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Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle ortaya çıkan sağlıksız ve plansız 

kentleşmenin önüne geçilmesinde en önemli araçlardan biri rasyonel, uygulanabilir, 

katılımcı ve bireysel çıkarlardan ziyade kamu yararını gözeten imar planlarıdır. İmar 

planlarının mekana yansıtılması aşamasında planlardaki arazi kullanım ve yapılaşma 

kararları, taşınmaz kullanımlarını doğrudan etkilemekte ve bu etki yatırım kararlarının 

alınması, uygulamaya geçirilmesi ve taşınmaz yatırımlarının yapılabilirliği yönlerinden 

ele alınmaktadır. Doğal olarak plan kararları taşınmaz piyasasının gelişiminde katalizör 

görevini üstlenmiş olmaktadır.   

 

İmar planlarının hazırlanmasında uygulayıcı konumdaki kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından konunun teknik ve hukuki boyutunun yeterince önemsenmemesi, planlama 

esasları ve şehircilik ilkelerine yeterince önem verilmemesi ve planlama aşamasında 

adalet ölçüsünden uzaklaşılarak rant amaçlı projelerin teşvik edilmesi gibi nedenlerle 

imar planları sık sık idari yargıya taşınmakta ve iptale ilişkin kararlar tesis edilmektedir. 

Bu durum yatırımların gecikmesi ve hatta taşınmazlara ilişkin yıkım kararlarına 

sebebiyet vermekte; taşınmaz malikleri, diğer piyasa aktörleri ve özellikle inşaat ve 

taşınmaz alt sektörünün ekonomik gelişiminde telafisi imkansız zararla yol açmaktadır.  

 

Çalışmada imar planlarının yargı tarafından iptal edilme gerekçeleri; mevzuat ve yargı 

kararları çerçevesinde genel olarak incelenmiş ve yargıya taşınan uyuşmazlıkların 

sonuçları taşınmaz kullanımlarına olası etkileri ve örnek olaylarla ele alınmıştır. 

İnceleme ve özellikle örnek olay analizlerinin sonuçları, parsel ölçeğindeki plan 

iptallerinin doğrudan taşınmaz yatırımcılarını etkilediğini, malikler üzerindeki etkinin 

zayıf olduğunu veya öyle algılandığını, ancak mücavir taşınmazlar ve alt yerleşim 

ölçeklerinde taşınmaz piyasasına olası olumsuz etkinin daha büyük olabileceğini 

göstermektedir. Taşınmaz değerini ve piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden olan 

imar planlarının yapılması aşamasında başlıca iptal nedenlerinin önüne geçilebilmesi 

için alınması gereken temel önlemler de araştırma sonuçlarına göre ortaya konulmuştur.  
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A development plan that is rational, applicable, participatory, and protecting public 

interest rather than personal, is among the most important tools to prevent unplanned 

urbanization which is a result of economical, social, cultural and other motives. The 

rulings related to land usage and settlements in the development plans directly impact 

the real estate property usage at the stage of reflecting the development plans to 

location. Consequently, taking the investment decisions, carrying out investments and 

improving the real estate market are catalyzed by these rulings.  

 

However, development plans are frequently litigated and judicial process end up with 

cancellation due to the technical and legal aspects not being prioritized, planning and 

urbanization principals not being took into consideration, and the projects for unearned 

income being promoted without justice at the planning stage by the public institutions, 

the executers of the development plans. This results in delays in investments and 

demolition decisions to real estate properties. Further, this causes irrevocable damage to 

real estate owners specifically subsector of construction, real estate and to national 

economy. 

 

This analysis addresses the reasons of development plan cancellations by adjudication, 

the law in effect, the results of the litigated disputes due Council of State decrees, and 

effects to real estate usage with case studies. The measures required to be taken to 

prevent major reasons of development plan cancellations that are among the key factors 

influencing the real estate valuation and market are also analyzed within this study.  

   

January 2013, 77 pages 

  
Keywords: Development plan, decision of stay of implementation, cancellation 

decision, real estate usage, execution and effects of court orders. 
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1. GİRİŞ 

 

1982 tarihli Anayasa’nın 56. maddesine göre; herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak hem devletin hem de vatandaşların ödevi sayılmaktadır. 

Ayrıca Anayasa’nın 57. maddesi ile Devlete, şehirlerin özellikleri ve çevre koşullarını 

gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önlemleri 

alma görevi verilmiştir. Devletin bu görevlerini yerine getirirken kullandığı en önemli 

araçlardan biri imar planlarıdır. 

 

İmar planları bireylerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının sağlanmasının 

önemli bir aracı olduğu kadar, Anayasa ile korunan temel haklardan olan mülkiyet 

hakkına devlet eliyle müdahale edilmesinde önemli bir etkeni oluşturmaktadır. İmar 

planlarının yapımı ve uygulanması sonucunda malikler ile yerel ve merkezi idare 

arasında birçok ihtilaf (anlaşmazlık) ortaya çıkmakta, idari ve adli yargıda çok sayıda 

dava açılmakta ve iç hukuk yollarının kapanmasının ardından Devlet taşınmazlara 

orantısız müdahaleden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne tazminat ödemeye 

mahkum edilebilmektedir. Bu nedenle, imar planlarının yapımı aşamasında 

uygulayıcıların ve kamu görevlilerinin çok hassas davranması kamusal ve kurumsal 

sorumluluk açısından büyük önem taşımaktadır.    

 

İmar hukuku; kentin yönetim sistemini belirlemekte, planlamasını ve kentsel arazinin 

imarı veya düzenlenmesini tesis etmekte, kent yönetici ve plancılarının yetkilerinin 

sınırlarını belirlemektedir. Ancak ülkemizde, özellikle de arazi rantının yüksek olduğu 

bölgelerde, kamu yararını gözetmeyen, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına 

aykırılık teşkil eden, çıkar amaçlı imar planları onaylanarak Anayasa’nın mülkiyet 

hakkı ve eşitlik ilkesi ile imar mevzuatına aykırı yapılaşmaların gerçekleşmekte, imar 

planlarının genel düzenleyici işlem olması niteliği nedeniyle de bu durum sıkça 

yargıya taşınmaktadır. Mekanı düzenlemek amacıyla yola çıkan planlama, toplumu 

düzenlemek amacıyla yola çıkan bir araç olarak hukuka kendisine yasallık 

kazandırmak ve arızaların giderilmesi aşamasında başvurmaktadır.  Kentsel kesimde 

artan rant ve planlama-rant yaklaşımları, kent ve imar hukukunun temel konuları 
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arasına girmiştir. 

 

Kentin gelişiminde belirleyici olan üst ölçekli planlardan, taşınmaz malikleri için 

birebir bağlayıcı olan ruhsat alım aşamasına kadar birçok konuda yaşanan 

uyuşmazlıklar taşınmaz piyasasını olumsuz yönde etkileyebilmekte, kentleri plansız 

bırakabilmekte, yapıları kaçak duruma düşürebilmekte, yatırımcı ve taşınmaz sahipleri 

açısından içinden çıkılması güç sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Konu ister konut, 

ister ticari tesis, isterse turizm tesisleri için geçerli olsun; taşınmaz stokunun 

tespitinde, piyasanın değerlendirilmesinde ve özellikle yeni yatırımcıların projeleri 

için yer seçimi kararları alınmasında büyük çelişkilere sebebiyet vermektedir.  Bunların 

yanı sıra, taşınmaz piyasasında arz/talep dengesini önemli ölçüde etkileyen imar planı 

iptaline ilişkin yargı kararlarının uygulaması aşamasında da ilgili kurum ve kuruluşlar 

etkisiz kalmakta, uygulanamayan idari yaptırımlar yeni hukuksuzluklara sebebiyet 

vermektedir. İmar planları taşınmazların kullanımını şekillendirmede temel araçtır. 

Taşınmazın yapılaşma koşulları, kullanımları ve sonuç olarak taşınmazların piyasa 

değeri doğrudan imar planlarından etkilenmektedir. 

 

Türkiye’de özellikle büyük kentler ve kıyı yerleşimlerde imar planı iptalleri ve etkileri 

sıklıkla tartışma konusu yapılmaktadır. Ergen (2011), Gözübüyük (1970) ve Uluer 

(1970) tarafından yapılan çalışmalara göre imar planı iptallerinin nedenleri; yeterliliğe 

sahip müellifin olmaması, teknik zorunluluk söz konusu değil iken, sosyal ve teknik 

altyapı alanlarının kaldırılması ve eşdeğer alan oluşturulmaması, planların şehircilik 

ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması, imar planı tadilatıyla plan 

bütünlüğünün bozulması, imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olmaması ve imar 

planlarının değiştirilmesine ilişkin usul kurallarına uygun işlem yapılmamış olması 

olarak sıralanmaktadır. Ancak açıklanan faktörlerin büyük ölçüde sınırları veya 

kapsamlarının belirsizlik içerdiği ve uygulamada sıklıkla tartışma konusu oldukları 

gözlenmektedir.  

 

Bu çalışmada uygulamada önemli sonuçlar doğuran imar planlarının idari yargı 

tarafından iptal edilme gerekçeleri, yürürlükteki kanunlar ve Danıştay kararları 

çerçevesinde genel olarak incelenmiş ve plan iptallerinin direkt ve dolaylı etkileri veya 
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sonuçları özellikle ortaya konulmuştur. Hem yargı kararları, hem de seçilmiş az 

sayıdaki proje örnek olay alınarak plan etkilerinin olası sonuçları ve özellikle iptal 

kararlarının taşınmazların kullanımına etkileri değerlendirilmiştir. Plan iptalleri ve 

inşaat ve/veya iskan ruhsatı olmayan proje alanlarındaki bağımsız bölümlerin malik 

ve/veya kullanıcılarının konuya yaklaşımları değerlendirilmiş olup, taşınmazların 

iskan ruhsatlarının alınmamasının taşınmazların piyasa değerleri ve kullanımlarına 

etkileri örnek olay çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu çalışmanın temel sınırlılığı 

yapılan analiz ve değerlendirmelerin örnek olaylarla sınırlı olması ve örnek olay 

sonuçlarının genelleştirilmesinin –sınırlı sayıdaki gözleme dayalı analizi ve 

değerlendirme nedeniyle- kısıtlı olması ve doğal olarak sonuçların genelleştirilmesinde 

ihtiyatlı olunmasının zorunlu olmasıdır. Bu kapsamda üst ölçekten alt ölçeğe doğru 

plan iptallerinin neden olabileceği idari yaptırımların etkilerinin genel olarak Ankara 

İli’nden seçilmiş birkaç örnek olay analizi ile ortaya konulması ile plan iptallerinin 

taşınmaz piyasaları ve kullanımlarına olası etkileri değerlendirilmiştir.  

 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Konunun önemi, amaç ve kapsamının 

açıklandığı giriş bölümünü izleyen kuramsal çerçeve başlıklı ilk bölümde imar 

planlarının temel ilkeleri ve çerçevesi ele alınmış, ikinci bölümünde imar planlarının 

hukuksal niteliği, plan iptallerine ilişkin yargı kararları ve etkileri incelenmiş, önceki 

çalışmaların sonuçları ve seçilmiş örnek olaylara dayalı olarak plan iptallerinin 

taşınmazların kullanımı ve piyasa değerlerine olası etkileri irdelenmiş ve son bölümde 

ise konunun genel değerlendirmesi yapılmış ve temel öneriler sıralanmıştır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1 Kent Kavramı 

 

İnsan yerleşimlerinin kent ve köy olarak sınıflanması veya bu yerleşimlerin kesin 

çizgilerle birbirilerinden ayrılmalarında güçlükler yaşanmaktadır. Kırsal ve kentsel 

yerleşimlerin sınıflanmasında güçlük yaşanmakla birlikte söz konusu yerleşimlerin 

tanımları ve ölçütleri ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

 

Yönetsel sınır ölçütüne göre yapılan kent tanımında, belediye sınırı içindeki alanlar 

“kent” burada yaşayan nüfus “kentli nüfus” olarak adlandırılmaktadır. Nüfus ölçütüne 

göre yapılan tanım ise 442 sayılı Köy Kanunu’nun 1. maddesine dayanmaktadır. Buna 

göre “nüfusu 2.000 kişiden az olan yurtlara (köy) ve nüfusu 2.000 ile 20.000 kişi 

arasında olanlara (kasaba) ve 20.000 kişinden fazla nüfusu olanlara (şehir) adı 

verilmektedir. Nüfusu 2.000 kişiden düşük olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan 

nahiye, kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur ve Belediye Kanununa tabi” 

olduğu hükmüne amirdir.   

 

Kent tanımlamada başka bir üçüncü ölçüt de ekonomik yaklaşımlardır. Bir ekonomiste 

göre kent “mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve tüketimi sürecinde toplumun sürekli 

olarak değişen gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıkan bir ekonomik 

mekanizma” olarak tanımlanmaktadır. Bu genel tanımın dışında bir yerleşmeye “kent” 

adının verilebilmesi, genel olarak nüfusun tarım dışı kesimlerde çalışması gerekli 

görülmektedir. Yerleşimler, tarım dışındaki ve tarımdaki nüfus oranlarına bakılarak 

“kent” ya da “köy” adı verilmektedir (Keleş 1996). 

 

Bazı kent tanımlarında toplumbilim ölçütleri esas alınmaktadır. Amerikan 

toplumbilimcilerinden Queen ve Carpenter, kenti “yerine ve zamanına göre geniş 

sayılacak biçimde bir araya gelmiş ve bazı ayırt edici özellikleri bulunan insanlar ve 

yapılar topluluğu olarak” tanımlamışlardır. Louis Wirth’e göre “Kent, toplumsal 

bakımdan benzerlik göstermeyen bireylerin oluşturduğu, göreceli olarak geniş, yoğun 

nüfuslu ve mekanda süreklilik niteliği olan yerleşmedir”. Toplumbilimciler tarafından 
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yapılan kent tanımlarının ortak özellikleri; belli bir nüfus büyüklüğü, yoğunluk, 

işbölümü, uzmanlaşma ve türdeş olmama nitelikleri olarak sıralanmaktadır (Keleş 

1996). 

 

2.1.1 Kent planlaması ve imar kavramı 

 

2.1.1.1 Kent planlaması kavramı 

 

Ünlü kentbilimci Thomas Adams kent planlamasını “toplumsal ve iktisadi 

gereksinmeleri göz önünde bulundurarak kentlerin fiziksel gelişmelerinin 

biçimlenmesine bir yön vermekle ilgili sorunlarla uğraşan bir bilim, bir sanat ve bir 

uğraş alanı” olarak tanımlamıştır. Harvey S. Perloff’a göre kent planlaması, “…hem 

büyük metropoliten bölgelerin kapsadığı tüm kentleşmiş alanları, hem daha küçük 

kentsel toplulukları, hem de büyük bir kentin özeğini ilgilendiren planlama 

eylemlerine verilen isim” olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan J.T. Howard 

tarafından kent planlaması; “kentsel alanların değişmesine bir yön verilmesi” 

biçiminde ele alınmıştır. Howard, bu niteliği ile kent planlaması eyleminin; yapılar, 

yollar, parklar, kamu kuruluşları ve kentin fizik varlığının öteki öğelerinin fizik 

anlamda düzenlenmesi ve biçimlendirilmesinde daha ileri giden kimi toplumsal ve 

ekonomik amaçların gerçekleştirilmesine yönelmiş olduğunu  da belirtir. Öte yandan 

S.F. Chapin de, kentsel alanların büyümesi ve gelişmesi için önceden saptanmış 

hedeflere (ereklere) ulaşmakta kullanılan sağgörüyü (basiret), kent planlaması olarak 

tanımlamaktadır. 

 

Bazı Türk kentbilimcileri ise kent planlamasını; “ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı 

çerçevesi içinde bilimsel yöntemlere göre yapılan araştırmalara dayanarak, plan, 

program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların 

gerçekleştirilmesini de kapsayan bir sanat ve çalışma alanı” olarak tanımlamaktadırlar 

(Keleş, 1996). 

 

Hukuki yönden kent planlaması kavramı irdelendiğinde; planlama bir idari fonksiyon 

olarak nitelendirilmekte, içeriği ne olursa olsun, önceden saptanmış hedef ya da 
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hedeflere, yine önceden saptanmış sürede ulaşmak için izlenecek yön ve yöntemleri 

belirleme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Siyasi olarak belli kamusal politikaların 

tespiti amacıyla kabul edilmekle birlikte, planlama ile ilgili kararlar diğer siyasi 

kararlardan farklı olup, resmi rasyonaliteye dayanmaktadır. Bu diğer birçok kamusal 

kararlarda bulunmayan bir özellik olarak da değerlendirilmektedir (Tazegül, 2010). 

 

2.1.1.2 İmar kavramı 

 

İmar, Arapça “umran” kelimesinden türetilmiş olup, şenlendirme ve bayındır hale 

getirme anlamına gelmektedir. Kavram bugün aynı anlamı içermekle birlikte daha geniş 

olarak nizam ve düzenlilik (planlama) kavramını da kapsamaktadır. İmar soyut bir 

kavram olup, mevcut bir kamusal ya da özel araziyi yine soyut çizgilerle (plan) 

kurmaca bir geleceğe yönelik olarak düzenleme ve kararlaştırma amacına yönelik bir 

araç olarak değerlendirilebilir.  

 

Kent planlamasının temel uğraş alanı imar faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik her 

ölçek ve içerikte fiziki planların hazırlanması ve uygulanmasının gereklerini yerine 

getirmektir. İşte bu noktada “imar planlaması” kavramı ortaya çıkmaktadır. İmar 

planlaması, bir kentin yerleşim şekli, alanı ve arazi yapısı gibi fiziksel ve coğrafi; 

nüfus, gelir ve geçim kaynağı, iş alanları (tarım, sanayi ve hizmetler gibi ana 

sektörlerin durumu ve gelişimi), istihdam (sivil istihdamın sektörel dağılımı), işsizlik, 

ulaşım, barınma gibi toplumsal ve ekonomik özelliklerinin kenti çevreleyen bütün 

şartlarla birlikte belirlenerek, bunların gelecekteki yönelimlerine ilişkin tahminlerde 

bulunma ve kentsel hizmetleri bu tahminlere göre gerçekleştirme eylemi olarak 

tanımlanabilir (Tazegül, 2010). 

 

İmar planlamasının temel amacı kentin büyümesinin denetim altına alınmasıdır. 

Plancılar ve kent yöneticileri kentin sürekli artan nüfusunu rasyonel arazi kullanım 

kararları ile denetim altına almak ve yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı, dengeli ve 

sürdürülebilir doğal ve kültürel çevre yaratmak için çalışmaktadırlar. 
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2.2 Planlama ve Hukuk 

 

Kentin gelişmesi ve imarında hukukun önemli bir yeri bulunmaktadır. Hukuk; kentin 

yönetim sistemini belirlerken, planlanmasını ve kentsel arazinin imarını, 

düzenlenmesini tesis etmekte, kent yönetici ve plancılarının yetkilerinin sınırlarını 

belirlemektedir (Tazegül, 2010). Buna göre her dönemde imar planlanmasının temelini 

hukuk kurulları ve mühendislik çalışmaları oluşturmuştur.  

 

Devletin otoritesine karşı bireyi koruma misyonunu yüklenen yargı açısından konu 

değerlendirildiğinde; yargı erkinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanıldığı T.C. Anayasası’nda hüküm altına alınmıştır.  

 

Hukuk ve planlama alanlarının kesiştiği bir alan olarak yargı, kilit nokta 

konumundadır. Mekanı düzenlemek amacıyla yola çıkan planlama, toplumu 

düzenlemek amacıyla yola çıkan bir araç olarak hukuka kendisine yasallık 

kazandırmak ve arızaların giderilmesi aşamasında başvurmaktadır. Planlamada sözü 

edilen mekan yalnız fiziki mekanı temsil etmemekte, üzerinde mevcut olan her türlü 

ilişkiyi de içermektedir. Bu dinamik yapıda, kişiler veya kişilerle idare arasında çıkan 

uyuşmazlıkların giderilmesi yargı yoluyla sağlanmaktadır. Esasen planlama kimi 

zaman istekli ve çoğu zaman da zorunlu bir uzlaşma alanı oluşturmaktadır (Bal, 2004). 

 

Planlama sürecinde hukuk iki yönlü etki yapmaktadır. Hukuk kuralları yoluyla 

başlangıçta planlamanın yaşama geçmesine yasallık kazandırılırken, planlamanın 

uygulanması aşamasında etkin olmayan işlemlere karşı yargı mekanizması yoluyla da 

bu kez arabulucu olarak devreye girmektedir. Planlama faaliyetlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar idare hukuku alanına girmesi sebebiyle yargı mekanizmasının bir kolu 

olan idari yargıda çözülmektedir. 

 

2.2.1 Türk hukukunda planlama 

 

Kent planlaması ile ilgili ilk düzenleme 1848 yılında yayımlanan Ebniye Nizamnamesi 

olarak bilinmektedir. Bunu 1882 yılında çıkartılan Ebniye Kanunu izlemiş ve her iki 
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düzenleme de ilk olarak yol genişliklerini ele almıştır. 1882 tarihli Kanunun çıkışından 

itibaren; güneşlenme, yapı yüksekliği, yoğunluk, altyapı, ortak alan gibi unsurlar imar 

hukukuna girmiştir.  

 

İmar alanında en temel ve kapsamlı yenilikler Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. 

1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1933 tarih ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve 

Yolları Kanunu ile 1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu bu alandaki temel 

düzenlemeler arasında yer almıştır. 1985 yılında çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu ile 

ülke genelindeki yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve 

çevre şartlarına uygun teşekkülü amaçlanmıştır. Ayrıca şehirlerin imar planlarına 

uygun gelişmelerinin yönlendirilmesinde, belediye mücavir alan sınırları içi ve dışında 

kalan şehir ve onunla bütünleşen çevresindeki plansız alanları bir bütün olarak ele alan 

yeni bir anlayış getirilmiştir. 6785 sayılı İmar Kanununa göre birçok yenilikleri ve 

farklı yanları bulunan 3194 Sayılı Kanun ile yerel idareye yeni usullerle imar 

planlarını yapma ve yaptırma yetkisi verilmiştir. Ruhsatsız yapılaşmanın önüne 

geçilmesi için kuruluş veya kişilerce kendisine ait tapusu bulunmayan yerlerde 

istisnaları ile birlikte kesin yapı yasağı getirilmiştir (Abacıoğlu, 2001).  

 

İmar alanındaki temel düzenlemelerden biri de 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununa “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 184. madde ile “Yapı ruhsatiyesi 

alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı” hükmünün eklenmiş olmasıdır. Bu düzenleme 

öncelikle 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak 

uygulanmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra inşa edilen yapılarla ilgili olarak getirilen 

cezai müeyyideler ve söz konusu yapılara hizmet verilmemesi gibi yollarla özellikle 

kıyılar ve büyük kentlerde kaçak yapı ile mücadele edilmesi hedeflenmiştir. Ancak gerek 

birçok kentte gözlenen örnekler, gereksek araştırma sonuçları söz konusu düzenlemelerin 

etkilerinin sınırlı düzeyde kaldığını göstermektedir.   

 

İmar alanındaki temel düzenlemelerin yanında imar hukuku alanında yürürlüğe 

konulan tüzükler, birçok yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararları, başta mülga 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (günümüzdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) olmak 
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üzere bakanlıklarca çıkarılan genelgeler ve son dönemde çıkarılan kanun hükmünde 

kararnameler de imar planlarının önemli kaynaklarını teşkil etmektedirler. 

 

Kentsel kesimde sıklıkla tartışma konusu olan, mülkiyet hakkı, hemşehrilik ve kentli 

hakkı yönlerinden önemli etkileri olan planların yürürlüğünün durdurulması ve iptal 

edilmesine yönelik idari yargı kararlarıdır. İdari yargıda iptal davası açabilmek için 

menfaat ihlalinin yeterli sayılmasının da imar hukukunun gelişmesine önemli katkısı 

olmuştur. Özellikle 1980’den sonra Türk imar ve çevre hukukunun gelişmesine 

katkıda bulunmuş ve hatta örnek oluşturan pek çok idari yargı kararı, hak arama 

ehliyetinin geniş yorumlanması ile ortaya çıkmıştır. “Kenttaş” olarak yurttaşlar, 

meslek odaları ve sivil toplum örgütleri menfaat ihlali gerekçesi  ile kentlerde hukuka 

uygun olmayan ve kamu yararına olduğu kabul edilemeyecek uygulamaları iptal 

davaları yoluyla idari yargıya taşınmışlar, “olumsuz” da olsa planlama sürecine 

katılma olanağı elde etmişlerdir (Tazegül, 2010). 

 

2.3 Türkiye’deki Planlama Sistemi ve İlkeleri 

 

2.3.1 İmar planlarının araştırma safhası 

 

Planlama; toplumsal ve ekonomik gereksinmeleri göz önünde bulundurarak kentlerin 

fiziksel gelişmelerinin biçimlenmesine yön verilmesine hizmet etmektedir. O halde, 

sağlıklı kent yerleşimlerinin oluşmasında geleceğin rasyonel biçimde öngörülebilmesi 

için mevcut durumun tespiti ve durum analizi büyük önem kazanmaktadır. Ulusal ve 

bölgesel gelişme öncelikleri ve mevcut durum analizi çalışmalarının sonuçlarına dayalı 

olarak rasyonel kentsel gelişme planlarının hazırlanması ve uygulamaya taşınmaları 

mümkün olabilmektedir.     

 

Yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanununda, imar planlarının hazırlanmasında yapılması 

gerekli araştırmalara yer verilmese de Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 

14. maddesinde konu hukuksal bir çerçeve kazanmıştır. Buna göre; planların 

hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda 

aşağıdaki konular ile planlama alanının özelliği ve plan türüne göre diğer konularda da 
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ilgili kurum ve kuruluşlardan verilerin toplanması gerekli olmaktadır: 

 

1- Planlama alanının yeri 

2- Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar 

3- Fiziksel yapı 

a) Jeolojik durum 

b) Akarsular ve taşkın alanları 

c) İklim 

d) Toprak yetenek sınıfı (kabiliyeti) 

e) Tarım alanları ve tarımsal arazi kullanımı 

f) Sulama alanları 

g) Bitki örtüsü 

h) Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri 

4- Maden kaynakları 

5- Çevresel kaynaklar ve koruma alanları 

a) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları 

b) Sulak alanlar 

c) Özel çevre koruma alanları 

d) Orman alanları 

e) Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar 

f) Milli Parklar 

6- Demografik yapı 

7- Sosyal yapı 

8- Ekonomik yapı 

9- Teknik altyapı 

a) Ulaşım 

b) Enerji 

c) Çöp 

d) İçme suyu 

e) Kanalizasyon 

10- Arazi kullanımı 

11- Sektörel yapı 
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12- Askeri alanlar 

13- Mülkiyet yapısı 

14- Yerleşme alanları ile ilgili özellikler  

 

Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu 

belirlemek üzere eşik analizi ve yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla 

birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda 

ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar 

yapılmakta ve ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri de alınarak planlama 

çalışmaları tamamlanmaktadır. 

 

Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. 

Plan raporunda, yapılan bütün inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve 

yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama 

araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır.  Aynı 

yönetmelikte imar planları hazırlanmadan önce kurum ve kuruluşlardan planlama 

alanına ilişkin görüş alınması zorunluluğu getirilmiş ve Yönetmeliğin 14. maddesi ile 

bu görüşlerin ve yerinde yapılan araştırmaların hangi başlıklar altında toplanarak 

analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

2.3.2 Plan yapımı  

 

Türkiye’de taşınmaz piyasasını doğrudan etkileyen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar 

Planlarını ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapma görevi özel kanunlar ve 

istisnalar dışında yerel yönetimlere (belediyeler ve il özel idareleri) verilmiştir. Ocak 

1957’de yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanunu ile nüfusu 5.000’i geçen belediyeler, 

imar ve kanalizasyon planı yaptırmak zorunda tutulmuş, daha az nüfuslu belediyelerin 

ise yöntasar (yol ve istikamet planı) yapmakla yetinebilecekleri öngörülmüştür. 

Bununla birlikte, gerekli görülen nüfus sınırını aşmamış olan belediyelere de, bütçeleri 

ve teknik personeli elverişli olduğu takdirde, belediye meclisi kararıyla imar planı 

yaptırma olanağı sağlanmıştır. 
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1972 yılında 6785 sayılı Kanunda değişiklik yapan 1605 sayılı Kanun ile nüfusu 

10.000’i geçen belediyeler ile merkez ilçe belediyelerinin tümüne imar planı yapma 

veya yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Nüfusu 10.000 ile 5.000 arasında olanlar ile 

ilçe merkezi belediyelerinin tümüne de yöntasar (yol ve istikamet planı) yapma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 

1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunun 7. maddesine göre; imar planı 

yaptırmak zorunda olan belediyeler, son nüfus sayımında nüfusu 10.000’i aşmış olan 

yerleşim yerleridir. Nüfusu daha az olan yerlerde plan yapmanın gerekli olup 

olmadığına karar vermek belediye meclislerine bırakılmıştır  (Keleş, 1996). 

 

3194 sayılı Kanunun 9. maddesi plan yapımında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

(şu anki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)’na bazı yetkiler tanımıştır. Bakanlık gerekli 

görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili altyapı, üst yapı ve iletim 

hatlarına ilişkin imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler 

dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanunu’nun uygulanması 

amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi 

ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içinden veya civarından demiryolu 

veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı 

bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili 

belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği 

sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re’sen onaylamaya yetkili 

kılınmıştır. 

 

17 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 644 sayılı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’nın 

birleştirilmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına plan yapma yetkilerinin 

dışında imar planının altlığını oluşturan halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt yapma 

ve onama yetkileri ve yerel yönetimlerin özerkliklerine ciddi bir biçimde müdahale 

edecek şekilde yapı ruhsatı verme yetkisi de verilmiştir. 
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Türkiye’de imar planlarının yapımı ve onanma yetkisi sadece Bakanlık ve yerel 

idarelerle sınırlı değildir. Planlama ile ilgili olarak yürürlükteki yasal düzenlemeler  ile 

yerel yönetimlere ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilave olarak, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, TC Başbakanlık Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdareleri (Güneydoğu Anadolu Projesi 

Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi gibi) ve Kalkınma 

Ajansları gibi kurumlar da dahil olmak üzere yirminin üzerinde kamu kurum ve 

kuruluşu imar planı yapma konusunda yetkili kılınmıştır ki, bu durum ülkemizde 

planlama sistematiğine büyük ölçüde zarar vermekte ve ciddi yetki ve dil kargaşasına 

sebep olmaktadır.  

 

2.3.3 Plan türleri 

 

Mevzuatta imar ve planlamayla ilgili çeşitli plan kavramları yer almaktadır. Bunlardan 

bir bölümü, 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu yasanın uygulanmasını düzenleyen 

yönetmeliklerde ve bir bölümü de başka yasalarda ve yasal belgelerde yer almıştır. 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesinde planlar, “Planlama Kademeleri” başlığı 

altında Bölge Planları ve İmar Planları olarak ikiye ayrılmıştır. İmar planları  da Nazım 

İmar Planları ve Uygulama İmar Planları olarak iki grupta toplanmaktadır.  Hem İmar 

Kanunu’nda, hem de 2001 Tarihli Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te 

Metropoliten İmar Planı, Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı,  İlave İmar Planı 

ve Mevzi Plan gibi başka plan türleri de sayılmaktadır. Öncelikle belirtilen plan 

kavramları kısaca açıklanarak plan-mekan ilişkisi analiz edilecektir.  

 

İmar kanunu ile birlikte konuya ilişkin olarak Türk hukuk sisteminde yürürlükte olan 

yasa ve yönetmeliklerde yer alan plan türleri incelendiğinde; genel anlamda planları 

“Sosyo-ekonomik Planlar” ve “Fiziki Planlar” olarak iki grupta toplamak mümkündür. 

En üst düzey planlar olan Sosyo-Ekonomik Planlar; Ülke Kalkınma Planları ve Bölge 

Planları olarak ikiye ayrılmakta, Fiziki Planlar ise; Üst Düzey Fiziki Planlar (Çevre 
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Düzeni Planları), Yerel Fiziki Planlar (Nazım ve Uygulama İmar Planları) 

oluşturmaktadır. Bunların yanında Tamamlayıcı Planlar ve Özel Amaçlı Fiziki Planlar 

da bulunmaktadır. 

 

2.3.3.1 Sosyo-ekonomik planlar 

 

Anayasa’nın 166. maddesinde; ekonomik ve toplumsal kalkınma için kaynakların 

kullanılmasında planlamadan söz edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununda ise ülke 

planından bahsedilmektedir. Kanun olarak çıkarılan ve ülkenin sosyo-ekonomik 

kalkınmasını yönlendiren ülke kalkınma planları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin 

onayından geçerek yürürlüğe girmektedir. Türkiye’nin kentleşme politikalarının, en 

genel çizgileriyle yer aldığı Kalkınma Planları; ülkesel ölçekte kamu ve özel kurum ve 

kuruluşların eşgüdümüne ilişkin politikalar belirlenip, bölgesel gelişme stratejilerinin 

geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturmaktadır.  

 

Sosyo-ekonomik Planlar kapsamında yer alan bir diğer plan türü ise Bölge Planlarıdır. 

Bölge Planları; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine göre; sosyo-ekonomik 

gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel  hedefleri, 

faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanarak, gerekli 

görüldüğü hallerde mülga Devlet Planlama Teşkilatı şu anki Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yapılır veya yaptırılır. Bölge Planları; ülke kalkınma planlarında, ülke 

geneli için saptanan gelişme hedeflerini, bölgesel sosyo-ekonomik gelişme stratejileri 

olarak fiziki planlara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını amaçlayan planlardır. İller 

Bankası Teknik Şartlaşmasında bölge planı; “Seçilen ve sınırları belirlenen, ülke 

fiziksel ve kalkınma planları ilkeleri doğrultusunda hazırlanan; bölgesel 

kademelenme, bölgesel alan kullanımı ve alt yapıya ilişkin kararları ve yatırımları 

zaman ve mekan boyutu ile belirleyerek, ilgili kuruluşların sektörel uygulama plan ve 

programlarına yansımasını, yatırımların koordinasyon ve yönlendirilmesini sağlayan; 

çevre düzeni ve nazım imar planlarını yönlendiren plandır” şeklinde tanımlanmıştır 

(Altın, 2006). 
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2.3.3.2 Üst düzey fiziki planlar (çevre düzeni planları) 

 

Çevre Düzeni Planı, 3194 Sayılı imar Kanununun 5. maddesinde “Ülke ve bölge plan 

kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi 

kullanılması kararlarını belirleyen plandır.” olarak ifade edilmektedir.  

 

Çevre Düzeni Planı yapımı ile ilgili iki adet yönetmelik bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve diğeri ise 2000 tarihli Çevre Düzeni 

Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmeliktir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmeliğin 3. maddesinin 10. fıkrasında Çevre Düzeni Planı; “konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel 

değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanılması 

kararlarını belirleyen, yönetsel mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, 

varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon 

esaslarını belirleyen, 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 veya 1/200.000 ölçekte hazırlanan 

plan notları ve raporuyla bir bütün olan plan” olarak nitelendirilmektedir.  

 

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi olan 

“Tanımlar” kısmında ise, Çevre Düzeni Planlarının 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 ve 

daha küçük ölçekli olarak hazırlanan planlar olduğu açıklanmaktadır. Bu iki 

yönetmeliğin çevre düzeni planıyla ilgili tanımlarında farklılık olduğu gibi; çevre 

düzeni planlarının ölçekleriyle ilgili de net bir açıklama ve fikir birliği 

bulunmamaktadır. Ayrıca 22.02.2005 tarihli 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda İl 

Çevre Düzeni Planı kavramı getirilmiş, fakat tanımı net olarak yapılmadığı gibi ölçeği 

de ifade edilmemiştir. 

 

Çevre Düzeni Planları, ülke genelinde sektörel özellik gösteren sanayi, tarım, turizm, 

tabi ve kültürel değerlerinin yerleşme ve arazi kullanım kararlarına uygun bir şekilde 

değerlendirilmesini sağlayarak Nazım Planlara ve Uygulama İmar Planları için esas 

teşkil eden yönlendirici özelliği olan planlardır. Çevre Düzeni, il ve ilçe sınırlarını, 

yerel yönetim birimlerinin sınırlarını, mevcut veya gelişmesi dondurulacak, 

denetlenecek veya serbest bırakılacak yerleşme alanlarını; deniz, hava ve kara gibi 
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ulaşım; hidrolik ve termik santraller gibi enerji üretim tesisleri ve nakil hatlarını; 

barajlar, kanallar ve borular gibi sulama tesislerini, toprak örtüsü gibi konuları 

kapsamaktadır (Yıldız, 2000). 

 

2.3.3.3 Yerel fiziki planlar (imar planları) 

 

3194 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yerel fiziki planlar, Nazım 

İmar Planı ve Uygulama İmar Planı olmak üzere iki tür planı içermektedir. Plan 

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasında Nazım İmar 

Planı; “Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa 

bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel 

kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus 

yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme 

yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi 

hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 

1/2.000 veya 1/5.000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile 

bir bütün olan plan” olarak tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 3. maddesinin 2. 

fıkrasında uygulama imar planı; “Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral 

durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli 

bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için 

gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını 

ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1.000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir 

bütün olan plan” olarak ifade edilmiştir.  

 

Uygulama imar planları, ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda inceleme ve değerlendirmelere 

dayalı olarak nazım imar planlarının aynen büyütülmüş kopyaları niteliğinde olmayıp, 

alan koruma ve kullanma kararları ve önlemleriyle gereken farklılıkları 

getirmektedirler. 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, yaya yolları geçirilerek, 

bazen ada içi düzenlemeler yapılarak, imar adaları oluşturulmakta, kentin yapı 

karakteri, parsel büyüklükleri dikkate alınarak ve kent silueti de göz önünde 

bulundurularak yapılanma koşulları verilmektedir. İmar Mevzuatına göre, Nazım İmar 

Planında verilen teknik ve sosyal donatı alanlarının konumunda ve büyüklüğünde, 
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Uygulama İmar Planı hazırlanırken belirtilen yasal standartlara uygun olması koşu lu 

ile değişiklikler yapılabilmektedir. Çünkü 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında 

birebir arazi ile karşılaşılarak daha çok mekana inilebildiği için ortaya yeni durumlar 

çıkabilmektedir. İmar Planlarında her donatı kendi bulunduğu plan birimine hizmet 

etmek amacıyla yerleştirilmiştir, bu yüzden konumda yapılacak değişikliklerde çok 

dikkatli olunması gerekmektedir (Ünal, 2003). 

 

Belirtilen kapsamda Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları, parselasyon 

planlarının hukuki dayanağını oluşturmakta, planlama alanındaki parsel büyüklükleri, 

taşınmazların fonksiyonlarını, türlerini, mimari özelliklerini yani taşınmazların 

kullanımı ve değerini etkileyen en önemli faktörleri raporuyla bir bütün olan uygulama 

imar planı ve plan hükümleriyle belirlenmektedir. 

 

2.3.3.4 Tamamlayıcı planlar 

 

3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre tamamlayıcı planlar; her ölçekte 

hazırlanabilen Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planı ve Mevzi İmar Planından 

oluşmaktadır. 

 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesine göre; Revizyon İmar 

Planları, gerek Nazım İmar Planları, gerekse Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca 

cevap vermediği veya bunların uygulanmasında sorun çıkarttığı durumlarda, planın 

tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi 

sonucu elde edilen planlardır. Diğer bir ifadeyle mevcut planı olan yerleşim yerine 

yeni bir imar planı yapılması yerine, yürürlükteki planın yenilenmesi yoluna 

gidilmesidir. Plan bütünlüğünün artık sağlanamadığı; yürürlükteki plan 

uygulamalarının çelişkili ve anlamsız kaldığı durumlarda çözüm olarak Revizyon İmar 

Planına başvurulmaktadır. Uygulamadaki öncelikler nedeniyle kısa sürede elde 

edilmesi amaçlanan plan revizyonu için araştırma ve planlama sürecinin tümüyle 

yenilenmesi gerekmeyip, ancak fiziksel mekanda plan sonrası ortaya çıkan 

değişikliklerden kaynaklanan ve revizyon gerekçesi olan aksaklık ve sorunların 

araştırılması ve toplu değerlendirmenin yenilenmesi ile yetinilmektedir. 
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Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesine göre; İlave İmar Planı, 

mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, 

mevcut imar planına bitişik ve imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı ve 

yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde 

hazırlanmış bulunan plan olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanımla söz konusu planlar 

yürürlükteki imar planına göre, yeterli gelişme alanına sahip olmayan yerleşimlerin, 

yeni alan kullanımlarını hayata geçirebilmeleri için mevcut imar planına uygun 

hazırlanan planlardır. İlave İmar Planları içinde aynı Revizyon İmar Planlarında 

olduğu gibi, fiziksel mekanda plan sonrası ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanan 

ve gelişmeye açılan yeni alanlarda üretilen ek plan kararlarını yönlendiren kısıtlı bir 

dizi araştırma ve yenilenen toplu değerlendirme ile yetinilmektedir (Yıldız, 2000). 

 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile mevzi imar planı, 

mevcut imar planı sınırları dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konumda 

bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi 

bünyesinde sağlamış olan plandır. Kentsel yerleşmeler dışında, fakat yakın etkileşimi 

olan yerleşim alanlarında uygulanmaktadırlar. 

 

2.3.3.5 Özel amaçlı fiziki planlar 

 

3194 Sayılı Kanunun 4. maddesine göre 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, İmar Kanunu’nun ilgili 

maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile 

belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, İmar Kanununun özel kanunlara aykırı 

olmayan hükümleri uygulanır ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve 

savunma amaçlı yapılar için 3194 Sayılı Kanunun hükümlerinden hangisinin ne 

şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı ile mülga Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belirtilen kanunlarla ile son dönemde 

çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle özel amaçlı planların yapımına ilişkin yetki 

verilen merkezi yönetim organları, yerel yönetimlerin planlama yetkilerine 
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sınırlamalar getirmiş ve bu da kurumlar arası yetki karmaşasının ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Bunlara örnek olarak; Koruma Amaçlı İmar Planı, Turizm Amaçlı 

İmar Planı, Uzun Devreli Gelişme Planı, Organize Sanayi Bölgesi Planı, Özelleştirme 

Amaçlı İmar Planları ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Planı  ve Toplu Konut Alanı 

İmar Planı verilebilir.  

 

2.3.4 Plan hiyerarşisi 

 

Hukuk kuralları hiyerarşisinde Anayasa, kanun (kanun hükmünde kararname), tüzük, 

yönetmelik ve genelge bir sıradüzen oluşturmakta ve hiçbir yasal kaynak kendisinden 

önce gelene aykırı olamamakta ve aykırı bir hüküm getirememektedir. 17 Mart 2001 

tarihinde değişikliğe uğrayan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. 

maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre, imar planları genel olarak; onaylı halihazır 

haritalar üzerine, belirlenen gelişme ve imar programları esas alınarak varsa bir üst 

ölçekteki plana uygun bir şekilde hazırlanan planlar olarak tarif edilmektedir. 

Danıştay’ın bazı kararlarına göre yürürlükteki yasal kaynaklara uygun olarak 

hazırlanmak zorunda olan imar planları nitelikleri bakımından düzenleyici olma 

özellikleri olan, tüzük ve yönetmelikler gibi genel düzenleyici idari işlemler olarak 

kabul edilmektedir. “Adsız idari işlemler” olarak da anılan imar planlarının Türk 

hukuk sistemindeki hiyerarşik yeri, tüzükten sonra yönetmeliklerden  önce gelmektedir. 

Büyükşehir statüsünde olmayan belediyelerde uygulanan; imar uygulamaları ile imar 

planı uygulamalarını yönlendirmek, imar planlarında varsa eksik hükümlerin 

tamamlanması amacıyla hazırlanan Tip İmar Yönetmeliği ile Büyükşehir statüsüne 

sahip belediyelerde uygulanan Büyükşehir Belediyelerinin İmar Yönetmeliklerinin ise 

istisnai durumları bulunmaktadır. Hukuk kuralları hiyerarşisinde, imar yönetmelikleri 

imar planlarından sonra gelmektedir. İmar planlarında açıklayıcı hükümlerin 

bulunmaması durumunda Tip İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır (Ünal, 

2003). 

 

Danıştay 6. Dairesinin öğretide sıkça atıf yapılan bir kararında, “Arazi parçalarının 

genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus 

yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunun, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme 
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ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerinin ve problemlerinin çözümü gibi 

hususları gösteren Nazım İmar Planı ile bu plan esaslarına göre çizilen ve çeşitli 

bölgelerin yapı adalarının, bunların yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama için 

gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer, 

bilgileri ayrıntıları ile gösteren uygulama imar planları imar yönetmeliklerinden önce 

uygulanması gereken genel düzenleyici işlem niteliğindedir” saptaması yapılmaktadır. 

 

Kanun olarak çıkarılan ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını yönlendiren ülkesel 

kalkınma planları başta olmak üzere, bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar 

planları ve uygulama imar planları, bir planlar sıradüzeni oluşturmaktadırlar. 

Bunlardan her biri, kendisinden önce gelen planlardaki kararlara ve sınırlamalara 

uymak zorundadır (Ünal, 2003). Hiçbir plan, kendisinden daha üst düzeydeki plana ve 

plan kararlarına aykırı olarak yapılamaz. Plan hiyerarşisi ile amaçlanan; en üst 

seviyede alınan plan kararlarının, en alt düzeydeki planlara kadar inmesine yardım 

ederek, her düzeydeki planlar arasında ülke genelinde bir eşgüdüm sağlamaktır. 

Böylece alt kademedeki bir planın kendisinin bir üst düzeyindeki plana uygun olup 

olmadığı da kontrol edilmektedir. 

 

Üst düzey sosyo-ekonomik planlar olan Ülke Kalkınma Planı ile Bölge Planlarının 

kendi aralarında uyumunun sağlanması gerekmektedir. Ülke kalkınma planlarında 

sektör bazında ve ülke genelinde saptanan politika ve strateji kararlarının Bölge Planı 

aracılığı ile mekana indirgenebilmesi çok önemlidir. Bunun için bölgesel kararların 

ortaya konduğu, üst düzey fiziki planların yönlendirildiği sosyo-ekonomik planların 

yapılması gerekmektedir. 

 

Üst düzey sosyo-ekonomik plan olan Bölge Planı ile üst düzey fiziki planları arasında 

hiyerarşik bir uyum sağlanmalıdır. Herhangi bir bölge için Ülkesel Kalkınma Planına 

uygun olarak hazırlanmış Bölge Planlarında belirlenen bölgesel kalkınma politikaları; 

üst düzey fiziki planlara, oradan da yerel fiziki planlar yardımıyla mekana, arazi 

kullanım kararları olarak indirgenmelidir. Fakat imar mevzuatında planlar arası 

hiyerarşik ilişkiye yer verilmesine rağmen her planın “varsa” bir üst düzeydeki uygun 

olarak hazırlanmak zorunda olduğu hükmü getirilmiştir. Fakat Bölge Planlarının 
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yapılmasıyla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığından; Kalkınma Ajanslarının 

kurulmasına kadar olan dönemde ülkemizde çok az sayıda bölge planı, hazırlanıp 

uygulamaya konulmuş ve birçok yerde sadece Çevre Düzeni Planı yapılabilmiştir. 

Bölge planlarının yapılmamış olması Ülke Kalkınma Planlarıyla kararlaştırılan strateji 

ve politikaların üst düzey fiziki planlara ve dolayısıyla da mekansal arazi kullanım 

kararlarına dönüştürülmesini zorlaştırmaktadır. Türk planlama sisteminde Bölge 

Planının kullanılan bir plan türü olmayışı nedeni ile üst düzey politikaların, arazi 

kullanım kararları olarak mekana aktarılması için Çevre Düzeni Planları yapılarak 

uygulanmıştır. Böylelikle çevre düzeni planı kavramı, imar mevzuatında yerini 

almıştır (Yıldız, 2000).  

 

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmeliğin  Çevre Düzeni 

Planına İlişkin Esaslar başlıklı 5. maddesinde; Çevre Düzeni Planları, Kalkınma 

Planları ve varsa Bölge Planı kararları esas alınarak yapılır, denmiştir.  Strateji 

Planlarında fazla detaya girilmeden alınan plan kararları, Çevre Düzeni  Planlarında 

daha ayrıntıya girilerek detaylı plan kararları alınmasını öngörmektedir. Ancak, bu 

planlarda bölgesel teknik ve sosyal donatı alanları dışında teknik ve sosyal donatı 

alanlarına yer verilmez (Ünal, 2003). Bu donatılar plan hiyerarşisinde alt kademede 

bulunan Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarında gösterilirler.  

 

Çevre Düzeni Planı ile Nazım İmar Planı arasındaki hiyerarşik ilişkinin sağlıklı bir 

şekilde kurulması gerekmektedir. Çevre Düzeni Planları konut, sanayi turizm, tarım ve 

bunun gibi fonksiyon alanlarını belirleyerek ana ulaşım arterlerini  göstermektedirler. 

Daha küçük dereceden ulaşım yollarını ve sağlık, eğitim, kültür, idare, ticaret gibi 

diğer donatılar daha küçük ölçekli Nazım İmar Planlarında göstermekte; detaya 

inildikçe de gösterimlerde farklılıklar gözlenmektedir. Çevre Düzeni Planlarının 

Yapılması Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine göre, Çevre Düzeni Planı 

bulunmayan alanlardaki uygulamalar, mülga Çevre Bakanlığınca bir Çevre Düzeni 

Planı yürürlüğe konuluncaya kadar İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen 

esaslara göre yürürlüğe konulmuş Nazım ve Uygulama İmar Planları vasıtasıyla 

yürütülür. Yine aynı maddeye göre; bu alanlarda bir Çevre Düzeni Planı yürürlüğe 

konulması halinde, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Çevre Düzeni Planındaki 
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karar ve hükümlere uygun olmayan kısımları revize edilerek tekrar yürürlüğe 

konulmadan uygulamaya devam olunamaz, denilmektedir. Plan Yapımına Ait  Esaslara 

Dair Yönetmeliğin 7. maddesine göre; Çevre düzeni planı ilke, esas ve kararlarına 

aykırı imar planı yapılamaz. Çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı 

yapılamaz ve çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak 

imar planları, mevzii imar planı olarak değerlendirilemez. Çevre düzeni planı ile 

yapılaşma kararı getirilen alanlarda, kentsel ve kırsal yerleşmelerde imar planlarının 

alan bütününde veya çevre düzeni planında belirlenen etaplara ve/veya çevre düzeni 

planı ilke ve kararlarına uygun önceliklere göre yapılması esastır. 

 

İmar mevzuatında, Uygulama İmar Planlarının Nazım İmar Planlarına uygun  olarak 

hazırlanması zorunluluğu bulunmakta; nazım imar planları (1/5.000 veya 1/2.000) ile 

uygulama imar planları (1/1.000) arasındaki uyumun ve hiyerarşinin sağlanması çok 

önemlidir. Çıkartılan çeşitli kanunlar ve yönetmeliklerle uygulamaya konulmuş Özel 

Amaçlı Planlar olarak adlandırılan plan türleri bulunmaktadır. Özel amaçlı plan türleri, 

gerçekte birer nazım imar planı (1/5.000 ve 1/2.000 ölçekli)ve uygulama imar planı 

(1/1.000 ölçekli) olmaları nedeniyle plan hiyerarşisi içerisinde yerlerini almaktadırlar. 

Alt ölçeklerde fiziki planların mekana yansımasında, sağlıklı yapılaşma, buna bağlı 

olarak ekonominin kalkınmada önemli bir yer tutan sağlam temellere dayalı bir 

taşınmaz piyasası oluşumunda önemli etkilere sahip üst ölçekli planların ve yerel fiziki 

planların yukarıda anlatılan sistematik çerçevesinde hazırlanması, imar planlarının 

iptaline ilişkin yargı kararlarının önemli bir kısmını oluşturan üst ölçekli plana uyma 

kuralı kapsamındaki iptallerin azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir.   

  

2.3.5 Planlamada yetki 

 

Ülke Kalkınma Planları; 5 yıllık periyotlar halinde, kanun niteliğinde çıkartılmaktadır. 

3194 Sayılı İmar Kanununun, Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konması başlıklı 

8. maddesinin a bendinde; “sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin 

gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını 

belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet 

Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır” denmiştir. Ancak 25 Ocak 2006 Tarihli 5449 
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Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 

ile kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 

geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve 

politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kalkınma 

ajansları kurulacaktır. Yasada ajansların kurulacağı 26 adet istatistiki bölge birimi 

belirlenmiştir. Ajanslar, bölgeler esas alınarak, ulusal düzeyde koordinasyonlarından 

sorumlu olan Mülga Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, Bakanlar Kurulu kararı ile 

kurulacaktır. Bölge Planlarının yapımı ve uygulama aşamasında Mülga Devlet 

Planlama Teşkilatının şimdiki Kalkınma Bakanlığının koordinasyonu ile Kalkınma 

Ajansları görev alacaktır. 

 

İmar mevzuatında; üst düzey fiziki planların hazırlanması ve onanması  sürecinde yetki 

karmaşası bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye  göre 

Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni ve Metropoliten Planları ile ilgili 

çalışmalarda sorumlu tutulmuştur. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair 

Yönetmelikte; 1/25.000, 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının 

yapımı ve onanmasında mülga Çevre Bakanlığı’nın yetkili olduğu beyan edilmiştir. 

2001 Tarihli Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre; “1/25.000, 1/50.000, 

1/100.000 ve 1/200.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları; ilgili kurum veya kuruluşlarla 

ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Mülga Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı’nca yaptırılır ve yine Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylanarak 

yürürlüğe girer” hükmü getirilmiştir. Çevre Düzeni Planları ile ilgili, ortaya çıkan 

bakanlıklar arası bu yetki karmaşası sonucu, iki bakanlık karşılıklı yönetmelikler ve 

genelgeler çıkararak Çevre Düzeni Planlarının yetki haklarının kendilerinde olduğunu 

ileri sürmüşlerdir.  

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin b fıkrasına göre; 1/5.000 

ve 1/25.000 arasındaki her ölçekte Büyükşehir Belediyesi, Nazım İmar Planı 

yapılabilmektedir. Bu ifadeye göre Nazım İmar Planı ve Çevre Düzeni Planlarının 
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ölçekleri ve plan tanımları karıştığı gibi; bu tür üst düzey fiziki planların yapma ve 

onama yetkisinin hangi kuruma ait olduğu da tam olarak izah edilememektedir. 2005 

tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinin b fıkrasında; plan türü, 

ölçeği ve plan hiyerarşisindeki yeri tanımlanmadan İl Çevre Düzeni Planından 

bahsedilmiş; bu planın valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir 

belediyeleri ve il özel idaresi ile birlikte yapılarak, belediye meclisi ile il genel meclisi 

tarafından onaylandığı ifade edilmiştir. Çevre Düzeni Planları ile ilgili planlama 

mevzuatında var olan çelişkili ifadelerden dolayı yetki sorunu, halen yaşanmaktadır.  

 

3194 sayılı İmar Kanununun “Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konması” başlıklı 

8. maddesindeki, “Belediye ve Mücavir Alanları dışında kalan yerlerde yapılacak 

1/5.000 ve 1/2.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar 

Planları, valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü 

takdirde; il idare kurulu kararı ve valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü 2005 

Tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile değiştirilerek Mücavir Alan dışındaki 

plan yapımı ve onama yetkisi, İl Özel İdaresi’ne geçmiştir. 3194 Sayılı İmar 

Kanunu’nun aynı maddesine; “Mevcut ise Bölge Planı ve Çevre Düzeni Plan 

kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin Nazım 

(1/5.000 veya 1/2.000 ölçekli) ve Uygulama İmar Planları (1/1.000 ölçekli) ilgili 

belediyelerce yapılır veya yaptırılır, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe 

girer” hükmü yer almaktadır (Yıldız, 2000). 

 

İmar mevzuatında, çıkartılan çeşitli kanunlar ve yönetmeliklerle uygulamaya 

konulmuş özel amaçlı planlar olarak adlandırılan plan türlerinin sahip olduğu planlama 

yetkileri ile plan hiyerarşisi bozularak, İmar Kanununa kısıtlamalar getirilmiştir. İmar 

Kanununun önüne geçen bu tip planlar nedeni ile planlar arası eşgüdümün sağlanması 

güç bir hale gelmiştir. 

 

Yaşanan bu yetki karmaşası çok sayıda imar planının idari yargıya taşınmasına sebep 

olmuş, bu çerçevede taşınmazların üretimi ve kullanımında bağlayıcı olan imar 

planlarının iptali nedeniyle taşınmaz piyasası, taşınmaz malikleri ve diğer piyasa 

aktörleri önemli ölçüde etkilenmişlerdir. 
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3. İMAR PLANLARININ HUKUKİ SONUÇLARI VE TAŞINMAZ 

KULLANIMINA ETKİSİ 

 

3.1 İmar Planlarının Hukuksal Niteliği 

 

Önceki bölümlerde yapılan tanımlamalardan yola çıkıldığında imar planlarının, temel 

olarak planladıkları arazi parçası üzerindeki arazi kullanım fonksiyonlarının,  nüfus ve 

yapı yoğunluklarını belirleyen ve gelecekteki gelişimleri öngören bir nitelik taşıdığı 

açıktır.  İmar planlarının amacı bir yandan arazi kullanımında bir düzen sağlamak 

iken, bir yandan da temel bir hedef olarak şehir planlamasını belli bir arazi üzerinde 

somutlaştırmak, taşınmazların fonksiyonlarını belirlemektir. İmar planları, arazi 

mülkiyetinin kullanımına yönelik bir düzen getirmeleri itibariyle, mülkiyeti kamu 

yararı amacıyla sınırlayan bir nitelik de taşıyan hukuksal bir araçtır. Belediye 

sınırlarını aşan ve birden fazla belediyeyi içine alan planların varlığını da dikkate 

alındığında Nazım İmar Planı “komün içindeki veya komünlerarası alandaki arazinin 

mevcut ve gelecekteki şartlara göre kullanılışını temel ilkeler halinde düzenleyen 

karmaşık bir hukuki işlem” olarak tanımlamaktadır. Böyle bir tanım planların 

kapsadığı alanı ve temel işlevi göz önünde bulundurulmasıyla, bu işlemlerin hukuksal 

niteliğinin belirlenmesinde esas alınmalıdır. 

 

Danıştay içtihatlarında ve öğretide imar planlarının düzenleyici işlem niteliği taşıdığı 

konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Düzenleyici işlemler genel, soyut, sürekli, 

kişilikdışı ve bir kez uygulanmakla tükenmeyen, kural koyucu işlemlerdir. Bu 

düzenleyici işlem tanımı karşısında, imar planlarının diğer düzenleyici işlemlere göre 

hem biçim hem de içerik olarak farklı olması nedeniyle düzenleyici işlemler 

kategorisinden taşan yönlerine de dikkat çekmek gerekmektedir (Tekinsoy, 2008). 

 

İmar planlarının özel nitelikleri dikkate alındığında, genel düzenleyici işlemlerden 

daha karmaşık bir işlem yapısının söz konusu olduğu görülebilir. İmar planı, yer 

itibarıyla görece büyük ya da küçük ancak mutlaka bir araziyi düzenlemektedir. Bu 

nedenle ilk bakışta böyle bir düzenlemenin aslında somut bir arazinin kullanımıyla 

ilgili olduğu ve bu nedenle de “soyutluk” açısından genel düzenleyici işlem tanımına 
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uymadığı söylenebilir. Özellikle imar planı değişikliklerinin örneğin bir planlama alanı 

içinde yalnızca bir parsele ilişkin değişiklik gerektirmesi durumunda, bu işlemlerin 

“somut” ve çok sınırlı bir arazi parçası için özel bir uygulama niteliği taşıdığının ve bu 

nedenle de “birel işlem1“ niteliğinin ağır bastığı düşünülebilir. İmar Kanununun 5. 

maddesinde belirtildiği gibi, nazım imar planı (varsa bölge veya çevre düzeni planla-

rına uygun olarak) halihazır haritalar üzerine (yine varsa kadastral durumu işlenmiş 

olarak) çizilen bir plandır. Bu nedenle biçim olarak da diğer düzenleyici işlemlerden 

farklıdır. Bu “biçim” planın aslında somut bir araziye yönelik olduğunu da gösterir. 

İmar planları açısından önemli olan bir diğer özellik de bu planların İmar Kanununda 

belirtildiği gibi “detaylı bir raporla açıklanması ve raporuyla beraber bir bütün 

oluşturması”dır. Plan raporları imar planlarının hazırlanması aşamasında yapılan 

bilimsel çalışmalardan kaynaklanmakta ve araziye ilişkin genel plan kararları, plan 

notları olarak imar planlarında yer almaktadır (Tekinsoy, 2008). 

 

Özay (2004) tarafından adsız düzenleyici işlemler arasında örnek verilen imar 

planlarının içerikleri açısından karma işlem niteliği taşısalar da aslında ‘genel’ ve 

‘kural’ yönleri ağır bastığı için bütünü bakımından ‘düzenleyici işlem’ olarak 

nitelenmeleri gerektiği belirtilmektedir. Özay, burada ‘karma işlem’ terimini hem 

düzenleyici, hem de birel nitelikli unsurlar taşıyan işlemler için kullanmaktadır: “Bazı 

işlemler de vardır ki, geneline bakıldığında şeklen olduğu gibi maddeten de bu niteliği 

taşır görünse ve hatta genel olma niteliği ağır bassa bile geniş anlamda öznel ya da 

birel nitelikler de içerebilir. Bu türlere ‘karma işlem’ denilir ve örnek olarak da, klasik 

İdare Hukuku kitaplarında ‘bütçe kanunu’ gösterilir. Bunun gibi adı kanun olmayan 

fakat Meclisin bir kararı ile yürürlüğe giren Beş Yıllık Kalkınma Planları yasama 

alanında, kentlerin imar planları da idare alanında karma işlemlere örnek olarak 

gösterilebilir”. 

 

Yayla (2004)’ya göre “imar planlarının hukuki niteliği konusunda fazla bir tartışma 

yapılmamakta ve bunların birer yönetmelik gibi düzenleyici idari işlem sayıldığı” 

belirtilmekle birlikte, imar planlarının çizimlere ekli raporlardan ayrılmadığı ve bu 

                                                           

1 Genel düzenleyici işlemlerin, belli bir kişiye, nesne ya da olaya uygulanması sonucu ve yalnız bunlar için 

geçerli bir durum yaratan işlemlerdir. 
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rapordaki açıklama ve plan hükümleri ile bir bütün teşkil ettiğini unutmamak gerekir. 

Esasen, imar planını gerçek bir düzenleyici işlem yapanın da bu rapor olduğu, aksi 

halde, belli bir arazi kesimi için geçerli olan ve genel olsa bile yeni kurallar 

getirmeyen bir koşul işlemin söz konusu olabileceği, oysa bir imar planı özellikle de 

başlıca arazi tipleri ve kullanılış biçimlerini, halen ve gelecek için gösteren nazım 

planlar ile ileriye dönük düzenlemeler yapmakta ve kurallar koymakta olduğu da 

vurgulanmalıdır.  

 

İmar planlarının hazırlanması ve onanmasına kadar her aşamasını inceleyen Yayla  

(2004), imar planlarını düzenleyici işlem kabul etmekle birlikte farklı birtakım 

özelliklere de sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yayla’ya göre, “Şehir planlarının, 

maddi ölçüte göre, birer kural işlem sayılması her bakımdan tatmin edici 

olmamaktadır. Nitekim imar planları, bir şema olarak, belli bir coğrafi yeri, belli bir 

hukuki statüye sokmaktadır. Ancak imar planları alışılmış birel nitelikte koşul 

işlemlerden de biraz farklıdır, çünkü soyut olmasa da geneldir. Ama belli bir yerle, 

sınırları çizilmiş bir arazi parçasıyla ilgilidir. Bu tezi güçlendiren diğer bir unsur ise 

planların belirlediği bazı durumların, ayrı bir uygulama işlemine ki bunlar alışılmış 

koşul işlemler olacaktır, ihtiyaç olmaksızın, doğrudan doğruya koşul işlem yerine statü 

değişikliği yapabilmesidir. Örneğin, bir imar planı, tahsis işlemi yerine geçer. Aynı 

şekilde, bir tahsis, kamulaştırmada ‘kamu yararı kararı’ alınmasına da gerek 

bırakmaz.” Böylece imar planlarının maddi açıdan birtakım koşul işlemleri de 

içerdiğini belirten Yayla, planların birer şemadan ibaret olmadığını, plan raporlarıyla 

bir bütün oluşturduğunu ve raporun da hem prospektif nitelikte, hem de bir 

yönetmeliğe benzer şekilde kurallar koyduğunu saptayarak imar planlarının kural 

işlem niteliğine de sahip olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Yayla ayrıca 3194 sayılı İmar 

Kanununun birer kural işlem olduğunda şüphe bulunmayan tüzük ve yönetmeliklerle, 

planları bu bakımdan aynı türde görmüş ve tüzük ve yönetmeliklerde planlara aykırı 

hükümleri bulunması halinde planlardaki açıklamaların koyduğu esaslara uyulacağını 

belirtmiş olmasını da planların kural işlem niteliğinin bir kanıtı olarak görmüştür.   

 

3194 sayılı Kanunda imar planlarının yönetmelikten önce uygulanacağına ilişkin açık 

bir hüküm bulunmamakla birlikte, Kanunun birçok maddesinde hiyerarşinin “kanun- 
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imar planı-yönetmelik” biçiminde kurulduğu görülmektedir. Ayrıca mülga Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. 

maddesinde “tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmelikte yer alan 

diğer hususlar, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır” 

hükmü bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı 

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ise 8. maddesinin f bendiyle; büyükşehir 

ve mücavir alanlarının bütününü kapsayacak Büyükşehir İmar Yönetmeliğini 

düzenlemeyi Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında saymıştır. Buna göre 

çıkarılan imar yönetmeliklerinde ise “Bu yönetmelikte yazılı hükümler, imar 

planlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır” hükmüne yer 

verilmiştir. 3194 Sayılı Kanunun temel düzenlemeleri karşısında yönetmeliklerde imar 

planlarına öncelik tanınmasa bile, imar planlarının öncelikle uygulanacağı kabul 

edilmelidir. Kaldı ki imar planları belli bir coğrafi alanı ilgilendirmeleri nedeniyle eşit 

hukuki geçerliliğe sahip bir düzenleyici işlem karşısında da öncelikle uygulanmalıdır. 

Sonuçta, mevzuattaki imar planı, imar yönetmeliğine ilişkin düzenlemelerin de imar 

planlarının düzenleyici işlem niteliğinin bir göstergesi olduğu kabul edilebilir 

(Tekinsoy, 2008). 

 

Özellikle Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları mevzuattaki tanımlamalara 

göre imar faaliyetine ilişkin diğer işlemlerle (örneğin imar yönetmelik leri) birlikte, 

imara ilişkin yasalardaki ilkelerin bir bölgenin özel koşulları da dikkate alınarak 

uygulanmasını sağlayan ilke ve kurallar öngörmektedir. Bu ilke ve kurallar imar 

planıyla bir bütün oluşturan raporda, plan kararlarında, imar planlarının üzerine 

işlenen plan notlarında belirlenmektedir. Aynı zamanda belli araziler için plan 

bütünlüğü içinde farklı fonksiyonlar ve yapılaşma koşulları öngörülmektedir. Bu 

çerçevede plan kapsamındaki belli bir parselin hangi fonksiyonda kullanılacağı 

(örneğin konut, iş ve ticaret merkezi, yeşil alan, turizm alanı gibi) ve yapılaşma 

koşullarının ne olacağı (örneğin yapı yoğunluğu, tipi, yükseklik gibi) belirlenmiş 

olmaktadır. Bu durum kişiler açısından değerlendirildiğinde, düzenlemeye konu 

arazide mülkiyet hakkı sahibi kişi ya da kişilerin belirlenebilir olduğu, ancak yapılan 

düzenlemenin doğrudan bu somut kişileri dikkate almadığı ve mülkiyet hakkı sahibi 

gibi kimliği değişebilecek bir soyutluğa dayandığı ifade edilebilir (Tekinsoy, 2008). 
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Bu açıdan arazi sahibi kim olursa olsun nesnel, genel ve soyut bir durum yaratılmıştır.  

 

Konuya taşınmaz açısından bakıldığında imar planı kapsamında kullanım koşulları ve 

özellikleri belirlenen taşınmaz her zaman bellidir. Bu durumda bir bütün olarak imar 

planının karmaşık bir işlemler demeti oluşturduğu açıktır. İmar planlarının gerek 

planın ekinde yer alan ve planla bir bütün oluşturan raporunda , gerek plan üzerine 

işlenmiş olarak bulunan ve plan (ana) kararları, plan notları olarak adlandıran genel 

hükümlerden ve bu genel hükümlerin arazi üzerinde uygulanışını gösteren şema ve 

açıklamalardan oluşan karmaşık bir işlem olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak 

yukarıda belirtildiği gibi, genellikle içeriğe ilişkin bir tartışma yapılmaksızın imar 

planlarının tereddütsüz “düzenleyici işlem” sayılmasında, daha çok bunun pratik 

sonuçlarına önem verilmesi ve bu noktada yoğunlaşılmasının rol  oynadığı sonucuna 

ulaşılabilir (Tekinsoy, 2008). 

 

3.2 İmar Planlarına İlişkin Uyuşmazlıkların Giderilmesinde İdari Yargılama 

 

Hukuk ve planlama alanlarının kesiştiği bir alan olarak yargı, kilit nokta 

konumundadır. Mekanı düzenlemeyi amaçlayan planlama, uyuşmazlıkların giderilmesi 

noktasında toplum kurallarını düzenlemeyi amaçlayan hukuka başvurmaktadır.  

Planlamada bahsedilen mekan yalnız fiziki mekanı temsil etmemekte, üzerinde var 

olan her türlü ilişkiyi de içermektedir. Yargı, farklılıklardan oluşan bu dinamik yapıda,  

kişiler veya kişilerle idare arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesini sağlamaktadır.   

Hukuk, başlangıçta planlamanın hayata geçmesine yasallık kazandırırken, planlamanın 

uygulama aşamasında etkin olamadığı durumlarda yargı kanalıyla bu  kez de arabulucu 

olarak devreye girmektedir. Planlama ve hukuk mekana ve topluma bir dizi kurallar 

bütünüyle müdahale etmektedir. Hukuk ve planlama alanlarının kesiştiği yerde, 

planlamaya ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan yetkili mercii idari yargı 

olmaktadır. Yargının vereceği kararlar, planlamanın mekan üzerinde hayata geçirdiği 

kararların geçerliliğine devam etmesi ya da geçerliliğini yitirmesi yönünde olmaktadır 

(Bal, 2004). 

 

İdari yargı aynı zamanda hukuk kuralları ile tanımlanamayan planlamaya ilişkin bazı 
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uygulamalarda kent yöneticilerine ve plancılarına yol gösterici nitelik taşımaktadır. 

Çünkü pratikte idare tarafından uygulanan birçok imar planı yasal olmasına karşın 

hukuki değildir. Bu durum yatırımcılara ve taşınmaz sahiplerine; kamu yararı, 

şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılık gerekçesiyle idari yargıya başvurma 

yolunu açmaktadır.  

 

3.3 İdari Yargının Üç Temel Bileşeni Olarak Kamu Yararı, Planlama Esasları ve 

Şehircilik İlkeleri 

 

İmar planlarına ilişkin idari yargı kararlarının üç temel bileşeni olarak karşımıza çıkan, 

kamu yararı, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri kavramları şehir planlamanın 

temel dayanaklarını oluştururken, idare hukukunun alanına yargısal denetim 

aşamasında girmektedir. İdare hukuku ve şehir planlamanın kesiştiği yerde adından 

sıkça söz ettiren bu kavramlara ilişkin yazılı bir metin ya da çoğunluğun uzlaştığı bir 

mutabakat zemini bulunmadığından, bu konu karşımızda sorgulanmaya ve tartışılmaya 

açık bir alan olarak durmaktadır.   

 

Bu bölümde; idari yargı kararlarına temel oluşturan bu üç kavram, hukuk ve şehir 

planlama zemininde tartışılacaktır. 

 

3.3.1 Planlama esasları ve şehircilik ilkeleri 

 

Planlama esasları ve şehircilik ilkelerinin neler olduğu ya da neleri kapsadığı  üzerine 

net bir tarif yapmak mümkün görünmemektedir. Konuya kavramların kelime anlamları 

açısından bakıldığında; esas kelimesi “bir şeyin özünü oluşturan ana öğe, temel olarak 

alınan başlıca, asal2” anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre planlama esasları 

dendiğinde, planın yapılmasında bu eylemin özünü oluşturan ve burada temel olarak 

alınan,  ana öğeleri anlaşılmaktadır. İlke kelimesi ise, “temel düşünce, prensip, temel 

bilgi” anlamına gelmekte; şehircilik ilkeleri, şehirciliğin temel prensipleri ve bilgisi 

anlamına gelmektedir. 

 

                                                           
2 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2012. 
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Yukarıda da görüldüğü gibi esas ve ilke sözcükleri kelime anlamı olarak benzerlik 

göstermektedir. Şehirciliğin bir bilim dalı oluşu, planlamanın ise şehirciliğin içindeki en 

temel eylem biçimi olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, şehircilik ilkelerinin 

ayaklarının bilimsel paradigmaya bastığı ve buradan beslendiği görüşüne 

varılabilmektedir. Planlamanın bunun içinde  bir eylem biçimi olmasının, planlamayı bu 

bilimsel alanın pratikteki aracı haline getirdiği söylenebilir. O halde pratikte a n l a m  

bulan planlama deneyiminin esaslarının teknik, yasal ve kurumsal bilgiyi içermesi 

oldukça doğal olacaktır. Ancak bunun tam tersini düşünenler de bulunmaktadır (Bal, 

2004).    

 

Daha önce de vurgulandığı gibi planlama esasları ve şehircilik ilkeleri kavramları imar 

planlarının yargısal denetimi sürecinde sıkça gündeme gelmektedir. Konunun uzmanları 

tarafından incelenmesine gerek duyulan davalar için, bu uzmanlarca hazırlanan bilirkişi 

raporlarında söz konusu davanın iptali ya da reddine ilişkin karar verilirken, bu karar 

kamu yararı,  planlama esasları ve şehircilik ilkelerine dayandırılmaktadır. Ancak bu 

karara,  planlama esasları ve şehircilik ilkeleri için ayrı ayrı getirilen kıstasların ortaya 

konmasıyla değil, ortak bir değerlendirmeyle varılmaktadır (Bal, 2004). 

 

Bu değerlendirme sonucunda idari yargı kararlarında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Parlar ve Hatipoğlu, 2009) 

 

3.3.1.1 Hukuk devleti ilkesi 

 

Hukuk devleti ilkesi, her işlem ve eylemin hukuka uygunluğunun başlıca geçerlilik 

koşulu olup, özde anayasal düzene, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı, tüm işlem ve 

eylemlerin hukuka uygunluğu ve yargı denetimine açık oluşunun güvencesini 

oluşturan bir ilkedir. Hukuk devleti ilkesi gereğince, imar planları ve uygulanması 

amacıyla idarece yapılan düzenlemelerin keyfi ve indi olmaması, makul bir şekilde, 

meşru kamusal amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili, Anayasa’nın ikinci kısmında yer 

alan temel hak ve hürriyetlerle uyumlu, özellikle 35. maddesi ile güvence altına alınan 

mülkiyet hakkını ihlal etmemesi gerekmektedir. Yine bu ilke gereğince, idarece imar 

planları ve bunları uygulamak amacıyla yapılan işlemlerde Anayasada ve kanunlarda 
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belirlenen yöntemlerin izlenmesi gerekmektedir. 

 

3.3.1.2 Açıklık ilkesi 

 

Planlama sürecinin herkes tarafından bilinmesi ve kent planlarına açıklık (aleniyet) 

kazandırılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Planların açıklık ilkesine uygun olarak 

hazırlanıp yürürlüğe konulduğundan söz edilebilmesi için, planlama sürecinin hazırlık 

aşamasında halkın planların hazırlanmasına katılmasının sağlanması, onaylanıp 

kesinleşen kent planının halkın bilgisine sunulması gerekmektedir.  

 

Nitekim, 3194 sayılı Kanunun 8. maddesinin b bendinde, imar planlarının belediye 

meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği belirtilmiş ve bu planların onay tarihinden 

itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan 

edileceği, bu süre içinde planlara ilgililer tarafından itiraz edilebileceği; belediye 

başkanlığınca belediye meclisine getirilen bu itirazların 15 gün içinde karara 

bağlanacağı, imar planlarının aleni olduğu, bu aleniyeti sağlamanın ilgili idarelerin 

görevi olup belediye başkanlığı ve mülki amirlerin, imar planının tamamını veya bir 

kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edi lecek ücret 

karşılığında isteyenlere vereceği, hükme bağlanmıştır. Uygulamada, açıklık ilkesinin 

bir gereği olarak talebi halinde taşınmaz maliklerine, sadece o parselde inşa edilecek 

yapıya ilişkin projenin düzenlenmesine yardımcı olan, imar durumunu gösteren “imar 

çapı” denilen bir belge verilmektedir. 

 

3.3.1.3 Genellik ilkesi 

 

3194 sayılı Kanunun 6. maddesinde imar planlarının “Nazım İmar Planları” ve 

“Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanacağı, aynı Kanunun 5.maddesinin 

2.bendinde ise, uygulama imar planları ile nazım imar planlarının ayrıntılarının 

düzenleneceği belirtilmiştir. Bir yerleşim yerinin imar planının tümüyle yeniden ele 

alınmasını gerektiren bu tür imar planlarının ayrıntılı olarak düzenlenmesi “genellik 

ilkesi”nin de bir gereğidir. 
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3.3.1.4 Üst derecedeki düzenlemeye bağlılık ilkesi 

 

Bu ilkeden anlaşılması gereken, planlar hiyerarşisinde üst derecedeki planlar olan 

bölge planı ve çevre düzeni planı ile yerel planların birbirine uygunluğunun 

sağlanması, planlamanın bütüncül bir anlayış içinde yapılmasıdır. Diğer bir deyişle, 

imar planlarının üst derecedeki planlara uygun olması gerekir. Kent planlarının başarı 

derecesi, alan ve kapsamları itibariyle iç içe olan ve genel-özel ilişkisi içerisinde 

birbirini etkileyen ülke ve bölge planları ile imar planları arasındaki uyum ve 

koordinasyonun mükemmelliği ile orantılıdır. Bu nedenle, nazım imar planlarının, 

milli planlara, bölge ve çevre düzeni planlarına (İmar Kanununun 9.  maddesinde sözü 

edilen “metropoliten imar planları”na) uygun olması yasal bir zorunluluktur. imar 

Kanununun 5/2. maddesinde; nazım imar planın, varsa bölge ve çevre düzeni 

planlarına uygun olarak hazırlanacağı belirtilmiştir. Üst ölçekli planlara uygun 

olmayan bir nazım imar planı imar mevzuatına aykırılık oluşturur. Keza, İmar 

Kanununun 5/3. maddesi uyarınca da, uygulama imar planları, nazım imar planı 

esaslarına göre, yani nazım planı temel alınarak hazırlanacaktır. Bu nedenle uygulama 

planlarında yer alan hususlar, planlar hiyerarşisine göre nazım plan esaslarına, bölge 

ve çevre düzeni planlarına aykırı olamaz. Uygulama planı ile nazım planı arasında 

çelişki bulunması halinde nazım planlardaki esaslara göre hareket edilir. Danıştay 

konuya ilişkin olarak; “uygulama planı olmadan yalnızca 1/25.000 ölçekli nazım plana 

dayanılarak imar uygulaması yapılamayacağına”3 ve “uygulama imar planında 

yapılan değişiklikle uyuşmazlığa konu taşınmazın ortaokul alanı iken konut alanı 

olarak belirlenen değişikliğin bu alana ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planına 

uygun olması gerektiğine”4 karar vermiştir. 

 

Diğer yandan Anayasa’nın “planlama” kenar başlığını taşıyan 166. maddesinde, 

planlar, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirmenin bir aracı olarak 

öngörülmüş olduğundan, imar Kanununda geçen ülke planlarından maksadın ulusal 

kalkınma planları olduğu ve ulusal kalkınma planlarıyla yerel planlar arasında 

hiyerarşik bir ilişki bulunmaktadır. 

 

                                                           
3 Danıştay 6. Dairesinin, 3444-681 sayılı, 24.03.1982 tarihli kararı. 
4 Danıştay 6. Dairesinin, 2722-1549 sayılı, 17.03.1998 tarihli kararı. 
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3.3.1.5 Kamu yararı ilkesi 

 

Esasen bütün idari işlemlerin bir unsuru olan maksat (amaç) unsuru kamu yararını 

ifade eder. Kamu yararı, genellikle büyük grubun yararının belli kişilerin veya küçük 

grupların yararından üstün tutulmasıdır ve bu ilke idare hukukunun en esaslı bir 

ilkesidir. Ancak kamu yararı kavramının somut ölçütlerinden söz edilememekte ve 

birçok olayda kamu yararının varlığı tartışma konusu yapılmaktadır. Diğer yandan TC 

Anayasası’nda da belirtildiği gibi kamu yararı ve toplum yararı kavramları da 

birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır.  

 

İmar planlamasında planları hazırlayan şehir plancısı ve planları onaylayan idare, 

planlama yetkisini toplum yararına uygun olarak kullanmalı ve kent topraklarını belirli 

küçük grupların, bireylerin, çıkarcı çevrelerin yararına değil toplum yararına 

kullandırmayı amaçlamalı ve kamu yararına uygun kararlar üretmelidir. 2942 Sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 6. maddesinin son fıkrasına göre onaylanmış imar planları 

“kamu yararı kararı” yerine geçmektedir. Bu nedenle, imar planına göre 

kamulaştırmada ayrıca “kamu yararı kararı” alınması ön şartı aranmamaktadır. Ancak, 

kesinleşmemiş ve onaylanmamış imar planları için kamu yararı kararı alınması 

gerektiği gibi taşınmazın imar planında belirtilen amaç dışında başka bir amaç için 

kullanılması düşünülüyorsa, imar planında değişiklik yapılması zorunludur5. 

 

3.3.1.6 Zorunluluk ilkesi 

 

Onaylanarak kesinleşen yerel planlara sadece taşınmaz sahipleri ya da bir kentte 

yaşayanlar değil, planı hazırlayan ve onaylayan idareler (belediyeler, Valilik ler) 

uymak zorundadırlar. İmar Kanununun 10/1. maddesinde, imar planının uygulanması 

amacıyla 5 yıllık imar programının hazırlanacağı ve bu programların belediye 

meclisince kabul edildikten sonra kesinleşeceği hükme bağlanmak suretiyle yerel 

planların kabul edilmesinden sonra belediye için bunları uygulama zorunluluğunun 

doğacağı açıkça vurgulanmıştır. 

 

                                                           
5 Danıştay 6. Dairesinin 31-554 sayılı, 07.02.1983 tarihli kararı. 
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3.3.1.7 Esneklik ilkesi 

 

Kent planlarının çok önemli sebepler olmadıkça değiştirilmemesi kural olmakla 

birlikte, kentlerin, bağlı oldukları ülkelerin toplumsal ekonomik yapısındaki 

gelişmelere paralel olarak değiştikçe, onlar için hazırlanmış olan planların da yeni 

koşullara uydurulmasına olanak tanınması “imar planlarının esnekliği” ilkesinin bir 

gerçeğidir. 

 

3.3.1.8 Geniş kapsamlılık ilkesi 

 

Gelişmekte olan toplumlarda imar planlamasında, toprak kullanım unsuru, kentsel 

donanım unsuru, ulaşım unsuru, konut unsuru, ekonomik unsurlar ve yaşamı 

kolaylaştırma gibi unsurlara yer verilmesini gerektirmektedir. Böylece klasik planlama 

anlayışı yerini daha esnek ve gerçekçi politikalar bütünü anlamına gelen plan 

kararlarına bırakmaktadır. 

 

3.3.1.9 Uzun süreli olma ilkesi 

 

İmar planları, yerleşim yerinde yaşayanların ve yerleşim yerinin geleceğini 

ilgilendiren uzun süreli planlardır. Ancak, teknolojik gelişmeler, toplumsal ve eko -

nomik gelişmeler, kent planlarının süresini kısaltıcı etkilerde bulunmuştur. İmar 

planlarının süresi projeksiyon hesaplarında önceleri 50 yıl olarak öngörülmüş iken 

günümüzde bu süre 20 yıla inmiştir. 

 

3.3.1.10 Bilimsellik ilkesi 

 

İmar planları bilimsel veriler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu bilimsel  veriler 

genellikle imarla ilgili yönetmeliklerde gösterilmektedir. Örneğin, Plan Yapımına Ait 

Esaslara dair Yönetmeliğin 16. maddesinde, “hazırlanacak her ölçekteki imar 

planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile 

gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donan alanlarında 

EK-1’deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur. Planlarda, özürlülerin kentsel 
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kullananlar, sosyal ve teknik alt yapı alanlarına ulaşımını ve kullanımını sağlayıcı ve 

kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat ve 

Türk Standartları Enstitüsü standartlar dikkate alınır” denilmektedir. Bu bilimsel 

veriler planların hazırlanmasında “araştırma ve etüd” evresinde dikkate alınmaktadır. 

 

Anayasa Mahkemesi de bir kararında6, imar planları hazırlanırken, planı yapılan 

yörenin mevcut durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın 

bir şekilde tespit edilebilmesi için coğrafi veriler, beldenin donatımı, mali, sosyal, 

kültürel ve ticari yönden kullanılışı gibi konularda yapılacak anket, araştırma ve 

incelemeler sonucunda elde edilecek bilgilerin esas alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 

3.3.1.11 Katılım ilkesi 

 

Yerel planlamaların meşruiyetinin sağlanabilmesi için bunlara geniş bir halk 

katılımının gerçekleşmesi gerekir. Yönetimde açıklığın (demokrasinin) temel koşulu 

sadece idari usulü tespit etmek değil, aynı zamanda katılımı da sağlayabilmektir. 

Katılımı sağlamanın yolu ve önkoşulu bilgi ve belgelere ulaşma hakkıdır. Yerel halkın 

görüş ve düşünceleri, istekleri planlara gereği gibi yansıtılmadan ve desteği olmadan 

hiçbir planlama ve bölgeleme programının başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Kanunlarımızda kentler düzeyinde planlamaya katılıma zorlamayı, öngören bir hüküm 

bulunmadığı gibi, halkın bu sürece katılımını engelleyen hükümler de 

bulunmamaktadır. Ancak, planlamaya halkın katılımı, imar planını yapmakla yükümlü 

olan idarelerin (belediyeler, valilikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vs.) takdirlerine 

bağlı bulunmaktadır. 

 

3.3.2 Kamu yararı 

 

Kamu yararı kavramı dünyada ve ülkemizde şehir planlama, hukuk, kamu yönetimi ve 

siyaset gibi alanlarda sıkça gündeme gelen ve tartışılan bir kavram olmasına karşın 

Anayasa’da ve literatürde tam bir karşılığı bulunmamakta, geçmişten günümüze 

içeriğinde birçok değişimler muhteva etmekte ve kamu yararı kavramına ilişkin net bir 

                                                           
6 Anayasa Mahkemesinin, 7-11 sayılı, 21.06.1990 tarihli kararı. 
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tanımlama yapılamamaktadır. 

 

Planlama açısından bakıldığında, hukukla planlamanın kesiştiği noktada kamu yararı 

en temel dayanak haline gelmektedir. İdari işlemlerin amaç unsurunun kamu 

yararından ibaret olduğu göz önünde bulundurulursa, plan onama yetkisine sahip 

kurum ve kuruluşlarca kamu yararı gözetilmeden yapılan imar planlarına her birey 

dava açma ehliyetini hak etmekte7 ve son sözü söyleyecek olan idari yargı mercii 

olmaktadır. Bu nedenledir ki, imar planlarının yargısal denetiminde amaç unsuru alan 

kamu yararı kavramı çok açık bir biçimde ağırlık merkezini oluşturmaktadır (Azrak, 

2002). 

 

Hukukçular kamu yararının bireysel yarardan üstün olduğu görüşünde hemfikir 

gözükmektedirler. Bilge Umar, kamu yararı için, “Şartlara göre değişebilir. Önce 

kanun koyucu takdir eder.  Bu kamu yararı telakkisinin yerinde olup olmadığını 

kesinlikle tayin ve takdir edecek olan Anayasa Mahkemesi’dir.” demektedir. Burada 

kamu yararının, her ne kadar koşullara göre değişkenlik gösteriyor olsa da,  bağımsız 

bir kavram olmadığı, yasal ve kurumsal yapılanmanın çatısı altında şekillenmek 

durumunda olduğu vurgulanmaktadır. 

 

Kamu yararı 1982 Anayasası’nın bazı maddelerinde adı geçen bir kavram olup , 

içeriğinin ne olduğuna dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.  Anayasa’da 

aşağıdaki maddelerdeki şekliyle yer almaktadır: 

 

•“Herkes,   mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı 

amacıyla, kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına 

aykırı olamaz.” (Madde 35). 

 

•“..Deniz,  göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin  kıyılanı çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir...” (Madde 43). 

 

•“Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıkları 

                                                           
7 Danıştay 6. Dairesi, 1712/4221 sayılı ve 09.07.2003 tarihli kararı. 
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peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir 

kısmını, kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde 

idari irtifaklar kurmaya yetkilidir...” (Madde 46). 

 

•“Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı 

hallerde devletleşebilirler...” (Madde 47). 

 

•“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt 

düzeyinde dengeli ve uyumlu bicimde hızla gelişmesini sağlamak, ülke kaynaklarının 

döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu 

amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. Planda milli tasarrufu ve üretimi 

arttırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı 

geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; 

kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri bu plana 

göre gerçekleştirilir...”(Madde 166). 

 

Görüldüğü üzere Anayasa’da kamu yararı, bahsi gecen bir diğer kavramı sınırlayan,  

düzenleyen ya da ona dayanak olan bir nitelik taşımaktadır. Ancak tüm bunlar ışığında 

bile kamu yararının net bir tanımını yapmak olanaklı gözükmemektedir. Ayrıca 

Anayasa’da kamu yararının yanı sıra toplum yararı kavramının da kullanıldığı 

görülmekte,   toplum yararı ve kamu yararı kavramlarının kullanımı arasında herhangi 

bir ayrım göze çarpmamaktadır (Bal, 2004). 

 

İdari yargıda verilen kararla konu somutlaştırılmaya çalışılırsa; “…davacıya ait 

taşınmazın 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarıyla ağaçlandırılacak alan, yol ve 

spor alanı olarak ayrılmasında şehircilik ve planlama ilkelerine aykırılık bulunmadığı, 

ancak taşınmazın tamamının bu amaca yarılmasının adalet ilkelerine aykırı düşmesi 

gerekçe gösterilerek plan revizyonu yapılarak davacıya yapılaşma hakkı verilmesi 

diğer bir anlatımla kamu yararı göz ardı edilerek kişi yararına verilen mahkeme 

kararında isabet görülmemiştir.8” denmiştir. Bu kararda da görüldüğü gibi kamu 

yararı kavramının bir açıklaması yapılmamakla beraber kişi yararının zıttı bir kavram 

                                                           
8 Danıştay 6. Dairesinin, 1991/2851 sayılı ve 26.11.1991tarihli kararı. 
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olduğu net olarak ifade edilmiştir. 

 

3.4 İdari Yargıda İmar Planı İptallerinin Başlıca Sebepleri Ve Örnek Danıştay 

Kararları 

 

Uygulamada Danıştay kararlarına göre imar planları için verilen yürütmeyi durdurma 

ve iptal gerekçelerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür9. 

 

3.4.1 Yeterliliğe sahip plan müellifinin olmaması 

 

İdarelerce hazırlanarak onaylanan imar planları ile plan değişikliklerinde, planlanan 

alanın büyüklüğü ve nüfusa göre belirlenen grupta plan müellifinin raporunun 

bulunması gereklidir. Aksi halde imar planı bu eksik nedeniyle sakat doğar.  

 

Konuya ilişkin olarak yapılan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği 

Hakkında Yönetmelik, 07 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Danıştay emsal bir kararında; “İmar planı değişikliği yapılmasının gerekçelerini 

açıklayan plan müellifi raporunun mevcut olmaması halinde imar planı değişikliğinde 

imar mevzuatına uyarlık bulunmadığına” hükmetmiştir10.  

 

3.4.2 Teknik zorunluluk yokken sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması 

ve eşdeğer alan oluşturulmaması 

 

İmar planlarında zorunlu olmadıkça sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, 

küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri yapılamaz. Zorunlu 

hallerde bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet 

götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması ile mümkündür. Bunun 

yanında değişiklik yapılan sosyal ve teknik altyapı alanının ilgilisi olan kurum veya 

kuruluşun da görüşünün alınması şarttır. Örneğin ilköğretim alanı için Milli Eğitim 

                                                           
9 http://www.idarehukuku.net/baslik/Imar-Hukuku/Imar-Planlarinin-Iptal-Sebepleri.html, 2012 
10Danıştay 6.Dairesinin E:2001/4754, K:2002/5038 sayılı ve 13.11.2002 tarihli kararı 

http://www.idarehukuku.net/baslik/Imar-Hukuku/Imar-Planlarinin-Iptal-Sebepleri.html
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Müdürlüklerinin, cami alanları için müftülüklerin görüşü alınır  (Ergen, 2011). 

 

Konuya ilişkin emsal kararda Danıştay; “…Uyuşmazlık konusu yerde bulunan okul 

alanının bir bölümünün farklı bir kullanıma tahsis edilmesine ilişkin plan tadilatı, 

zorunluluk bulunması halinde, yatırımı gerçekleştirecek Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

uygun görüşünün alınması, tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer bir alanın 

ayrılması ve Yönetmelik eki listede belirtilen asgari alan standartlarına da uyulması 

koşulları ile yapılabileceğinden, dava konusu işlemin mevzuata uygunluğunun bu 

çerçevede incelenmesi suretiyle şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına 

uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde karar vermiştir11.  

 

3.4.3 Planların ve plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve 

kamu yararına aykırı olması 

 

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, imar planlarının yargısal denetiminde; 

taşınmazın yer, büyüklük, konum ve işlevi açısından imar planında ayrıldığı amacın 

şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olup olmadığının 

incelenmesi zorunludur12. Bu iptal gerekçesi, uygulamada en çok karşılaşılan 

gerekçelerden biridir.  

 

3.4.4 İmar planı tadilatı ile tek bir alanda fonksiyonel değişiklik yapılarak plan 

bütünlüğünün bozulması 

 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30. maddesi “İmar planlarında sosyal 

ve teknik alt yapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın 

kullanılışının değiştirilmesi durumunda; Nazım plan ana kararlarını bozucu 

fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz….” hükmüne amirdir. 

Plan bütünlüğünün korunabilmesi açısından fonksiyonel değişikliklerin revizyon imar 

planı yöntemiyle yapılması uygun olur.  

 

                                                           
11Danıştay 6. Dairesinin E:2004/8103,K:2007/580 sayılı ve 06.07.2007 tarihli kararı. 
12Danıştay 6. Dairesini E:2003/4756, K:2005/2490 sayılı ve 25.04.2005 tarihli kararı 
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Danıştay, arsası yeşil alanda kalan bir kooperatifin, bu arsanın konut alanına alınması 

yönündeki talebi belediyece reddedilmesi üzerine açtığı davada, değişiklik talebinin, 

imar planının genel karakterini bozacak nitelikte olduğundan bahisle davanın reddi 

gerektiğine karar vermiştir13. 

 

3.4.5 İlk kez yapılan veya değiştirilen imar planlarının üst ölçekli planlara 

uymaması 

 

İmar planları üst ölçekli planlara aykırı olamaz. Bu konu “Plan Hiyerarşisi” başlığı 

altında detaylı olarak incelenmiştir. 

 

3.4.6 İmar planlarının değiştirilmesine ilişkin usul kurallarına uyulmaması 

 

İmar planlarının nasıl yapılacağı ve değiştirileceği temel olarak 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu mevzuat 

hükümlerine aykırı olarak plan yapılması hukuken mümkün değildir. Örneğin imar 

planlarının ya da plan değişikliklerinin askıya çıkarılarak ilan edilmemesi halinde bu 

planın idari yargı tarafından iptal edilmesi kaçınılmazdır. Ya da bir plan değişikliğinin 

belediye meclisi yerine belediye başkanı tarafından değerlendirilmesi yetki 

bakımından açık bir hukuka aykırılık halidir.  

 

Bu temel başlıkların yanında, resmi kurum alanlarında yatırımcı kurumun görüşü 

alınmadan plan yapılması, eski eser ve turizm mevzuatına aykırılıklar da planların 

iptali sebeplerindendir.  

 

3.5 İdari Yargıda İmar Planı İptallerinin Sonuçları 

 

3.5.1 İmar planının iptali veya yürütmesinin durdurulması halinde önceki planın 

yürürlüğe girip girmeyeceği konusu 

 

İmar planlarıyla ilgili olarak toplumdaki en yanlış beklentilerden ve ön kabullerden 

                                                           
13 Danıştay 6. Dairesinin E:1962/2241, K:1968/1154 sayılı kararı 
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biri, bir imar planı değişikliğinin mahkemece iptali durumunda, önceki imar  planının 

yürürlüğe gireceğidir. Oysa böyle bir durumda bir önceki plan kendiliğinden yürürlüğe 

girmeyecek, idare mahkemesinin kararının gerekçesine göre yeni bir plan yapımı 

süreci gündeme gelecektir. 

 

Danıştay Altıncı Daire, konuyla ilgili kararında; “İmar planı değişikliği işleminin idari 

yargı yerlerince iptal edilmesi halinde, eski plan kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği 

ve yeni bir işlem tesis edilmesi gerektiğinden…” demek suretiyle meseleyi net bir 

şekilde sonuca bağlamıştır14.  

 

3.5.2 Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları Dava Konusu Edilen Planın 

Tamamını Etkileyip Etkilemeyeceği Konusu 

 

Hangi ölçekte olursa olsun imar planları genel düzenleyici işlemlerdir.  O halde genel 

düzenleyici işlemin iptali için açılan davada verilen yürütmenin durdurulması veya  

iptal kararları davacı taşınmazı dışındaki diğer taşınmazlara etki eder mi? Aşağıda bu 

soruya öğreti ve yargı içtihatları ışığında cevap aranacaktır.  

 

Onar (1966) “… iptal edilen karar objektif bir mahiyet arz ediyor veya muhtelif 

kimseleri alakalandırıyor ise, bir davacı tarafından açılan dava üzerine sadır olan 

kararın iptali hükmü davada taraf olmayan ve fakat kararla alakası bulunan diğer 

şahıslara da sirayet eder. Zira kararın iptal edilmiş olması, yetkili makamlarca bunun 

hukuk kaidelerine aykırı ve haksız olduğunu göstermiştir. Haksızlığı sabit olan bir 

kararı bir kısım şahıslara tatbik etmekte devam etmek hakkaniyetle telif edilemez” 

görüşündedir. 

 

Uluer’e göre iptal kararı genel etkilidir. İşlem ortadan kalktığına göre, etkinin yalnız 

taraflar arasında kalması düşünülemez. İşlemin etkisi ne kadar ise, bu işlemin iptal 

sonucunda ortadan kalkmasının etkisi de en azından o kadar olacaktır. İşlem iptal 

edilip de dava ile güdülen sonuç elde edilince, bu sonuç bütün ilgililer için elde 

edilmiş demektir. İşlemin iptalinden bütün ilgililer aynı biçimde etkilenirler; dava 

                                                           
14 Danıştay 6.Dairesinin E:1993/2911, K:1994/2704 sayılı ve 14.02.1994 tarihli kararı. 
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açarak iptali elde etmiş ilgilinin bir ayrıcalıklı durumu yoktur. Genel etki, her şeyden 

önce işlemin yöneldiği kişiler için geçerlidir. Ancak genel etki bu nispeten dar alanda 

kalmaz. İptal kararının uygulanması dolayısıyla işlemin yönelmemiş olduğu kişilere ve 

işlemlere ve de dolaylı olarak ilgili işlemlere de etki ulaşabilir. İptal kararının etkisinin 

genelliği ilkesi kişisel işlemler için de geçerlidir. 

 

Etkinin genelliği bakımından önemli olan işlemin genel ya da kişisel oluşu değil, 

işlemin iptalinin objektif oluşu ve işlemle ilgili olan herkesi etkileyeceğidir. Benzer 

işlemlerin (aynı sakatlığı taşıyan işlemler) dayandığı temel işlem iptal edilmiş ise, 

işlemler arasındaki benzerlik ilişkisine eğilmek gereği olmadan, sonuç işlemler 

dayanağı kalmadığından iptal ettirilebilir. Asıl ilginç sorun, benzer işlemlerden birine 

karşı dava açılmış ve iptal kararı alınmış iken, diğerlerine karşı dava süresi geçirilmiş 

ise ortaya çıkacaktır.  

 

İptalin benzer işlemlere etki yapması, eşitlik ilkesi ve iptal kararının genel etkisi 

bakımından da zorunludur. Genel etki kabul olunmaz ise, dava açarak iptal kararı elde 

etmiş olanlar dava süresini geçiren benzerlerine karşı bir ayrıcalık elde etmiş 

olacaklardır. Oysa idarenin sakatlığı anlaşılmış benzer işlemleri kaldırma görevi, 

benzer durumlarda herkese eşit davranma görevinin de bir gereğidir.  

 

Özetlemek gerekirse; benzer sakatlıkları taşıyan işlemlerden birinin iptal edilmesi, 

diğerlerinin de sakat olduklarını ortaya koyar. Bu durumda idarenin görevi, ilgililerin 

dava açmasını beklemeden, onları çeşitli külfetlere katlanma zorunda bırakmadan, 

kendiliğinden durumu düzeltmek, sakat işlemleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. 

Bu görevini yerine getirmezse, her ilgili, idareden bu görevi yerine getirmesini 

isteyebilir ve işleme karşı dava süresi geçmiş de olsa ret işlemlerinin iptalini elde 

edebilir (Uluer, 1970).  

 

Gözübüyük (1969) ise, “iptal edilen karar genel mahiyette, davacıdan başka kişileri 

de ilgilendirecek nitelikte ise, davada taraf olmayan, fakat iptal edilen kararla ilgisi 

bulunan üçüncü kişileri de etkiler” demektedir. 
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Danıştay da konuyla ilgili bir kararında şu ifadelere yer vermiştir: “Bir genel 

düzenleyici işlemin iptal edilmesi durumunda, verilen yargı kararının, sadece o davayı 

açanı değil, bu genel düzenleyici işlem ile ilgili diğer kişileri de etkileyeceği 

kuşkusuzdur. İptal kararı ile bu düzenleyici işleme dayanılarak yapılan işlemlerin 

doğurduğu etki ve sonuçlar ortadan kalkar. Bu nedenle iptal edilen bir düzenleyici 

işlemden dolayı, menfaati ihlal edilen veya kişisel hakkı etkilenen kişinin, verilen iptal 

kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla idareye başvurabileceği 

tabiidir15.” O halde kural olarak bir genel düzenleyici işlemin iptali halinde bu karar 

sadece davacı için değil, o işlemden etkilenen herkes için hüküm doğurur.  

 

Ne var ki imar planları genel düzenleyici işlem olmalarına rağmen bu kurala istisna 

getirilmesi gerekir. Bir kimsenin kendi parseli için açtığı davada verilecek olan 

yürütmeyi durdurma ve iptal kararı, yürütmeyi durdurma ve iptal gerekçesi, planın 

geneline yönelik değilse, sadece dava konusu edilen parsel için hüküm  doğurur. Böyle 

bir karar aynı plan kapsamındaki diğer taşınmazların durumunu etkilemez. Burada 

yargı kararın gerekçesi önemlidir. Şayet mahkeme, planın bütününü ilgilendiren bir 

gerekçe ile yürütmeyi durdurmuş veya iptal kararı vermiş ise bu durumdan gene l kural 

işletilecek ve karar sadece davacı için değil aynı plandan etkilenen tüm taşınmazlar 

için hüküm doğuracaktır. Aksi takdirde mahkeme kararı sadece davacının parseli ile 

sınırlı bir gerekçeye dayanıyorsa bu durumda sadece davacı bundan yararlanacak, 

kararın planın genelini etkilemesi söz konusu olmayacaktır (Uluer, 1970).  

 

Örneğin, yeterliliğe sahip plan müellif raporu olmaması, yetkisiz idarece plan 

yapılması, nazım plan yapılmadan uygulama imar planı yapılması, anakent 

statüsündekilerde planın büyükşehir belediye meclisince onaylanmaması, planın 

askıya çıkarılmadan uygulamaya sokulması gibi sebeplerle verilen yürütmeyi 

durdurma ve iptal kararları tüm plan için geçerli olur. Çünkü sayılan hukuka aykırılık 

sebepleri planın tamamını ilgilendirir. Bu ve benzeri sebeplerin dışında yürütmeyi 

durdurma veya iptal gerekçesi sadece dava konusu edilen taşınmazla alakalıysa bu 

durumda karar sadece o taşınmaz için hüküm ifade eder. Örneğin belirli bir taşınmazın 

1/5.000 ölçekli nazım planda konut alanında kalmasına karşın 1/1.000 ölçekli 

                                                           
15 Danıştay 11.D.28.5.2007 gün ve E:2006/5950, K:2007/5622 sayılı kararı 
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uygulama imar planında belediye hizmet alanında kaldığından ve dolayısıyla alt 

ölçekli planın üst ölçekli plana uymadığından bahisle mahkemece verilecek olan bir 

iptal kararı, sadece o taşınmaz için hüküm doğurmaktadır.    

 

Danıştay Birinci Dairesi, konuyla ilgili olarak verdiği istişari görüşünde şu ifadelere 

yer vermiştir: “Mahkemelerin imar planları hakkında parsel bazında verdiği iptal veya 

yürütmenin durdurulması kararlarının, imar planının tümünün yürürlüğünü 

durdurmayacağı veya planın tamamının iptali sonucunu doğurmayacağı, yukarıda 

açıklandığı üzere mahkeme kararının gerekçesi doğrultusunda kamu yararı ve 

planlama ilkeleri açısından idarece yapılacak değerlendirme sonucunda, planın iptal 

edilen bölümlerinde revizyon yapılabileceği, sonucuna varılarak, …oybirliğiyle karar 

verildi.16” 

 

Uygulamada “…Belediyesince… tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulan... 

Uygulama imar planının yürürlüğünün durdurulmasına” veya “iptaline” şeklinde 

davalar açılmakta ve mahkemelerce de aynı ifadeler kullanılarak “… Belediyesince 

…tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulan… Uygulama imar planının yürürlüğünün 

durdurulmasına” veya “iptaline” şeklinde hükümler bulunmaktadır. Böyle bir kararda 

uygulayıcılar kararın hüküm kısmına bakarak yanılabilirler. Kararı doğru yorumlamak 

için, yukarıda anlatıldığı üzere iptal gerekçesine bakmak ve iptal gerekçesinin planın 

geneline mi, yoksa sadece davacı parseline yönelik mi olduğunu tespit edilerek buna 

göre hareket etmek gerekir. Bu noktada mahkemelerce, iptal gerekçesi planın tümüne 

şamil değilse “…Belediyesince …tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konan …. 

Uygulama imar planının davacıya ait …pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz 

bakımından …” şeklinde karar verilmesi uygulamada yaşanacak tereddütleri ortadan 

kaldıracaktır.  

 

3.5.3 İmar planının iptali veya yürütmesinin durdurulması halinde buna dayalı 

yapılmış alt ölçekli planların hukuki durumu 

 

Mahkemelerce üst ölçekli planlarla ilgili verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları 

                                                           
16 Danıştay 1.Dairesinin E:2006/765, K:2007/79, T: 05.02.2007 sayılı kararı. 
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alt ölçekli planların da yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini gerektirir mi? 

Planlamanın, üst ölçekten başlayarak alt ölçeğe doğru sıralanan istikrarlı kararların 

barındırıldığı bir bütünü oluşturması gereklidir. Aksi takdirde, disiplinsiz, parçalanmış 

bir yapılaşma söz konusu olur ki, bu nitelikteki parçaların bir bütün oluşturamayacağı 

açıktır. Bu istikrar da ancak plan hiyerarşisi yoluyla sağlanabilir.  Önceki bölümlerde 

Türk İmar Mevzuatında plan hiyerarşisinin nasıl tanımlandığı açıklanmıştır.  Bu 

durumda sorumuzun cevabına dönecek olursak; üst ölçekli planların mahkemelerce 

yürürlüğünün durdurulması veya iptali halinde alt ölçekli planların durumu ne 

olacaktır?  

 

Danıştay Birinci Dairesi bu soruya şu cevabı vermektedir: “3194 sayılı Yasanın 5 inci 

maddesinde Nazım İmar Planının varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun 

olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen 

ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin 

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 

alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 

problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve 

raporuyla beraber bütün olan plan olduğu, Uygulama İmar Planının, tasdiki halihazır 

haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına 

göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları 

ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama 

etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olduğu, Çevre Düzeni 

Planının ise, ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, 

ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan olduğu 

hükümlerine yer verilmiştir…3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca imar 

planları arasında hiyeraşik bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların üst ölçek li 

planlara uygun olması gerekmektedir. Bu ilke dikkate alındığında üst ölçekli bir 

planın mahkemece iptal edilmesi halinde iptal gerekçesinin icaplarına göre alt ölçekli 

planlarda da bir değişiklik yapılmasının veya tamamıyla yürürlükten kaldırılmasının, 

plan yapımına ilişkin ilkelere uygun olarak idare tarafından belirlenmesi gereken bir 

husus olduğu, gerekli görülüyor ise idarenin alt ölçekli planları da iptal ederek bu 
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planlarda yargı kararının gereklerine ve plan yapımı ilkelerine uygun revizyon 

yapabileceği…17” 

 

Yani Danıştay’a göre üst ölçekli planın yürürlüğünün durdurulması veya iptali halinde 

alt ölçekli planlarında bu kararla kendiliğinden yürürlüğünün durması veya iptali söz 

konusu değildir. İdare yürütmeyi durdurma veya iptal kararının gerekçesini 

değerlendirecek, bu gerekçe alt ölçekli plana da etki edecek türden bir gerekçe ise alt 

ölçekli planlarda da düzenleme yapacaktır. Şayet iptal gerekçesine göre alt ölçekli 

planlar bakımından böyle bir durum yoksa o takdirde alt ölçekli planlar halihazır 

şekliyle geçerliliğini devam ettirecektir.  

 

Bu husus Yüksek Mahkeme’nin bir başka kararında şöyle açıklanmıştır: “…1/1.000 

ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin idarece ya da yargı kararıyla 

iptal edilmeksizin üst ölçekli planlar olan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planların iptal 

edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği dolayısıyla yürürlükten 

kalktığından söz edilemeyeceğinden,…18” 

 

Sonuç olarak imar planları idari işlemler olup hiçbir surette kendiliğinden yürürlüğe 

girmeyeceği gibi kendiliğinden de yürürlükten kalkmaz. Bir planın yürürlükten 

kalkması ya bir yargı kararı ile ya da idari bir kararla mümkün olabilir. Şu halde üst 

ölçekli planın yürütmesinin durdurulması veya iptali halinde mahkemenin gerekçesine 

göre idarece işlem tesis edilecektir. Mahkemenin gerekçesi alt ölçekli planlarda da bir 

düzenleme yapılmasını zorunlu kılıyorsa o takdirde yine bir idari işlemle alt ölçekli 

planlar da iptal edilmeli ve yargı kararı gereğine uygun olarak bunlar da yeniden 

düzenlenmelidir (Yayla, 2004).  

 

Bu başlık altında son olarak 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planıyla 1/5.000 ve 1/1.000 

ölçekli planlar arasındaki ilişkiye de değinmek gerekir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8. 

maddesinin b bendinde: “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar 

Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına 

uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama 

                                                           
17 Danıştay 1.Dairesinin E:2006/765, K:2007/79 sayılı ve 05.02.2007 tarihli kararı 
18 Danıştay 6.Dairesinin E:2005/3669, K:2007/5774 sayılı ve 24.10.2007 tarihli kararı 
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imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.” denmektedir. Bu hükme göre 

Nazım İmar Planları  “varsa” çevre düzeni planına uygun olarak yapılacaktır. Bu 

durumda 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptali halinde de 1/5.000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ve buna uygun 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması 

mümkündür.  

 

Nitekim Danıştay Birinci Dairesi de konuyla alakalı olarak, “3194 sayılı Kanunun 8 

inci maddesinin (b) bendinde, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının mevcut 

ise çevre düzeni planına uygun olacağı belirtildiğinden, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planının bulunmadığı durumlarda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planların yapılabileceği, 

çevre düzeni planının mahkemece iptal edilmesi durumunda ise, üst ölçekli imar planı 

bulunmasa dahi idarelerin Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı yapma yetkisi 

bulunduğundan, yukarıda açıklandığı üzere iptal kararındaki gerekçelerin de 

değerlendirilmesi ve plan yapımına ilişkin ilkelere uyulması suretiyle 1/5 .000 ve 

1/1.000 ölçekli planların yapılabileceği” görüşündedir19. 

 

3.6 İmar Planlarının İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Taşınmazların Kullanımına 

Olası Etkileri 

 

İdari yargı kararları ile imar planlarının iptal edilmesi durumunda, taşınmaz 

kullanımlarının ne yönde etkileneceği ve özellikle iptal öncesi alınan yapı ruhsatları, 

dava konusu alanda üçüncü kişilere ait taşınmazların durumu ve kararların taşınmaz 

piyasasındaki yansımaları yönünden irdelenmesi gerekecektir. Burada dikkat edilmesi 

gereken başka bir husus da yukarıdaki davacı olmayan üçüncü kişilerin durumu, iptal 

kararının davacı parseli ile sınırlı olarak infazının gerektiği durumlar için değil planın 

bütününde hüküm ifade eden iptal kararları için önem taşımasıdır. Parsel bazında 

verilen ve infazı da parsel bazında gerçekleşen iptal kararlarında dava dışı üçüncü 

kişilere ait inşaatlar iptal hükmünden etkilenmez. Konu üçüncü kişilerin 

taşınmazlarının değeri yönünden değerlendirildiğinde, yargı sürecinin uzun sürmesi 

açısından, mücavir alanda atıl durumda kalmış inşaatların bulunmasının taşınmazların 

değeri üzerinde olumsuz etki yaratması kaçınılmaz olacaktır. 

                                                           
19 Danıştay 1.D. 05.02.2007 gün ve E:2006/765, K:2007/79 sayılı kararı 
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İmar planlarının iptal edilmesi durumunda, plan veya uygulama sahasında geçmişte 

onaylanan imar planı nedeniyle oluşan değer artışı ortadan kalkacak ve alana imar 

planı yoluyla yeni bir fonksiyon atanana kadar bölgedeki taşınmazlar sanki plansızmış 

gibi değerlenecektir. İmar planlarına ilişkin yargı kararlarının öncesinde alınmış yapı 

ruhsatlarının geçerliliği konusuna girmeden önce kısaca “kazanılmış hak” kavramına 

değinmekte fayda bulunmaktadır:  

 

Kazanılmış hak, “doğumu anında hukuka uygun olarak tamamlanmış ve böylece kişiye 

özgü, lehe sonuçlar doğurmuş, daha sonra mevzuat değişikliği ya da işlemin geriye 

alınması (veya iptali) gibi nedenlere rağmen, hukuk düzenince korunması gereken 

(bireysel) hak” olarak tanımlanabilir (Uğurlu, 2003). 

 

Danıştay 10. Dairesi kazanılmış hak tanımını “…Kamu hukukunda kazanılmış hak; bir 

hak sağlamaya elverişli düzenleyici kuralların bireylere uygulanması ile onlar için 

doğan öznel hakkın korunması anlamında kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, bir 

hakkın yeni düzenlemeden önce yürürlükte olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla 

fiilen elde edilmiş olması durumunda kişilerin kazanılmış hakları bulunmaktadır...” 

şeklinde yapmıştır. 

 

Kazanılmış haklara saygı ilkesi, hukuk devletinin temel unsurlarındandır. Bu ilkenin 

önemi, mevzuat hükmünün veya genel düzenleyici işlemin kaldırılması yada 

değiştirilmesi durumunda daha evvelki mevzuat veya genel düzenleyici işlemden 

doğan hakların hangi durumlarda ne kadar korunacağı noktasında ortaya çıkmaktadır.  

 

Danıştay İdari Dava Daireleri bir kararında konuya ilişkin şu tespitlere yer vermiştir: 

“Kazanılmış hakların korunması Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olup, İdare 

Hukukunda kazanılmış hak sorununun çözümünde, hukuki güvenlik ilkesi ile hukuka 

uygun idare arasındaki dengenin gözetilmesi zorunludur. İmar hukukunda kazanılmış 

haktan bahsedildiğinde, yürürlükteki imar planlarına duyulan güven   ile daha sonra 

iptal edilen plan dolayısıyla korunması gereken kamu yararı, sağlıklı kentleşme, yargı 

kararlarının gereğini yerine getirme zorunluluğu birlikte değerlendirilmelidir.  Öte 

yandan, düzenleyici işlemin iptal edilmiş olmasının ona dayalı bireyselleşmiş tüm 
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hukuki durumların da hukuken geçersiz olması sonucunu yaratmayacağı 

kuşkusuzdur.20” 

 

İmar planlarının iptaline ilişkin yargı kararlarının öncesinde alınan ve taşınmaz 

kullanımını direkt olarak etkileyen inşaat ruhsatları açısından kazanılmış hak genellikle 

yapının ömrü ile sınırlıdır (Ergen, 2011). 

 

3.6.1 İmar planlarının iptali halinde inşaatların durumu 

 

İmar planlarının genel düzenleyici işlem niteliğini taşıdığı daha önce belirtmiştir. Bu 

planlara göre alınan inşaat ruhsatları da idare hukuku bağlamında hiç kuşkusuz 

uygulama işlemidir. İmar hukukuna özgü yaptırımlar dendiği zaman ilk akla gelenler 

imar para cezası ve yıkım kararı olmaktadır. Ancak öğretide de kabul edildiği gibi; 

yapının mühürlenmesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninin iptali, kamu hizmetleri ve 

tesislerinden faydalandırmama da yapı sahibine uygulanacak yaptırımlardan 

sayılabilmektedir. Bu yaptırımlardan imar para cezası doğrudan yapı sahibine 

yöneltilirken, diğerleri yapı üzerinde uygulanmaktadır. Ancak yaptırım yapı üzerine 

uygulansa da bu yaptırımın sonuçları doğrudan yapı sahibini etkilemektedir. Bu 

nedenle imar alanındaki tüm yaptırımların yapı sahibine uygulandığı söylenebilir.  

 

Sadece inşaat ruhsatının alınması imar planının değiştirilmesi veya iptali halinde 

kazanılmış hak doğurup doğurmadığı konusu ilgili Danıştay kararları incelendiğinde, 

planın iptali veya değiştirilmesi halinde, inşaatın fiili durumunun kazanılmış hak için 

bir ölçüt olduğu göstermektedir (Gök 2010). 

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, konuyla alakalı bir kararında şu ifadelere yer 

vermiştir: “Uyuşmazlıkta, İmar planında B-5 yapılaşma koşullarında kalan taşınmaz 

üzerinde ilave kat yapımı için 16.1.1998 gününde inşaat ruhsatı verilmiş, inşaatın 

verilen ruhsata uygun olarak tamamlanması üzerine de 25.12.1998   gününde yapı 

kullanma izni belgesi düzenlenmiştir. Bu işlemler nedeniyle davacının hatası, hilesi 

veya davacıya isnat edilebilecek bir kusur olmadığı gibi söz konusu inşaat o tarihte 

                                                           
20 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E:2005/1721, K:2008/1837 sayılı ve 23.10.2008 tarihli kararı. 
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yürürlükte olan imar planına da uygun olarak inşa edilmiştir. 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere inşaat ruhsatının düzenlenmesi kazanılmış hak için tek 

başına yeterli olmasa da İdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği tarihe kadar 

ilgilinin hatası, hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi durumunda 

mahkeme kararının verilmesini takiben davalı idarece yapının ruhsatının iptal edilerek 

inşaatın mühürlenmesi, bu aşamaya kadar gelmiş yapının fiili durumunun da 

kazanılmış hak olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Olayda ise imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararının 

10.11.1998 tarihinde verilmesine ve davacıya 25.12.1998 tarihinde yapı kullanma izni 

düzenlemesine karşın davalı idarece yapı bittikten sonra 1.11.2000 günlü işlemle 

inşaat ruhsatının iptal edildiği  ve yapı tatil tutanağının 25.1.2001 tarihinde 

düzenlenerek yapının mühürlendiği anlaşıldığından davacının kazanılmış hakkının 

bulunduğunun kabulü zorunludur. 

 

Bu durumda, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda kat artışı getiren imar planı 

değişikliğinin 10.11.1998 günlü, mahkeme kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle yapı 

bittikten sonra inşaat ruhsatı iptal edilerek yapı tatil tutanağı ile inşaatın 

mühürlenmesine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi 

yolundaki İdare Mahkemesinin ısrar kararında hukuki  isabet görülmemiştir.21” 

 

Danıştay 6. Dairesi ise emsal kararında, imar planında konut alanında kalan ve üç kat 

için ruhsat alınarak inşaata başlandıktan sonra planın değişikliği ile  aynı taşınmazın 

yol olarak umumi hizmet alanına ayrılması üzerine, inşaatın tamamlanan iki katı için 

kazanılmış hakkın varlığını kabul etmiş, henüz tamamlanmayan üçüncü katın ise 

kazanılmış hak kapsamında görülemeyeceğine karar vermiştir22.  

 

Buna karşın Yüksek Mahkeme’nin aksi yönde kararları da vardır. Örneğin, bir 

kararında ruhsat alındıktan sonra kaba inşaatı tamamlanan binanın bulunduğu alanda 

plan değişikliği yapılarak ruhsatın iptal edilmesi üzerine, bu olayda kazanılmış hakkın 

                                                           
21 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E:2005/1721, K:2008/1837 sayılı ve 23.10.2008 tarihli kararı. 
22Danıştay 6.Dairesi K:1983/939 sayılı ve 30.3.1983 tarihli kararı. 
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korunmasını ilkesinin işletilemeyeceğine hükmedilmiştir23.  

 

Bunun yanında imar planında 5 kata müsaade edilmesine karşın 6 kat için ruhsat verilen 

bir taşınmazda inşaat tamamlanmış olmasına karşın, Danıştay 6. Dairesi kazanılmış 

hakkın korunması ilkesini işletmemiş, fazla katın yıkılmasına karar vermiştir24. 

 

Ancak ruhsatsız olarak inşaatın yapılmış olması durumunda kazanılmış haktan 

bahsedilemeyeceği açıktır. İnşaatın daha sonradan (plan iptalinden sonra) ruhsata 

bağlanabilir olması sonucu değiştirmez25. 

 

Danıştay’ın başka bir kararında ise; “Kişinin hatası, hilesi veya davacıya isnat edilebilecek 

bir kusur olmadan söz konusu inşaatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan imar planına 

uygun olarak inşa edilmek suretiyle kullanılabilir hale gelmiş ise, böyle bir yapı nedeniyle 

yapı kullanma izin belgesini de almış olan kişinin artık kazanılmış hakkı doğmuştur.26” 

hükmüne varılmıştır. 

 

Danıştay 6. Dairesi imar planı idare mahkemesince iptal edilen bir alanda, yargı 

kararının gereğinin yerine getirilmesi üzerine tesis edilecek yeni imar planı 

kapsamında inşaat durumunun değerlendirilebileceği ve yapı ruhsatı verilebileceğine 

hükmetmiştir27. 

 

Özetle Danıştay mevcut imar planına göre alınan ruhsata ve eklerine uygun olarak 

tamamlanan binalar bakımından kazanılmış hakları korumakta, ancak devam eden 

inşaatlarda ise inşaatın seviyesine göre her olayı kendi özelliklerine göre ayrı ayrı 

değerlendirmektedir. 

 

İmar planının iptali ile yapı ruhsatının da iptal edilmesinin sonucunda uygulanan idari 

yaptırımların öncelikle incelenmesi gerekmektedir.  Daha sonra plan iptallerinin taşınmaz 

piyasaları (konu taşınmaz ve mücavir taşınmazlar yönlerinden) ve özellikle taşınmazların 

                                                           
23 Danıştay 6. Dairesi E:1991/704 ve K:1991/2144 sayılı ve 03.05.1991 tarihli kararı. 
24 Danıştay 6. Dairesi K:3020/5481 sayılı ve 10.11.1999 tarihli kararı. 
25Danıştay 6. Dairesi E:1993/5620, K:1993/619 sayılı ve 22.12.1993 tarihli kararı. 
26 Danıştay 6. Dairesinin 1998/5931 sayılı ve 3.12.1998 tarihli kararı. 
27 Danıştay 6. Dairesi, K:47/4131 sayılı ve 23.06.2003 tarihli kararı. 
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kullanımlarına (taşınmazın inşaatının tamamlanması ve fiilen kullanıma açılması için 

geçen süre (yatırım süresi), taşınmazların kullanıcılarının sosyo-ekonomik özellikleri, 

taşınmazların doluluk oranları, kira bedelleri ve satış değerleri gibi yönlerden) incelenmesi 

yararlı olacaktır:  

 

3.6.1.1 İmar para cezası  

İdare tarafından araya adli bir makam girmeden verilen para cezaları, idari para 

cezaları olarak kabul edilmektedir. Doğrudan idare tarafından uygulandığı dikkate 

alındığında imar para cezalarının, idari para cezaları içinde yer aldığı söylenebilir. 

Aynı zamanda imar mevzuatına aykırılık dolayısı ile yapı sahibi ve kanunda belirtilen 

diğer ilgililere uygulanan imar para cezasının; genel sağlık, güvenlik ve düzene ilişkin 

olduğu belirtilmektedir. 

 

İmar para cezasına ilişkin genel düzenleme 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde yer 

almaktadır. Bu madde yakın dönemde değişiklik geçirmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 

vermiş olduğu iptal kararı doğrultusunda 5940 sayılı “İmar Kanunu ve Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile bu madde son şeklini almıştır. Kanun 

maddesinin “…500.000 TL’dan 25.000.000 liraya kadar para cezası verilir” bölümü 

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

 

5940 sayılı Kanun imar para cezasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler  içermektedir. 

Ayrıca yapılan bu düzenlemeler 42. maddenin uygulanacağı halleri de genişletmiştir.  

İmar para cezası sadece ruhsatsız ya da ruhsata aykırı inşa edilen yapılar için değil, 

bunlar dışında İmar Kanunu’nun pek çok maddesinde belirtilen yükümlülüklere 

aykırılık (18, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41. maddeler) dolayısıyla da uygulanır. 194 

Sayılı Kanunun 42. maddesinde adı geçen bu hükümlere aykırılık aynı zamanda idari 

yargıda imar planlarının iptallerinin de başlıca gerekçeleridir. 

 

Kanuna göre imar para cezasının uygulanmasını gerektiren başlıca haller:  

 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapmak, 

 Arsa ve arazi düzenlemesinden doğan kısıtlamalara aykırılık, 
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 Müellif, fenni mesul, şantiye şefi ve yapı müteahhidinin mevzuata aykırı 

faaliyetleri, 

 İnşaat, tamirat, bahçe düzenlemesi ve kazı yapılması sırasında alınması gereken 

tedbirlere aykırılıklar, 

 Kapıcı dairesi ve otopark yükümlülüklerine aykırılık, 

 Yıkılacak derecede tehlikeli yapıyı ortadan kaldırmama, 

 Kamunun selameti için alınması gereken tedbirlere aykırılık, 

 Diğer özel kanunlara aykırılıktır (Kıyı Kanunu, Milli Parklar Kanunu gibi). 

 

İmar para cezasının uygulanması gereken hallerde bu cezayı uygulamaya, imar 

mevzuatına aykırı fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde,  

ilgili idare encümeni yetkilidir. İlgili idare encümeni belediye sınırları içinde belediye 

encümeni, belediye sınırları dışında il encümenidir. 

 

3.6.1.2 Yapının mühürlenmesi 

 

3194 Sayılı Kanun gereğince ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç inşaata 

başlanılmadan ruhsat alınması zorunludur. Bir inşaata ruhsat alınmadan başlandığının 

veya ruhsat alınmış olsa bile inşaatta ruhsata aykırılık bulunduğunun, yargı kararıyla 

ruhsatın iptal olduğunun ilgili idarece tespit edilmesi veya bu durumun idarece 

herhangi bir şekilde öğrenilmesi üzerine, derhal inşaatın durumu tespit edilir ve yapı 

mühürlenerek inşaat durdurulur.  İnşaatın durumunu tespit eden tutanağa yapı tatil 

tutanağı denir ve bu tutanağın yapıya asılması ile yapı sahibinin durumdan haberda r 

olduğu varsayılır. 

 

Yapının mühürlenmesi ile birlikte yapıdaki inşaat faaliyetleri askıya alınır. Yapı sahibi 

mühür sökülmeden inşaata devam edemez. Bu durum inşaatın mühürlenmesinin tek 

başına bir yaptırım olduğunu gösterir. Ancak mühürlenerek inşaatın durdurulması 

geçici bir süreçtir. Yapı sahibi, yapı tatil tutanağının tebliğinden itibaren otuz gün 

içinde ruhsat alarak veya ruhsata aykırılıkları gidererek yapıyı imar mevzuatına uygun 

hale getirecek ya da yapı hakkında yıkım kararı alınacaktır  (Gök, 2010). 
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Görüldüğü gibi inşaatın mühürlenerek yapı tatil tutanağının asılması ile yıkım kararı 

alınması arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle yapının mühürlenmesi 

durumu, ilgili taşınmaz yürürlükteki imar planına ve projesine uygun hale 

getirilmediği müddetçe yıkım ile sonuçlanacak ve sonuç olarak taşınmaz malikinin 

aleyhine bir durum ortaya çıkaracaktır.   

 

Danıştay konuya ilişkin bir kararında; “…yapı için düzenlenen inşaat ruhsatının 

dayanağı imar planlarının iptali istemiyle açılmış bir davanın bulunması nedeniyle, 

artık söz konusu yapı için inşaat ruhsatının düzenlenmiş olmasının tek başına 

kazanılmış hak için yeterli olmadığı, imar planlarının yargı kararıyla yürütmesinin 

durdurulması nedeniyle yapıya devam edilmemesi amacıyla inşaatın durdurulmasının, 

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca zorunlu olduğu…28”na 

hükmetmiştir. 

 

3.6.1.3 Yapı ruhsatının ve yapı kullanma izninin iptali 

 

Yapı ruhsatının iptali, 3194 Sayılı Kanunun 32. maddesinde düzenlenmiştir. Ruhsat ve 

eklerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilen yapılarda bu aykırılığın giderilmemesi 

halinde ruhsat iptal edilir. Kanundaki düzenleniş biçimiyle yapı ruhsatının iptali yıkım 

yaptırımının bir ön işlemi durumundadır. Bundan dolayı uygulamada tek başına bir 

sonuç doğurmaz. Yıkım kararı ile birlikte kendini gösterir. 

 

Yapı kullanma izni, bir yapının ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlanmış 

olduğunu ve kullanılmasında fen ve sağlık açısından bir mahzur bulunmadığını 

göstermektedir.  Ancak, bir yapının yapı kullanma izni almış olması, sonradan yapılan 

tespitlerde ortaya çıkan ruhsata aykırılıklardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

 

Yapı kullanma izninin iptali kanunda açıkça yaptırım olarak düzenlenmemiş olmakla 

birlikte, yapı kullanma izni olmadan yapının kullanılabilmesi hukuken mümkün 

olmadığından iznin iptali tek başına yaptırım olarak görülmelidir. Aynı şekilde yapı 

kullanma izninin verilmemesi de yaptırım olarak ortaya çıkmaktadır.  

                                                           
28 Danıştay 6. Dairesi E:2008/10824, K:2009/608 sayılı ve 23.01.2009 tarihli kararı. 
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Tamamen bitmiş bir yapı için verilen yapı kullanma izninin, yapının ruhsat ve eklerine 

aykırı olması ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahzur  görülmesi halinde 

iptali mümkündür. Biten bir yapıda sonradan saptanan ve binanın tamamının 

yıktırılmasını gerektirecek nitelikte olmayan,  ruhsat ve eki projesine aykırı tadilat ve 

ilave inşaatlar nedeniyle yapı kullanma izin belgesi iptal edilemez  yalnızca tadilat ve 

ilave inşaatların yıkımına karar verilebilir (Gök, 2010). 

 

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi imar planı iptaline ilişkin yargı kararları her 

zaman yapı ruhsatının iptali ile sonuçlanmamakta, yargı böyle bir durumda 

‘kazanılmış hak’ hususunu değerlendirmektedir. 

 

3.6.1.4 Kamu hizmetleri ve tesislerinden faydalandırmama 

 

3194 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kullanma izni verilmeyen veya alınmayan 

yapılar su, kanalizasyon ve elektrik hizmetlerinden faydalandırılmazlar. Bir yapının 

maddede sayılan kamu hizmetlerinden faydalanmaksızın kullanılması mümkün 

değildir. Bu yolla kanun koyucu imara aykırı yapıyı tamamlasalar bile temel 

hizmetlerden faydalanamayacak olan yapı maliklerinin imara aykırı inşaata cesaret 

edemeyeceklerini düşünmüştür. Aynı zamanda kanun koyucu 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 184. maddesine “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlığı altında “…yapı 

ruhsatı olmadan başlatılan inşaatlar ve dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su 

veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır” hükmünü koyarak caydırıcılığı arttırmayı hedeflemiştir. 

 

3194 Sayılı Kanunun 31. maddesindeki düzenlemeye bakıldığında elektrik, su ve 

kanalizasyon gibi kamu hizmetlerinden faydalandırmamanın yapı sahibi açısından 

yıkımdan sonraki en ağır ikinci yaptırım olduğu söylenebilir.  Ancak imara ilişkin 

birçok düzenlemede olduğu gibi “ülke gerçekleri” kavramının burada da devreye 

girmiş ve bu sert kuralın yumuşatılmamış olduğu görülmektedir. Türkiye’de kentsel 

kesimdeki yapı stokunun büyük kısmının yapı kullanma izni olmadığı bilinen bir 

gerçektir. Bu yapılarda yaşayan milyonlarca insanın temel hizmetlerden 
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faydalanamamasının ciddi sorunlar getireceği de açıktır. Bu hususları dikkate alan 

kanun koyucu sorunu geçici maddelerle çözmeye çalışmıştır. 3194 sayılı Kanunun 

geçici 10. maddesi; “Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce 

yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının 

götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni 

gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 

içerisinde başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, 

su ve/veya telefon bağlanabilir. Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon 

bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez” biçiminde bir düzenleme 

getirmiştir.  

 

3194 Sayılı Kanunun geçici 11. maddesindeki düzenleme de yapı kullanma izni 

olmayan binalara kamu hizmetlerinin götürülmesi imkanını tanımaktadır. Şöyle ki;   

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı  (inşaat)  ruhsatı alınmış ve buna 

göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, 

telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının 

götürüldüğünün belgelenmesi halinde,  ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni 

gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 

başvurulması üzerine,  kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait 

olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.   

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz 

konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden,  su ve/veya elektrik bağlanması 

herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna 

göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili 

olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler 

de ait olduğu gruba dönüştürülür” hükmüne amirdir.  

 

Yasal düzenleme hükmünden de anlaşıldığı gibi, geçici maddelerle getirilen 

düzenlemeler, kamu hizmet ve tesislerinden faydalandırmama şeklindeki yaptırımın 

uygulanmasını neredeyse imkansız hale getirmiştir. Diğer yandan Danıştay 

kararlarında yapı kullanma izni verilmiş olan yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı 

değişiklikler yapılması nedeni ile kullanma izni verilen kısmı da kapsayacak şekilde su 
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ve elektrik gibi kamu hizmetlerinin kesilmesinin 3194 sayılı Kanundaki düzenlemenin 

amaç ve kapsamına aykırı olduğu ve ayrıca temel insan hakları ile de bağdaşmadığı 

belirtilmektedir. Bu kararlarda maddedeki düzenlemenin yapı kullanma izni alınmayan 

yapılarda yaşamayı engellemeye yönelik olduğu, yapı kullanma izni alındıktan sonra 

ortaya çıkan ruhsata aykırılıklarda ise 32. madde hükmünün uygulanması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Gök, 2010). 

 

3.6.1.5 Yıkım kararları ve uygulanması 

 

İdarenin, imar mevzuatına aykırılıkları gidermek için başvurduğu yollardan biri de 

yıkımdır. Yıkım, en genel ifadesi ile bir yapının ortadan kaldırılması olup, aynı 

zamanda sonuçları yönünden en ağır imar yaptırımı olarak görülmektedir. Bu nedenle 

yıkım en son başvurulması gereken yaptırım olmalıdır. Hem telafisinin çok güç veya 

imkansız olması, hem de “milli servetin” yok olması sonucunu doğurması dolayısıyla 

başka türlü giderilmesi mümkün olan imara aykırılık hallerinde yıkım kararının 

alınabilmesi mümkün değildir. Kanun koyucu da bu hususları dikkate alarak yıkım 

kararı alınmadan önce yapı malikine yapısını hukuka uygun hale getirebilme imkanı 

tanımaktadır. . 

 

Yıkımı gerçekleştirme yetkisi belediye ve valiliklere (5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu gereğince İl Özel İdarelerine) tanınmıştır. Yapı, belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde kalıyorsa belediye tarafından, bu alanlar dışında kalıyorsa valilik (il 

özel idaresi) tarafından yıktırılır. Ancak yıkım işleminin ilgili idare olanaklarıyla 

yapılamayacak olması durumunda, bu işlemin gerçekleştirilmesi için ihaleye çıkılarak 

yıkımın icrası özel kişilere yaptırılabilir. 

 

Yıkım kararının alınabilmesi için öncelikle ruhsat alınmadan yapıya başlandığının  

veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespit edilmesi gerekir. Bu tespiti 

belediye veya valilik (İl Özel İdaresi) yapacaktır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Büyükşehir Belediyesi de  ruhsatsız 

veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit ederek ilgili ilçe belediyesine bildirimde 

bulunabilmektedir. 
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Yıkımın sonuçları bakımından telafisi güç veya imkansız zararlara yol olabilecek 

nitelikte bir yaptırım olması nedeniyle bir yapının yıkımına karar vermeden önce ilgili 

idarelerin yapı maliklerine bir aylık bir süre tanıması gerekmektedir. Böylece yapı 

malikinin, ruhsata bağlanması mümkün olan yapısını imara uygun hale getirerek 

yıkımı engellemesi mümkün olabilecektir (Gök, 2010). Bu yolla bir durumda arsa veya 

kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak yapı inşa edilmiş ve inşaat işleri 

tamamlanmadan önce inşa edilecek bağımsız bölümler sözleşme ile üçüncü kişilere 

satılmış ise, yıkım kararının ilgili idarece uygulanması ile başka hukuki sonuçların da 

ortaya çıkacağı açıktır. Diğer yandan söz konusu taşınmaz projesinin yerel alanda 

piyasa arzını etkileyecek ölçüde büyük bir yatırım olması durumunda, taşınmazın 

mühürlenmesi ve yıkım kararlarının uygulanmasının da kısa dönemde piyasanın arz-

talep dengesini doğrudan etkileyerek alt yerleşim ölçeğindeki taşınmaz kullanımını 

(taşınmaz kira piyasası, taşınmaz değerleri ve yeni yatırım kararları gibi) doğrudan 

etkileyeceği açıktır.   

 

3.7 İmar Planlarının İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Olası Etkilerinin Analizi: 

Örnek Olaylar 

 

3.7.1 Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Ticaret A.Ş. davası  

 

İnceleme alanı, Ankara İli’nin güneybatı koridorunun ana aksı olan Eskişehir Yolunun 

kuzeyindeki Mustafa Kemal Mahallesi’nin sınırları içinde yer almaktadır. İncelenen 

16140 ada ve 3 numaralı parselin yüzölçümü 19.912 m² olup, 1978 yılında mülga İmar 

ve İskan Bakanlığı tarafından onanan imar planı ile taşınmazın inşaat emsali (E) : 1.00 

ve plan işlevi konut alanı olarak belirlenmiştir. Ancak anılan imar planı notlarında kat 

adedi ve saçak seviyesi belirlenmemiştir. Bu plana istinaden onaylanan parselasyon 

planı ile söz konusu parsel yüzölçümünden 1.068 m² düzenleme ortaklık payı (DOP) 

oranında indirim yapılacaktır. Taşınmazın tapu kütüğü ve imar planlarının 

incelenmesinden taşınmazın kullanımı etkileyebilecek takyidatların olmadığı ve plan 

notları arasında proje geliştirme kısıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ankara  

Büyükşehir Belediyesi Meclisince 1997 yılında onanan Eskişehir Yolu Kamu 
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Kuruluşları Alanı Revizyon Nazım İmar Planı’nda incelenen taşınmaz konut  

kullanımına ayrılan alanlar içinde kalmaktadır. Ancak belirtilen plana ilişkin plan 

hükümleri arasında yer alan “…parselasyon planı bulunan ve ıslah imar planı ile 

oluşturulan konut alanlarında inşaat emsali E:1.30, parsel büyüklüğü maksimum 

1.000 m² olacak ve bu alanlarda ruhsatlı yapılaşmış parsellerdeki mevcut binaların 

durumu gözetilmek suretiyle yapılaşmaya yönelik bir dönüşüm planı hazırlanacaktır” 

ibaresi ile konu taşınmazın toplam inşaat alanında artışa gidilmiştir. Belirtilen planın 

notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 

2003 tarihinde onanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ise plan hükümlerinden 

“parsel büyüklüğü maksimum 1.000 m² olacaktır” ibaresi kaldırılmıştır. Çankaya 

Belediyesince de 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmış ve askı 

süresi içinde yazılı herhangi bir itirazda bulunulmadığından söz konusu plan 

değişikliği kesinleşmiştir.  

 

Örnek olay olarak seçilen taşınmaza ilişkin tasarım ve yapılaşma kararlarının verilmesinde 

mevcut plan tadilatı sonrasında kot üstünde yaklaşık 24.500 m2 inşaat alanı üzerinden 

farklı brüt yüzölçümüne sahip toplam 184 adet konutun imal edilmesi mümkün 

olabilmiştir. Buna ilave olarak kapalı ve açık yüzme havuzu, fitness centre, sağlık 

merkezi gibi ortak kullanım alanları da inşa edilmiştir. Proje geliştirme ve inşaat 

ruhsatlarının alınmasından sonra gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) tarafından 

inşaat işleri çok kısa sürede tamamlanmış ve maket üzerinden satışa başlanmıştır. 

Halen projeye uygun olarak inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, mevzuata uygun 

olarak gerçekleştirilen projede imal edilen bütün bağımsız bölümlere ilişkin yapı 

kullanım izinleri ve iskan ruhsatı da alınmıştır (Şekil 3.1 ve Şekil 3.2).  

 

İncelenen projede imal edilen bağımsız bölümlerin satışına proje henüz inşaat 

aşamasına geçmeden önce başlanmıştır. İnşaat ilerleme seviyesine paralel satış da artış 

göstermiş olup, günümüzde proje ile üretilen toplam bağımsız bölümlerin % 80’inin 

satışı yapılmıştır. Proje alanından taşınmaz edinen malikler ya taşınmazı fiilen 

kullanmakta, ya da kiralama yoluyla taşınmaz kullanıma açılmıştır. Taşınmaz üzerinde 

proje geliştirme ve inşaat işlerine başlanması aşamasında açılan dava ve yargılama 

işlemlerinden etkilenmeden bireysel konut yatırımcıları taşınmaz edinimlerini 
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sürdürmüşlerdir. Aşağıda özetlenen inşaat işlerinin tamamlanmasından sonra tesis 

edilen yargı kararlarının da proje alanından taşınmaz edinimini büyük ölçüde 

etkilemediği anlaşılmaktadır.     

 

  

Şekil 3.1 İncelenen Taşınmazın Genel Görünümü 

 

Taşınmazın mevcut imar hakkı dikkate alınarak esasen portföy yönetim şirketi olan ve 

taşınmaz veya taşınmaz projelerine yatırım yaparak faaliyetlerini sürdüren başarılı 

GYO’ndan biri tarafından taşınmaz edinimi, proje geliştirme ve yatırım kararı verilmiş 

ve buna uygun olarak inşaat süreci tamamlanmıştır. Ancak bu aşamada onaylı imar 

planında parselin toplam inşaat alanının haksız biçimde artırıldığı gerekçesi ile komşu 

parsellerin maliklerince açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından söz 

konusu uygulama imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir29. 

Anılan davada, inşaat emsali 0,40 ve yapı yüksekliği (Hmax) 6,50 m olan komşu 

parsellerin malikleri davacı olmuşlardır. Birbirine komşu parsellerin inşaat emsalleri 

ve işlevleri arasında taşınmazların toplam değerleri yönünden çok büyük sapmaya 

                                                           

29 Ankara 7. İdare Mahkemesinin, E:2007/867, K: 2008/1680, 18.07.2008  tarihli kararı. 
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neden olabilecek farklılığın yaratılması, daha önce açıklanan planlamaya hakim 

ilkeleri, taşınmaz geliştirme ilkeleri ve uygulamaları ile insan hakları bakımından 

uygun görülmemektedir. Özellikle taşınmazlara imar hakkını veren uygulama 

planlarının yapımından parsel maliklerinin haklarının korunmasına özel önem 

verilmekte ve hatta bu amaçla taşınmazın etkin ve verimli kullanım analizleri 

yapılarak imar hakkı ve işlev verilmesine modern ülkelerde öncelik verilmektedir . 

2007/867 Esas ve 2008/1680 Karar sayılı mahkeme ilamı ile anılan parselin imar 

planının yürütmesinin durdurulması yönünde alınan mahkeme kararı tarihinden önce 

2006 yılında yapı ruhsatı ve 2008 tarihinde ise proje ile inşa edilen bağımsız 

bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş ve maliklere verilmiştir.  

 

 

Şekil 3.2 İncelenen Taşınmazın Site İçinden Görünümü 

 

Taşınmaza ilişkin inşaat ruhsatı, ruhsatın dayanağı olan 1/5.000 ölçekli nazım imar 

planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının iptali amacıyla açılan davada, ilgili 

mahkemenin 10.10.2008 gün ve E:2007/867, K:2008/1680 sayılı kararı ile “…16140 

ada ve 3 numaralı parsel üzerinde Yapı Koray GYO A.Ş. tarafından yapılmakta olan 

inşaat ruhsatının ve bu ruhsata dayanak oluşturan 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli 

imar planlarının kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine aykırı 
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olduğu sonucuna varılmakta, tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık 

görülmemiştir…” denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu karar 

Danıştay 6. Dairesi tarafından 17.03.2009 tarihinde onanmıştır. Açılan yeni bir dava 

ile 25.03.2009 tarihinde Ankara 11. İdare Mahkemesince söz konusu yapı ruhsatı iptal 

edilmiş ve davalı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilmesine 

karşın, söz konusu Mahkemenin de ilk İdare mahkemesi ile aynı yönde karar vermesi 

ile incelenen taşınmaz üzerindeki bağımsız bölümler ruhsatsız duruma düşmüştür. 

 

Açıklanan nedenlerden dolayı ruhsatsız duruma düşen yapılar hakkında 3194 sayılı 

İmar Kanununun 32. maddesi gereğince Çankaya Belediyesi tarafından 10.12.2009 

tarih ve 3510.35 sayılı encümen kararı ile yıkım kararı alınmış  ve ilgilisine tebliğ 

edilmiştir. Belirtilen belediye encümen kararına karşı Yapı Koray GYO A.Ş. 

tarafından İdare Mahkemesi’nde itiraz edilse de dava reddedilmiş ve Yapı Koray GYO 

A.Ş. kararın bozulmasına ilişkin Danıştay’a temyiz talebinde bulunmuş olup, söz 

konusu dava henüz sonuçlanmamıştır. Danıştay tarafından İdare Mahkemesi kararının 

onanması halinde hem yatırımcı, hem de proje alanında taşınmaz edinen maliklerin 

haklarının zayi olması kaçınılmazdır. Ancak gerek proje yöneticileri, gerek yakın 

çevrede faaliyette bulunan emlak ofisleri ve proje geliştiricilerine (müteahhit, yap -

satçılar ve kurumsal gayrimenkul geliştiricileri gibi) göre proje alanına ilişkin yargı 

kararları ve oluşan belirsizlik bağımsız bölümlerin satış değeri, bireysel yatırımcıların 

satın alma davranışı ve kira bedellerinde belirgin bir kayba yol açmamıştır. Projede 

imal edilen bütün bağımsız bölümlerin satılamamış olması da yargı kararlarından çok 

piyasa konut arzı ve mahallede yeni taşınmaza olan potansiyel talebin yetersizliği ile 

ilişkilendirilmektedir.  

 

Türkiye’de bireysel konut yatırımcılarının hemen hemen tamamının edindikleri 

bağımsız bölümlerin arsa payı, ana taşınmazın bağımsız bölümlerinin arsa paylarının 

dağılımı, brüt ve net yapı alanı, yapı denetim ve tasarım firmalarının isimleri, proje 

müellifi, projenin onaylı imar planı, bağımsız bölümlerin onaylı plan ve projesine 

uygunluğu, inşaat ve iskan ruhsatları ile yapı kullanım izin belgelerinin mevcut olup 

olmadığı gibi konularda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları bilinen bir gerçektir. Bu 

koşullarda konu taşınmazın malikleri ve taşınmaz proje geliştirme ve aracılık hizmeti 
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yapanların yargı kararlarının taşınmaz piyasa değerleri ve kullanımına olası etkisini 

zayıf olarak değerlendirmelerini normal olarak karşılamak gerekir.     

     

Önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi, her ne kadar yeni düzenlemeden önce 

yürürlükte olan kurallara göre ilgilinin hatası, hilesi ya da kusuru olmadan inşaata 

devam edilmesi nedeniyle hukuka uygun olarak doğmuş ve fiilen elde edilmiş hukuk 

düzenince korunması gereken kazanılmış bir hakkın incelenen proje alanında söz 

konusu olduğu düşünülse de, birey yararının kamu yararının (veya daha doğrusu 

toplum yararının) üstünde tutulması ve incelenen parsele imar planı değişikliği ile 

komşu parsellere göre toplam inşaat alanında sağlanan büyük ölçekli artış (veya haksız 

rant edinimi) gibi nedenlerle söz konusu taşınmaza ilişkin imar planının iptal edilmesi 

beklenen bir sonuç olarak görülmektedir. Bir an için konu parsele ilişkin inşaat hakkı 

artışının normal olduğu düşünülse bile, birbirine komşu parseller arasında toplam 

inşaat alanı 3,25 kat gibi oldukça yüksek artış sağlanması ve bu artışın da sermaye 

şirketine transferi, parsel malikleri arasında önemli ölçüde haksız kazanç kaynağı 

olarak görülmektedir.   

 

Hukuk devleti ilkesi gereğince, imar planları ve uygulanması amacıyla idarece yapılan 

düzenlemelerin keyfi ve indi olmaması, makul bir şekilde, meşru kamusal amaçların 

gerçekleştirilmesiyle ilgili Anayasa’nın ikinci kısmındaki temel hak ve hürriyetlerle 

uyumlu olması gerekmektedir. Ancak verilen yıkım kararının İdare Mahkemesince 

onanması durumunda söz konusu projenin üst gelir grubuna hitap eden bir prestij 

projesi olması nedeniyle bölgedeki diğer taşınmaz malikleri ve yatırımcıların mağdur 

etmesi önlenemeyecektir. İlke olarak, bireysel ve kurumsal taşınmaz yatırımcıları, 

yatırım kararlarını vermede, hem konu taşınmazlar, hem de çevre özelliklerini birer 

parametre olarak ele almaktadırlar. Örnek olay olarak alınan taşınmaza ilişkin yıkım 

kararının uygulanması halinde, mücavir taşınmazların değerleri bir bütün olarak 

olumsuz olarak etkilenebilecek ve dava sürecinin uzaması da piyasa aktörleri 

konumundaki yatırımcıları, projede bütün ünitelerin satışlarının tamamlanmamış 

olması dolayısıyla yatırım karlılığının düşmesi ve satışı gerçekleşen taşınmazların da 

fiilen kullanıma açılamaması gibi nedenlerle, büyük ölçüde olumsuz etkilemesi 

önlenemeyecektir.  
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3.7.2 Demir Kafes davası  

 

Dava konusu alan, Ankara’nın güneybatı koridorunun ana aksı olan Eskişehir Yolunun 

güneyinde bulunan Çukurambar Mahallesi içinde Armada Alışveriş Merkezinin 

karşısında yer almaktadır (Şekil 3.3 ve 3.4). İnceleme konusu 29096 ada ve 6 numaralı 

parselin mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesinde olup, toplam yüzölçümü 27.548 

m² olarak tespit edilmiştir. Tapu kütüğü ve imar planlarının incelenmesinden 

taşınmazın kullanımı etkileyebilecek başlıca takyidatın metro hattı nedeniyle tesis 

edilen irtifak hakkının olduğu, bunun dışında takyidatın bulunmadığı ve plan notları 

arasında proje geliştirme kısıtlarının bulunmadığı saptanmıştır.  Proje kapsamında 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 1650 adet konut ve 30.000 m² iş alanı karşılığı 

ihale gerçekleştirilmiş ve ihale sonuçlanmasına karşın projenin inşaatı henüz 

tamamlanmamıştır. 

 

 

Şekil 3.3 Konu Taşınmazın Genel Görünümü 
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Şekil 3.4 Konu Taşınmaz ve Çevresinin Genel Görünümü 

 

İncelenen taşınmaz; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.1991 gün ve 84 

sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım 

İmar Planı ve bu nazım plana uygun olarak Çankaya Belediye Meclisi’nin 11.10.1991 

tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediyesince 

04.12.1992 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında “Metro 

Güzergahı ve Park Alanı”nda kalmakta ve doğal olarak yapılaşma açısından uygun 

bulunmamaktadır. Metro güzergahı ve park alanında kalan alan, Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nin 16.12.2005 gün ve 3278 sayılı kararı ile inşaat emsali (E): 3.20 

ve Hmax:Serbest yapılaşma koşullarında içinde ticari kullanımları da barındıran 

“Söğütözü Metro Destek Tesisleri Alanı” olarak ayrılmıştır. Özellikle 2000’li yıllarda, 

incelenen taşınmazın yakın çevresinde artan iş ve alış-veriş merkezleri yatırımları ve 

artan çok katlı konut arzına paralel oluşan rant artışından yararlanma amacıyla ilgili 

belediye tarafından imar mevzuatına aykırı plan tadilatı yapılmıştır.   

 

Söğütözü Metro Destek Tesislerini de içine alan, Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Proje Alanı (KDGP) kararlarının alınması ile Çankaya Belediyesince imar 

planlarının iptaline ilişkin açılan dava, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2007 
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gün, E:2006/520 ve K: 2007/1284 sayılı kararı ile konusuz kalmış, Danıştay 6. 

Dairesi’nin 23.03.2010 gün, E:2008/1932 ve K: 2010/2929 sayılı Kararı ile İdare 

Mahkemesi’nin kararı bozulmuştur. Çukurambar KDGP Alanı ile ilgili Danıştay 6. 

Dairesinin 13.09.2011 tarih ve 2010/4066E, 2011/3105K sayılı kararı ile 5998 sayılı 

Kanunla değişik 73. maddesi hükmü uyarınca “Kentsel Dönüşüm Alanı” olarak 

belirlenmesi için gerekli şartların bulunup bulunmadığı hususlarının irdelenerek dava 

konusu işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekçesi ile 13. İdare 

Mahkemesinin 23.01.2009 gün, E:2007/2098 ve K:2009/44 sayılı Kararının 

bozulmasına karar verilmesi üzerine inceleme konusu parseldeki Söğütözü Metro 

Destek Tesislerine ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin 13.09.2011 gün ve E:2010/11577 ve 

K:2011/3106 sayılı kararı ile de “İdare Mahkemesince Metro Destek Tesisleri Alanının 

incelenerek bu davaya konu uyuşmazlığa yönelik olarak da yargısal denetimin 

yapılacağı kuşkusuzdur” denilerek Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2007 gün, 

E:2006/520 ve K:2007/1284 sayılı kararı onanmıştır. 

 

Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınır değişikliğine ilişkin 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 446 sayılı kararının iptali 

için Çankaya Belediyesince 12. İdare Mahkemesinde 2009/674 Esasla açılan davada 

13.01.2011 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, 26.05.2011 tarih ve 

2011/626 sayılı kararı ile KDGPA sınır değişikliği iptal edilmiştir. Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 20.04.2009 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan Çukurambar 

KDGP Alanı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

planlarının iptali istemiyle Çankaya Belediyesince açılan dava, 8.İdare Mahkemesinin 

02.12.2010 tarih ve E:2009/978 ve K:2010/2256 sayılı kararı ile söz konusu planların 

iptali ile sonuçlanmıştır.  

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.1991 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 

Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği paralelinde, 

bugüne kadar verilmiş ve kazanılmış imar hakları korunarak, 1/5 .000 ölçekli 

Çukurambar-Karakusunlar Revizyon Nazım İmar Planı, Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 14.06.2011 gün ve 1640 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak,  söz konusu 

kararın iptali için Çankaya Belediyesince açılan dava, 13. İdare Mahkemesi’nin 
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09.05.2012 tarih, E:2011/1915 ve K:2012/1152 sayılı kararı ile planın iptali ile 

sonuçlanmıştır. Mahkeme iptal kararlarına rağmen bu defa da Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 13.09.2012 tarih ve 1511 sayılı kararı ile söz konusu parsele 

ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı 

onaylanmıştır. Askı süresi içinde yapılan itirazlar Ankara Büyükşehir Belediyesince 

reddedilmiştir. 

 

Taşınmazın imar planına ilişkin dava irdelendiğinde; söz konusu parsele ilişkin hukuki 

sürecin sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 

büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında; “Çevre düzeni 

planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve 

onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak 

hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, 

parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve 

uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk 

kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak 

veya yaptırmak” şeklinde hüküm bulunması (Md.7/b) ve söz konusu alanda yürürlükte 

kentsel dönüşüm ve proje alanı kararı bulunmamasına rağmen, 1/5.000 Nazım İmar 

Planı ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesince 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı onaylanarak 5216 Sayılı Kanunun anılan maddesine aykırı işlem tesis edildiği 

açıkça ortaya çıkmaktadır.  

 

Taşınmaz ilişkin imar planı yapım süreçleri; hem söz konusu taşınmazın mülkiyetinin 

Büyükşehir Belediyesince edinim biçimi açısından 3194 sayılı Kanunun 18 maddesi, 

hem terk yoluyla edinilen mülkiyetin 3194 Sayılı Kanunun 11. madde gereği 

“satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz” hükümlerine aykırı olması, hem de 

imar planı değişikliği açısından Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. 

maddesindeki “…DOP’tan oluşturulan sosyal ve teknik altyapı alanlarının her ne 

sebeple olursa olsun kaldırılması halinde eşdeğer yer ayrılması ve de bunun encümen 

kararında geçmesi gerekir…” hükümleri ve maddi deliller çerçevesinde açıkça hukuka 
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aykırı biçimde yapılaşmaya açılmış, aynı büyüklükte ve benzer işlevli parsel komşu 

imar adaları içinde tesis edilmemiş ve açıkça rasyonel planlama ve  taşınmaz kullanım 

kararlarının geliştirilmesine uygun işlem yapılmamış olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

İncelenen proje alanında, çevredeki benzer taşınmazlara verilen imar hakları aşılarak, 

ticari kullanım biçimi öne çıkarılarak bölgenin genel dokusuna aykırı olarak imar 

hakkı verilmiştir. Taşınmazın nihai imar hakkı olarak inşaat emsali E:3.20 ve yapı 

yüksekliği serbest şeklinde yapılaşma koşulları birlikte değerlendirildiğinde, genel 

olarak Çukurambar Bölgesi’ndeki yoğunluğun üzerinde yapılaşma hakkının verildiği, 

üstelik söz konusu parselin sosyal ve kültürel amaçlı olarak ortak kullanılması gereken 

işlevinin değiştirildiği açıkça ortaya çıkmaktadır30. Taşınmaza ilişkin plan notları ile 

de verilen yapılaşma hakkında artış sağlanmış ve söz konusu taşınmaz komşu 

parsellerden ayrıcalıklı konuma getirilmiştir.  

 

İncelenen taşınmaza, aynı ve komşu imar adaları içindeki benzer parsellere göre 

ayrıcalıklı imar hakkı tanınması, eşitlik ilkesi ve planlama esaslarına uygun olmadığı 

gibi, parsel bazında kullanım ve yapılaşma koşullarını değiştirerek ve noktasal bazda 

plana müdahale edilerek plan bütünlüğü de zedelenmektedir . 1992 yılı onaylı imar 

planlarında kamu hizmeti için kullanılması gereken bir alan olan, DOP’ndan 

oluşturulmuş ve metro güzergahı ve park alanında kalan alanın betonlaşmaya açılması 

şehircilik ilke ve esasları ile kamu yararına aykırı bir işlem olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Mevzuatın amir hükümlerine aykırı olarak yapılan plan tadilatları ile proje alanının 

işlevi park alanından ticari tesis ve rezidansların inşa edilebileceği biçime 

dönüştürülmüş olması ile belediye (kamu) arazisinin değerinde önemli ölçüde artış 

sağlanmış olması normal karşılanabilir. Ancak planlama ve taşınmaz bilimleri  

açısından birbirine komşu kamu ve özel mülkiyete konu parsellerin bile imar hakları 

arasında uyum bulunması istenen koşulların başında gelmektedir. Her ne kadar dava 

                                                           
30 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre düzenleme sahası içinde düzenlemeye giren taşınmazların 

yüzölçümlerinden yapılacak indirim ile sağlanan taşınmazların; ”…. düzenlemeye tabi tutulan yerlerin 

ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk 

bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 

maksatlarla kullanılamaz.”  
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konusu alanda komşu taşınmazların (Armada Alış-Veriş Merkezi, Next Level, Farilya, 

JW Mariot, Via Tower, gibi) inşaat emsalleri, komşu parsellerden oldukça yüksek 

olmasına karşın, taşınmaz ve yakın çevresinde parsel ölçeğinde yapılan plan tadilatları 

ve özellikle proje geliştiricilerinin mevzuata aykırı kat ve ofis alanları (mania 

planlarına aykırı yapı yükseklikleri gibi) inşa etme eğilimleri, taşınmaz ve çevresinde 

imar yoluyla sağlanan haksız rant artışı ve kamu yoluyla sağlanan sebepsiz 

zenginleşmenin açık bir belirtisi olarak ele alınmalıdır.  

 

Konu taşınmaz ve çevresinde ayrıcalıklı imar hakkı verilen parseller üzerinde 

gerçekleştirilen projeler ile konut, ofis, rezidans, otel ve perakende sektörüne yönelik 

arz artışı ve yapı kalitesinin yükseltilmesi ile yerel piyasada olumlu gelişme ve 

taşınmaz değer artışı sağlanmış ise de yerel alanda işlem görecek taşınmazların 

maliklerinin genellikle kurumsal gayrimenkul yatırımcıları olması nedeniyle 

planlamanın sağladığı rant artışının bölge halkına doğrudan yansıması 

beklenmemektedir. Üstelik bölge nüfusunun kullanımına sunulacak olan park alanının 

tadilat projesi ile kaldırılması yoluyla çevredeki diğer taşınmazların değerlerinde 

sağlanacak olumlu değişim ve taşınmazların kullanımını kolaylaştırıcı tesislerin (açık 

ve yeşil alanlar, park ve çocuk oyun alanları, ulaşım aksları gibi) kaybedilmiş olması, 

bir dezavantaj olarak görülmektedir.  

 

Yerel halkın gelir ve refah düzeyinin düşük olması nedeniyle sosyal donatının yetersiz 

olduğu çok katlı yapı adaları günümüzde yoğun ilgi çekmekte ve yapı talebi söz 

konusu taşınmazlara yönelmektedir. Ancak değişen yaşam koşulları ve artan refaha 

bağlı olarak belirtilen tipteki iş, çalışma ve yaşam alanlarında talep kayması oluşacak 

ve doğal olarak belirtilen alanlarda değer kaybı kendisini hissettirecektir. Özellikle 

Eskişehir Yolu çevresinde artan iş, ticaret ve mesken alanları ile kent merkezi arasında 

bağlantı yollarının kapasitesi, bireysel araç sahipliği, toplu taşıma olanaklarının 

yetersizliği ve trafik yoğunluğunun neden olduğu zaman kayıpları gibi faktörler 

birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ana iletim aksı çevresindeki yüksek 

yoğunluklu yapılaşmanın, kent içi ve çevresindeki trafiğe olumsuz etki yapacak ve bu 

etki de taşınmaz talebi ve değerinde belirgin kaybın oluşmasına yol açabilecektir. Bu 

etkinin gözlenebilmesi için taşınmaz ve çevresindeki yoğun yapılaşma çalışmalarının 
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tamamlanması ve kullanıma açılması gerekecektir. Halen Kızılay-Ümitköy Metro 

Hattının inşaatı tamamlanarak metro hattının işletmeye açılamamış olması da kısa ve 

orta vadede artacak nüfusa bağlı olarak başlı başına taşınmazların kullanımını olumsuz 

etkileyebilecek temel etmen olarak görülmelidir.  

    

3.7.3 İki örnek olayın sonuçlarının karşılaştırılması  

 

Yukarıda ele alınan iki örnek olay incelendiğinde; Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. ve 

Koray Yapı Tic.A.Ş. davasında çevresindeki onaylı imar planlarına nazaran çok 

yüksek inşaat hakkına sahip olmasına rağmen belediye meclisince onaylanmış imar 

planına göre inşaat ruhsatının alınmış olması ve inşaatın tamamlanmış olması 

nedeniyle ‘kazanılmış hak’ doğduğu görülmekte, Demir Kafes olayında ise hem 

mülkiyetin Ankara Büyükşehir Belediyesince edinim biçimi açısından, hem DOP’ndan 

oluşturulmuş ve metro güzergahı ve park alanında kalan alanın mevzuata aykırı olarak 

imar planı tadilatıyla konut, rezidans ve ticari üniteleri içeren fonksiyona çevrilmiş 

olmasından hem de çevresindeki onaylı imar planlarına nazaran çok yüksek inşaat 

hakkına sahip olmasından dolayı idari yargıda imar planı iptali davasına konu 

oldukları görülmektedir. 

 

İncelenen iki örnek taşınmazın imar planlarını iptallerinin sonuçları açısından konu 

değerlendirildiğinde, Yapı Kredi Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Tic. A.Ş. davasında 

hem yatırımcı, hem de proje alanında taşınmaz edinen maliklerin haklarının zayi 

olması durumu söz konusuyken, Demir Kafes davasında mücavir taşınmazların 

değerleri bir bütün olarak olumsuz olarak etkilenebilecek ancak malik konumundaki 

belediyenin herhangi bir zararı söz konusu olmayacaktır.  

 

3.7.4 Onaylı imar planı ve projeye aykırı yapım işlerinin durdurulmasının etkileri  

 

Taşınmaz malikleri ve proje geliştiricilerinin onaylı imar planı ve yapım işlerine ait 

projeye uygun olarak inşaat işlerini tamamlamaları zorunludur. Onaylı imar planı ve 

projeye dayalı olarak alınan inşaat ruhsatlarına aykırı olarak özellikle büyük kentlerde 

yapım işlerine başlandığına sıklıkla tanık olunmaktadır. Ankara İli’nde bazı konut 
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projelerinde (Emek Semti’nde Tusso Blokları gibi) ve bazı otel projelerinde (Çankaya 

İlçesi’nde Hattat Oteli ve AOÇ içindeki Marmara Oteli gibi), plan ve projeye aykırı yapım 

ve kapalı alan elde etme girişimleri gözlenmiş olup, mahkeme kararları ile söz konusu 

yatırımlar durdurulmuştur. Mesken projelerinde inşaat işleri tamamlanarak hak 

sahiplerinin kullanımına bağımsız bölümlerin verilememesinden ileri gelen kira kayıpları, 

otellerin oda/yatak satış ve diğer gelirlerinden mahrum kalınması ile yatırımların geri 

dönüş süresinin beklenenden çok uzun olması ve hatta bazı projelerde geri dönüşün 

olmaması, mevzuata uygun yapım işlerinin yaşamsal önemde olduğunu gösteren olumsuz 

örneklerden bazılarıdır. Ancak birçok ilde yerel ve merkezi idare birimlerinin imar planı 

ve projesine aykırı yapıların inşaatı ve işletmeye açılmasına göz yumdukları açıkça 

gözlenmektedir. Özellikle rant getirisi yüksek projelerde bu avantajın kullanılması sıklıkla 

yerel idareler ve taşınmaz maliki, proje geliştirme ve inşaat firmalarınca tercih 

edilmektedir. Her ne kadar Türk Ceza Kanununun “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 

184. maddesinde yer alan “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina 

yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü 

ile belediyelere sorumluluk yüklemiş olsa da mevzuata aykırı imar planlarının belediye 

meclislerince onanmasına engel olunamamıştır.  
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışmada imar planlarının yargı tarafından iptal edilme gerekçeleri; mevzuat ve yargı 

kararları çerçevesinde genel olarak incelenmiş ve yargıya taşınan uyuşmazlıkların 

sonuçları taşınmaz kullanımlarına olası etkileri ve örnek olaylarla ele alınmıştır. İmar 

planları; yerleşim yerlerinde gelişmenin kontrolü ve yönlendirilmesinde etkili olan 

temel araç olmasının yanından özellikle uygulama ve parselasyon planları ile bireysel 

arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini belirleyerek taşınmaz malikleri, 

taşınmazların kullanımı ve piyasa değerlerini doğrudan etkilemektedir. Planlama ile 

yerleşimlerde başlıca bölge tipleri, bölgelerin mevcut ve gelecekteki nüfus 

yoğunlukları, kullanım türleri, yapı yoğunluğu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme ve 

büyüklükleri ile ilkeleri, ulaşım sistemleri ve gözlenen veya yakında oluşabilecek 

başlıca teknik, sosyo-ekonomik sorunların çözümü gibi hususları gösteren, yapı 

adalarının yoğunluk ve düzeni, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak uygulama etapları ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 

imar yönetmeliklerinden önce uygulanması gereken genel düzenleyici işlem niteliğin i 

taşımaktadır. Bu yönü ile plan sadece konu taşınmazı değil de mücavir taşınmazları  da 

etkilemekte ve parsel ölçeğinde yapılan imar tadilatlarının etkisinin bu kapsamda ele 

alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.    

 

İmar ve planlama kavramları büyük ölçüde teknik kavramlar olarak görülmekte iseler 

de aynı önem derecesinde hukuki altyapısı iyi hazırlanması gereken alanlar olarak da 

görülmelidir. İmar planlarının hukuki denetimlerinde karşılaşılan en önemli sorun 

mevzuattan kaynaklanan eksikliklerden çok söz konusu mevzuat hükümlerinin kamu 

yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı, hatalı ve keyfi 

uygulanmasından ortaya çıkmasıdır. Belirtilen planlama ilkeleri ve sıklıkla sayılan 

ölçütlere göre plan ve onanan planların iptal edilmesi, sadece planın kapsadığı 

taşınmazları değil de planlama alanı ve çevresini etkileyebilecek bir gelişme olarak 

görülmektedir. İmar planlarının mekana yansıtılması aşamasında planların getirdiği arazi 

kullanım ve yapılaşma kararları, taşınmaz kullanımlarını doğrudan etkilemekte ve bu etki 

yatırım kararlarının alınması, uygulamaya geçirilmesi ve taşınmaz yatırımlarının 

yapılabilirliği yönlerinden ele alınmaktadır. Doğal olarak plan kararları taşınmaz 
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piyasasının gelişiminde katalizör görevini üstlenmiş olmaktadır.   

 

Türkiye’de büyük kentlerde bir yandan yürürlükteki olan plana göre inşaat izni ve 

ruhsat almış yapıların inşaat dönemleri ve iskan aşamasında plan iptallerinin ortaya 

çıktığı ve diğer yandan da plana aykırı olarak yapılan inşaat çalışmalarının 

durdurulması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle detaylı incelenen iki, genel 

olarak irdelenen çok sayıdaki örnek olaylarda da görüldüğü gibi, uzun süren idari dava 

süreçleri nedeniyle atıl duruma gelen taşınmazlar, piyasanın önemli aktörlerinden olan 

yatırımcıları olumsuz yönde etkilemekte, yatırım karlılığını azaltmakta, dava konusu 

taşınmaz malikleri ile çevredeki diğer taşınmaz sahiplerini de olumsuz etkilemektedir. 

İmar planlarının hazırlanmasında uygulayıcı konumdaki kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından konunun teknik ve hukuki boyutunun yeterince önemsenmemesi, planlama 

esasları ve şehircilik ilkelerine yeterince önem verilmemesi ve planlama aşamasında 

adalet ölçüsünden uzaklaşılarak rant amaçlı projelerin teşvik edilmesi gibi nedenlerle imar 

planları sık sık idari yargıya taşınmakta ve iptale ilişkin kararlar tesis edilmektedir. Plan 

iptalleri sonucunda yatırımların gecikmesi ve hatta taşınmazlara ilişkin yıkım kararlarının 

ortaya çıkmakta ve iptallerden dolayı taşınmaz malikleri, diğer piyasa aktörleri ve 

özellikle inşaat ve taşınmaz alt sektörünün ekonomik gelişiminde telafisi imkansız zararlar 

söz konusu olmaktadır.  

 

İdari yargıda verilen yıkım kararları nedeniyle projelerin hayata geçirilememesi, proje 

sahiplerini olduğu kadar kent nüfusunun da projenin hayata geçmesiyle faydalanacakları 

sosyal ve teknik olanaklardan mahrum kalmalarına sebebiyet vermektedir. Ayrıca en 

önemli hedefi sağlıklı kentleşme ve arsa üretimi olan imar planlarının iptaliyle yıkılan 

taşınmazlar sadece inşaat sektörünü değil dolaylı olarak finans, sigorta ve gayrimenkul 

piyasasının da dengelerinin bozulmasına neden olmaktadır. 

 

İdari yargıda başlıca iptal nedenlerinin önüne geçilmesi maksadıyla; 

 

 Farklı ölçek ve tipteki planların yapılması, uygulanması ve değiştirilmesi sürecinin bir 

bütünlük anlayışıyla ele alınması, 

 Bütünlüğün korunması bağlamında, planlar arasında kademelenme ve tutarlılığın esas 
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alınması, 

 Plan değişikliklerinin zorunlu durumlar gelişmediği müddetçe yapılmaması, yapılması 

zorunlu durumlarda ise öncelikle üst ölçekli planlarla uygunluğunun aranması ve 

mutlak suretle kamu yararı ilkesine dayandırılması, 

 Planlama sürecinin teknik, yasal ve kurumsal mevzuata uygun olması, 

 İmar planlama sürecinin tüm aşamalarında eşitlik ilkesinin ve katılımcı bir anlayışın 

benimsenmesi, 

 Kamu yararının, planlamanın ve şehirciliğin esas ve ilkelerinin temelinde yer alması, 

kamunun yararının her durumda kişisel çıkar üzerinde tutulması, 

 Mesleki ahlakın, planlama sürecinde yol gösterici olması, 

 Koruma ve kullanma dengesinin doğru kurulması gerekmektedir. 

 

Taşınmazın değerini ve piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden olan imar planının her 

aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesinin ve 

katılımcı bir anlayışla planların hazırlanmasının oluşacak idari, mali ve hukuki zararı 

azaltacağı değerlendirilmektedir. İnceleme ve özellikle örnek olay analizlerinin sonuçları, 

parsel ölçeğindeki plan iptallerinin doğrudan taşınmaz yatırımcılarını etkilediğini, 

malikler üzerindeki etkinin zayıf olduğunu veya öyle algılandığını, ancak mücavir 

taşınmazlar ve alt yerleşim ölçeklerinde taşınmaz piyasasına olası olumsuz etkinin daha 

büyük olabileceğini göstermektedir. Taşınmaz değerini ve piyasasını etkileyen en önemli 

faktörlerden olan imar planlarının yapılması aşamasında başlıca iptal nedenlerinin önüne 

geçilebilmesi için alınması gereken temel önlemler de araştırma sonuçlarına göre ortaya 

konulmuştur.  
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