazları ile trampa 

edilebilmektedir.  

 Etkin bir araç değil. 
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Plan Uygulama Araçları 

4. İmar Haklarının Aktarımı /Tanım 

 imar hakkının tamamen ya da kısmen 

yasaklanması durumunda, mülk sahibinin 

zararını telafi etmek üzere geliştirilmiştir. 

 İHA ile bir taşınmaz üzerinde sahip olunan 

imar hakkı kök parsel yerine bir başka 

parselde kullanılmak üzere aktarılmaktadır. 

 Koruma Alanı – Kullanma Alanı 
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Plan Uygulama Araçları 

4. İmar Haklarının Aktarımı /Kısa Geçmiş 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunda 2011 yılında yapılan 

değişiklikle mevzuatımıza girmiştir.  

 ABD de en eski İHA uygulaması 1965 yılında 

Tarihi Anıtları Koruma Yasası ile yaşama 

geçirilmiştir. 

 1997 de 25 eyalette 107 İHA programı 

gerçekleştiğini göstermektedir. 
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Plan Uygulama Araçları 

4. İmar Haklarının Aktarımı /Temel İlkeler 

 Geçerli bir kamusal amacın varlığı, 

 Koruma ve kullanma alanlarının imar planlarında açık 

olarak belirlenmiş olması, 

 Tutarlılık, 

 Açıklık, 

 Belirli bir taşınmaz üzerindeki imar hakkının planlarda 

açıkça belirtilmesi, 

 Kullanma alanları belirlenmesinde ayrıntılı çalışma, 

 Kullanma alanının çekici kılınması. 
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Plan Uygulama Araçları 

4. İmar Haklarının Aktarımı /Koruma Alanları 

 Açık Alanlar, 

 Vahşi ve doğal yaşam alanları, 

 Ağaçlık ve orman alanları, 

 Kıyılar ve kıyılara geçiş alanları, 

 Toplulukları ayıran koruma bantları, 

 Bölgesel geçiş yolları, patikalar, 

 Tarihi eserler, sit alanları 

 Diğer koruma programlarına dahil edilmemiş olan tarım 
alanları, 

 Park alanları.  
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Plan Uygulama Araçları 

4. İmar Haklarının Aktarımı /Kullanma Alanları 

 

 Kullanma alanlarının saptanması da önemli 

bir planlama kararıdır. Çünkü imar hakkı 

belgesi satın alan girişimcilere planla verilen 

imar hakkının üzerinde bir ek imar hakkı 

verilmektedir.  

 Kullanma alanlarının ek yoğunluğu 

taşıyabilecek fiziksel ve sosyal altyapı 

donatımlarına sahip olmalı ve kentsel 

alanlarda yapılı çevrenin gelişme açısından 

çekici yerlerinde konumlanmış olmalıdır.  

13 



Plan Uygulama Araçları 

4. İmar Haklarının Aktarımı /Sonuç 

 Yönetmeliği hazırlanmadığı için ülkemiz 

uygulaması takas aracı gibi yapılmaktadır. 

 Yeni hazırlanacak bir İmar Yasasında 

kapsamlı biçimde yer almalıdır. 

 Kamuya herhangi bir mali yük getirmeden 

kentte büyük ölçekli koruma alanları 

oluşturulabilmektedir. 

 Görece de olsa sosyal adalet ilkesi yaşama 

geçirilebilmektedir. Kamu da rantlardan 

pay almaktadır. 
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