
 T.C. 

BOLU BELEDİYESİ 

ENCÜMENİ 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 

 

Karar Tarihi : 22/04/2022 

Karar No : 2022/455 

Konu  : 18. Madde Uygulaması 

 

 TEKLİFİN ÖZÜ : 

  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19/04/2022 tarih ve 1370707 sayılı yazısı 

incelendi, gereği düşünüldü. 

 

 KARAR  : 

 

 Bolu İli, Merkez İlçe, Karaçayır Mahallesi bir bölümünü içeren alanda yapılan 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması Bolu İdare Mahkemesinin 

22.10.2021 tarih 2021/286 Esas No 2021/967 Sayılı Kararı ve Bolu İdare Mahkemesinin 

22.10.2021 tarih 2021/205 Esas No 2021/955 Sayılı Kararı ve Bolu İdare Mahkemesinin 

16.12.2021 tarih 2021/128 Esas No 2021/1269 Sayılı Kararları ile iptal edilmiştir. Söz 

konusu Mahkeme Kararlarında “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine ve Arazi 

ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ‘’Düzenleme sınırının geçirilmesi’’ 

başlığı altında düzenlenen 10.maddesine uygun işlem tesis edilmediği, davalı idarece 

davaya konu parselin düzenleme alanına dahil edilmesiyle toplam kadastral parsel 

alanın artış gerçekleştiği, uygulama alanındaki kadastral parsellerden daha fazla DOP 

kesintisine sebep olunduğu ve parselasyon uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve 

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı 

sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.’’ 

iptal gerekçesi olarak gösterilmiştir.  

Söz konusu mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla Arazi Ve 

Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 37 nci maddesinin 1 inci bendinde 

“Mahkeme kararında parsel bazlı iptal kararı varsa; mevcut imar parselleri üzerinden 

yapılabiliyorsa sadece o parsel ya da parsellere yönelik düzeltme yapılır. İptal kararına 

konu parselde, uygulama alanındaki diğer parsellerde etkilendiğinden düzeltme 

yapılamıyorsa; etkilenen diğer parseller de dikkate alınarak veya uygulama alanının 

tamamında yeni bir parselasyon planı yapılır.” hükmüne göre uygulama yapılmıştır. 

Proje uygulama sahası;  

Karaçayır Mahallesi; 

242 ada 18, 19, 21, 26, 39, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  

95, 96 nolu parseller,  

244 ada 1 nolu parsel,  

245 ada 2, 6 nolu parseller,  

258 ada 1, 31 numaralı parseller,  

İhdas edilerek oluşan (geçici) 9999 ada 1, 2, 3 numaralı parseller ve 1001 ada 1, 2,  

3 numaralı parseller,  

3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işine 

ait uygulama parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin asılıp ilan edilmesi ve 

kesinleşmesinden sonra tescillerinin yapılabilmesi için;  
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a - Sandallar Mahallesinin belirli bir bölümünü içeren ve ekli uygulama sahası 

içinde yukarıda numaraları yazılı kadastral parseller işlem görmüş ve aşağıda belirtilen 

imar adaları, imar parselleri, ibadet yeri, imar yolları ile park ve yeşil alanlar 

oluşmuştur.  

3546 ada 1 nolu parsel,  

3547 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller,  

3548 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı parseller,  

3549 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parseller,  

3550 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parseller,  

3551 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parseller,  

3552 ada 1 nolu parsel,  

3553 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller,  

3615 ada 1, 2 numaralı parseller oluşmuştur.  

3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uyarınca yapılacak arsa ve arazi 

düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmelik uyarıca düzenlenen parselasyon 

planlarının dağıtım cetvellerinin ve düzenlemeye ilişkin belgelerin onaylanmasına,  

b - Parselasyon planları ve dağıtım cetvellerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. 

Madde uygulama yönetmeliğinin 39.Maddesine göre 1 ay müddetle Belediye’de 

asılmasına, ayrıca mutad vasıtalarla duyurulmasına, ilgili mahalle muhtarlıklarına 

tebliğine ve bu sürenin sonunda kesinleştirilmesine,  

c –Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, genel otopark, 

belediye hizmet alanı, umumi hizmetle ayrılan ve tescile tabi olmayan alanların 

düzenleme dolasıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi 

tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden oranında düzenleme 

ortaklık payı düşürülmesine, hazırlanan işlemli belgeler dosyasında Belediyemizce 

belirlenmiş olan düzenleme sahasının düzenleme ortaklık payı hesabı ve düzenlemeye 

ilişkin belgelerin onaylanmasına,  

d- Uygulama sahasında bulunan ve daha önce uygulama görerek yola terke tabi 

olmuş parsellerin yola terk oranı ile Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O.) 

arasındaki fark kadar düzenleme ortaklık payı alınmasına, terk oranı düzenleme 

ortaklık payından fazla olan taşınmazlardan düzenleme ortaklık payı alınmadan (veya 

mevcut yüzölçümüne fazlası eklenmeden) mevcut yüzölçümlerinin aynen korunarak 

tescillerine,  

e- Uygulama sonucu oluşan tüm parsellerde ‘’ ek başına yapılaşmaya müsait 

değildir.’’ Veya ‘’komşu parsellerle değerlenecektir’’ şerhlerinin tamamının 

kaldırılmasına,  

f- Uygulama içinde yoldan ihdas edilerek oluşan 9999 ada 1,2,3 parsel numaralı 

taşınmazlar tamamının dağıtıma dahil edilmeyerek düzenleme ortaklık payına 

verilmesine,  

g- Uygulama içinde dereden ihdas edilerek 10001 ada 1,2,3 numaralı parsellerin 

Maliye Hazinesi adına tesciline,  

h- Uygulama sonucu oluşan kamu mülkiyetleri haricindeki adalar dışında oluşan 

tüm parsellere altyapı şerhlerinin konulmasına,  
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ı - Hiç işlem görmemiş kadastral parsellerden DOP % ‘si kadar pay düşülerek 

tescillerine,  

j- 3546 ada 1 nolu parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Teknik Lise 

olduğundan Maliye Hazinesi adına tescil edilmesine,  

k- Uygulama içinde yapılan ayırma çaplarının onaylanmasına,  

Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Şehrimiz İmar Planı ve 

2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. 

maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. 16. 17. 18. 19 Maddelerine göre uygun olup 

18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 39.Maddesine göre 1 ay müddetle Belediyede 

asılması, ayrıca mutad vasıtalarla duyurulması, ilgili mahalle, köy muhtarlıklarına 

tebliği ve bu sürenin sonunda kesinleştirilmesine,  

Yapılacak olan işlemin aynen kabul ve tasdikine, gereği için evrakın İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Yerel Hizmetler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

havalesine karar verilmiştir. 

 

N.M. 

 

 
 

 

 

                             

Hüseyin Ekrem SERİN                          Cihan TUTAL                           Hasan Hakan ALPASLAN                      
  ENCÜMEN BAŞKANI                                        ÜYE                                                           ÜYE              

  

  
                                          

 

      Tahsin ARSLAN                                 Naim AYHAN                                      Emre ALAN 
YAZI İŞLERİ MÜDÜR V.                      MALİ HİZM. MÜDÜRÜ                     İMAR VE ŞEH. MÜDÜR V. 
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