
  

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

DÖNEM PROJESİ 

 

 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN TAŞINMAZ DEĞERİNE ETKİSİ:  

KEÇİÖREN İLÇESİ OVACIK MAHALLESİ ÖRNEĞİ  

 

 

Sonnur ÖZATA 

 

 

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

ANKARA 

2017 

Her hakkı saklıdır.



  

i 

 

ÖZET 

Dönem Projesi 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN TAŞINMAZ DEĞERİNE ETKİSİ:  

KEÇİÖREN İLÇESİ OVACIK MAHALLESİ ÖRNEĞİ 

 

Sonnur ÖZATA 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. F.Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ 

Bu çalışmada Ankara ili Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesinde yapılan imar planı değişikliğinin 

arsa varlığının piyasa değerlerini nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak imar planı 

değişiklikleri ve bu değişikliklerin neden olduğu sorunların kavramsal incelemesi yapılmıştır. 

İkinci kısımda Ovacık Mahallesi ve mahalle sınırları içinde yapılan imar plan değişikliği genel 

olarak değerlendirilmiştir. İmar planı değişikliğinin taşınmaz piyasasında değer artışına sebep 

olup olmadığının tespitinde; imar planı değişiklik öncesi ve sonrası dönemlerde taşınmazların 

piyasa değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla mahallede 2009 - 2014 

döneminde belediye hisse satışları, arsa emlak vergisi birim değeri ve ilçe tapu müdürlüğü satış 

kayıtları öncelikle incelenmiştir. Bunlara ilave olarak Ovacık Mahallesindeki arsa alım-satımı 

yapan malikler ve emlak ofisleri ile yapılan yüz yüze görüşme ve anket sonuçları da kullanılarak 

resmi kayıtlardaki satış değerlerinin geçerliliği teyit edilmiştir.   

Belediye hisse satış değeri ve alan çalışmasının sonuçlarına göre plan değişikliğinin arsa değeri 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. İmar planı değişikliğinin uygulamaya konulmasında sonra arsa 

birim satış değerlerindeki değişimin analiz sonuçlarına göre; belediye hisse cari satış değerinde 

4,62 kat, emlak vergisine esas arsa değerlerinde sokaklara göre 11,69 kat, caddelere göre 23,36 

kat ve bulvara göre ise 14,65 kat artışın olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

imar planı değişikliğinin genel olarak gayrimenkul piyasalarında önemli ölçüde değer artışına 

sebep olduğu ve bunun ölçülmesi ve kamu kurumlararına transferine yönelik yeni düzenleme 

yapılması ve değerleme örgütlenmesine gereksinim olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Haziran 2017, 94 sayfa 

Anahtar Kelimeler: İmar planı, imar planı değişikliği, imar planı değişikliğinin gayrimenkul 

değerlere etkisi ve değer artışının ölçülmesi.  
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ABSTRACT 

Term Project 

AFFECT OF ZONING PLAN CHANGE ON REAL ESTATE VALUES: A CASE OF 

OVACIK NEIGHBOURHOOD IN KEÇİÖREN DISTRICT  

 

Sonnur ÖZATA 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ 

In this study, the revision of the zoning plan of Ovacık neighbourhood in Keçiören District of 

Ankara province is discussed. We analyzed how the changes made to the zoning plan affect the 

value of plots in the area. Firstly, we discuss a conceptual framework for the zoning plan 

modifications and the issues caused by these changes. Secondly, the general information about 

Ovacık Neighbourhood and the plan revision is presented. For pre and post change periods, the 

comparative method was used to determine whether the zoning plan revision caused an increase in 

the values of real estate properties. This is why, we examined the municipal share sales, the tax base 

value of plots, and the sales records of the District Land Registry Office between 2009 and 2014. 

Furthermore, a field work was conducted by questionnaire method and interviewing households and 

real estate agencies on the subject of this research.  

According to municipal shared urban plots sales values and results of fieldwork, the effect of the 

revision of the zoning plan on the land value was examined. According to the results of the analysis 

of changes on the tax base value of plots after the implementation of the revision of the zoning plan, 

4,62 times increasing for municipal shared plot sale values, 11,69 times increasing for the tax base 

value of street, 23,36 times increasing for the tax base value of road and 14,65 times increasing for 

the tax base of boulevard was determined. According to research results, changes made to the zoning 

plan increase the value of real estate market, and we observed that it needs to be measured, a new 

regulation for the transfer to public institutions and valuation organizing. 

June 2017, 94 pages 

Keywords: Zoning plan, zoning plan changes, affect of zoning plan change on real estate values 

and measurement of value gain.  
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de kentlerde yaşayan nüfus 1980 yılında 20,3 milyon kişi iken 2014 yılında 

77,6 milyon kişiye ulaşmış ve son 34 yılda kentli nüfus oranı % 43,9’dan % 91,8’e 

yükselmiştir. Kentlerde yaşayan nüfus ile göçle gelen nüfusun insani temel ihtiyaçları 

(beslenme, barınma, can ve mal güvenliği ve altyapıyı kullanabilme gibi) bulunmakta 

ve bu temel ihtiyaçların güvence altına alınması özel önem taşımaktadır. Bu çerçevede 

yerel yönetimlere düzenli kentleşmenin sağlanması ve yaşanabilir kentsel mekanların 

oluşturulması sürecinde önemli görev ve sorumluklar düşmektedir. 

Türkiye’de kentleşme sürecinin durağan olmadığı ve son 70 yılda çok hızlı gelişme 

gösterdiği açıktır. Özellikle büyükşehirlerin her yıl nüfus oranlarının çevre illerden göç 

almak suretiyle artmaktadır. Artan nüfusla birlikte yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Önce şehir merkezine toplanan nüfus daha sonra şehrin çevrelerine 

doğru ilerlemektedir. Şehrin çevrelerine doğru olan hareket yerel yönetimler tarafından 

da takip edilmekte, kendiliğinden oluşan bu ihtiyaca cevap vermek için çalışmalara 

gitmektedirler. Bunun için yetki alanları içinde olan, aynı zamanda şehrin çevresinde 

bulunun bölgelerin imar planını yeniden düzenleyerek kentleşme sürecine dahil 

etmektedirler. Genellikle yoğun yapılaşmanın olmadığı, mevcut yapılarında çok sağlıklı 

olmadığını, ana arterlere yakın olduğunu, büyük ve küçük yatırımcılar tarafından 

onaylanan bölgelerin seçildiğine örnek olarak Ovacık Mahallesi imar planının yeniden 

düzenlenmesinde de görülmektedir. Keçiören Büyükşehir İlçe Belediyesi’ne göre 

Ovacık Mahallesi yeni yerleşim alanı oluşturmak için cazip durumdadır. Mevcut imar 

planına bakıldığında yapılaşmanın çok düşük düzeyde kaldığı, gecekondulaşmanında 

eski köy yerleşim yerinde yine düşük oranda kaldığı görülmüştür. Zamanın ihtiyacına 

cevap verebilecek yeni imar planının hem uygulanması olay olacaktır hem de tüm 

paydaşların faydalanmasını sağlayacaktır. 

Türkiye’nin neresinde olursa olsun, yapılan imar planı değişikliği, ilgili bölgedeki 

gayrimenkuller üzerinde bir değer artışı yaratmıştır. Ancak bu artış ilçe belediyelerde 

küçük bir oranken, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyelerinde çok büyük bir oran 
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olmaktadır. Örnek çalışmada da bir artışın olup olmadığını ve artış varsa ne ölçüde 

olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

İmar planı değişikliğinde değer artışını etkileyen faktörlerden biri spekülasyon 

eylemleridir. Spekülasyon eylemlerle özel mülkiyeti olanlar, ellerindeki mevcut 

gayrimenkulleriyle daha fazla kazanç sağlamaktadırlar. Spekülasyon eylemlerin diğer 

bir etkisi ise gerçek veya sanal bir değer artışı göstererek, büyük sermayedarların 

dikkatini çekmek. Yaratılan spekülasyonla birlikte pazarda değerler artmaktadır. Alım 

satımlarda veya kiralamalarda gayrimenkuller birkaç kat fazla bedelle pazarda işlem 

görmekte böylece özel mülkiyet ilk sahiplerine daha fazla kazanç getirmektedir. Ayrıca 

yaratılan spekülasyon ile büyük sermayedarların dikkatini çekmesinin ardından, ilgili 

bölgeye büyük sermayedarlar yatırım yapması, yine ilgili bölgeye prestij katabilme 

ihtimali çok yükseltir. İmar planı değişikliği ve imara açılan alanlarda oluşan 

spekülasyonlara, müdahalede maalesef ülkemiz yetersiz kalmıştır. Emlak vergi oranının 

artırılması ve düzenleme ortaklık payıyla bir miktar müdahale edilmeye çalışılmaktadır. 

Ama bu müdahale yöntemi de yetersiz kalmıştır. Çünkü kamu kurumlarında ve yerel 

yüzeyde beyanlara bakıldığında, yapılan beyanların gerçek değerinin çok altında 

bildirildiği tespit edilmiştir. 

Araştırma konusu olan imar planı değişikliğinin uygulama sürecinde rant kavramı ile 

ilişkilendirildiği gözlenmektedir. Rant, iktisatçılar tarafından “Doğanın getirisi” 

şeklinde tanımlanır. Başka bir deyişle rant hiç emek harcamadan elde edilen 

kazanımlardır. Boratav’a göre rant, daha geniş bir yorumla, belki de “avanta” teriminin 

anlamına da geçerek şöyle tanımlanır: “devletin çeşitli uygulamalarla bireysel, 

endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantajı 

yaratması; bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı”dır. Rant taşınmazın ileride 

getireceği gelirlerden sağlanacak karın bugüne dönüşümü olarak tanımlanmaktadır 

(Kılıç 2006). Hızla büyüyen kentlerde, arazi değerin deki artış süreci de hızlı 

olmaktadır. Kentler sürekli büyüdüğü için merkez alandaki arsaların değeri daha da 

artmakta ve çeperdeki arsalar zamanla etrafına yapılaşmanın eklenmesiyle birlikte çeper 

olma özelliğinden çıkarak merkezi bir konuma kavuşacağından değeri de artacaktır. 

Dolayısıyla dışsallık ihmal edildiğinden, genel olarak kentteki arsanın değerinden 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ktisat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Emek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Korkut_Boratav
http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstriyel
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kaybetmesi mümkün değildir. Sadece merkezdeki ya da kentin çeperindeki arsaya sahip 

kimseler değil, araziye sahip olan herkes rant beklentisi içerisinde olacağından, rantı 

tetikleyecek kentsel alandaki her türlü eylem ve işleme destek verme eğiliminde 

olacaktır. Bu da kentsel arsanın kullanılarak birikim sağlanması yolunun sermaye sahibi 

açısından risksiz bir alan olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır (Tekeli 2009). İmar 

planlarının uygulanmasında yerel yönetimlere geniş yetkiler verilmesine karşılık, yerel 

yönetimler bunları yeterince kullanamamaktadır. İmar planı uygulamasının önemini, 

çarpık kentleşmenin oranını, sağlıksız yapıların, gecekonduların artmasından sonra 

dikkate alınmış olup daha sonra çözüm yolları aranmaya başlanmıştır. Yerel 

yönetimlerin gerek bu konuları yeteri kadar önemsememeleri gerekse bu konularda 

yeteri kadar bilgi sahibi olmamalarının sonucunda tüm bu olumsuzluklar doğmuştur. 

Araştırma sonuçları sekiz bölüm halinde sunulmuştur. Öncelikle Türkiye’de kentleşme 

süreci hakkında bilgi verilmiş, örnek olarak incelenen Ovacık Mahallesi imar planı 

değişikliğine değinilmiş olup, Ovacık Mahallesi imar planı ile ilgili detaylar yedinci 

bölümde sunulmuştur. İmar planı değişikliği sürecinde karşılaşılan rant kavramı 

açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde İmar Kanunu’na göre temel kavramlar ve plan 

türleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde imar ve planlama sürecinin aşamaları;  imar 

planının yapılması, onaylanması, bağlayıcılığı ve uygulanması ele alınmıştır. Dördüncü 

bölümde mevzuata göre imar planı değişikliğinin dayanağı olan İmar Kanunu ve İmar 

Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri 

incelenmiştir. Beşinci bölümde imar planı değişikliğinin kimler tarafından nasıl 

istenileceği ve yine kimler tarafından nasıl yapıldığını açıklanmıştır. Altıncı bölümde 

imar planı değiştirme ve hukuki sonuçları ele alınmış, Danıştay kararlarından örnekler 

sunulmuştur. Yedinci bölümde Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi örneği ele alınarak 

mevcut planın ne olduğu, planın yüzde ne kadar uygulanabildiği, imar planı değişikliği 

ile nelerin planlandığı hususları açıklanmıştır. 2009 ile 2014 tarihleri arasındaki elde 

edilen bulgular ile yapılan alan çalışmasındaki yüz yüze uygulanan anket çalışması, alan 

çalışması paylaşılmıştır. Sonuç bölümünde ise bu çalışmanın amacı olan imar planı 

değişikliğinin değere etkisinin kanıtı olarak; 2009 ile 2014 tarihleri arasında elde edilen 

bulguları karşılaştırarak artışın olduğu ispat edilmiş ve alan çalışması bunu 

desteklemiştir. 
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2. İMAR KANUNUNA GÖRE KAVRAMSAL ÇERCEVE 

2.1 İmar, Planı ve Uygulaması Kavramları 

İmar kavramı ile kadastro, arazi, arsa gibi kavramların kapsamı ve sınırlarının 

çizilmesinde birçok güçlük bulunmaktadır. Özellikle gayrimenkul bilimleri alanında 

arazi ve arsa kavramlarının tanımlanması ve ölçütlerinin tespit edilmesi özel önem 

taşıdığı için burada öncelikle imar planlama ile ilgili önemli kavramlar ele alınmıştır.   

Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğünde İmar şöyle tanımlanır; “Yerleşme bölgelerini 

gelişip güzelleşmesi, yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi, bununla ilgili kurallar 

bütünüdür”. Kent Bilim Terimleri Sözlüğünde imar planını; “Kent ya da kasaba 

halkının sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve kültürel gereksinmelerini, iyi 

yaşama düzenini ve çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge 

ve kent verilerine dayanılarak oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gidi kentsel işlevler 

arasında denge kurup, eldeki ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm 

yolarını bulmak için, varsa kadastro (yeryazım) durumu da belirtilen haritalar üzerinde 

arazi parçalarının kullanım biçimlerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren tüzel bir 

değeri olan onaylanmış belge” olarak tanımlanmaktadır. 

İmar planı, bir kentin gelişme biçimini ve yönünü gösteren, kentsel büyümeyi düzene 

bağlayan ve çarpık biçimler almasını önleyen, nesnel, saydam, genel nitelikte kuralları 

olan ve herkesçe uyulması zorunlu tüzel bir belgedir (Keleş 2014). İmar planı 

uygulaması, taşınmaz malların imar planına uygun duruma getirilmesi ve tapu sicilinin 

buna göre yeniden düzenlenmesidir. 

2.2 Plan Türleri 

1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde üç planın tanımı yapılmıştır. 

Bunlar; Nazım imar planı, uygulama imar planı, çevre düzeni planıdır.   
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2.2.1 Nazım imar planı 

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine, yine 

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış 

biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgenin gelecekteki nüfus yoğunlarını, 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 plandır. 

2.2.2 Uygulama imar planı 

Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar 

planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adaları, bunların yoğunluk ve 

düzenini yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak 

uygulama etapları ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren plandır.  

İmar Kanunu’nda (3194), nazım planı ve uygulama planı olarak ikiye ayrılan ve ilki, 

planın genel çizgilerini, ikincisi ise gelişmenin ve yapılaşmanın bağlı olacağı ayrıntılı 

kuralları gösteren imar planlarını hazırlamak görevi, dünyadaki gelişmelere uygun bir 

biçimde, belediyelere bırakılmıştır (Keleş 2014). 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan diğer tanımlar da aşağıda kısaca 

özetlenmiştir:  

Yerleşme Alanı: İmar planı sınırları içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının bütünüdür. 

İmar Adası: İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 
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İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastral parsellerinin imar kanunu, imar planı ve 

yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. 

Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 

Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içerisinde bulunan 

mülkiyeti tescilli parseldir. 

Yapı: Karada ve suda, daimi muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yer üstü inşaatı ile 

bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Bina: Kendi başına kullanılabilen üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 

insanların oturma, çalışma, eğlenme, dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan 

hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

2.2.3 Çevre düzeni planı 

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi 

yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. 

1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve 

amaçları açısından; “Bölge Planlar” ve “İmar Planları”, imar planları ise, “Nazım İmar 

Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama İmar Planları, 

gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir. 

Bölgeleme: Kent arazisinin kullanılışını ve gelişmesini denetlemek ve yönlendirmek 

amacıyla, kentin arazisinin bugünkü ve gelecekteki kullanım türlerine göre bölgeciklere 

ya da semtlere ayırma işlemi olarak tanımlanır. Bölgelemenin türleri: kullanım 

bölgelemesi, yükseklik bölgelemesi, yoğunluk bölgelemesi olarak sıralanmaktadır. 
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Kullanım Bölgelemesi: Kentin oturma, ticaret, sanayi, yeşil alan, yol ve kamu 

hizmetleri gibi belli işlevleri için ayrılmış olan alanlarında yalnız bu işlev ve eylemlerin 

yerleşmesine izin verilmesi anlamına gelir. Kural olarak, bu bölgelerde kendi kuruluş 

amaçlarına aykırı gelen kullanışların yer almasına izin verilmez. Bununla birlikte, belli 

bir bölgede yaşayan halkın sağlık, güvenlik ve esenliği için sakınca ve tehlike 

yaratmayan küçük çaptaki başka eylemlere göz yumulabilmektedir. Kentin oturma 

alanlarında fırın, kuru temizle tesisi, lokanta ve otel gibi kuruluşlara izin verilmesinde 

olduğu gibi. 

Yükseklik Bölgelemesi: Yapılar içinde yeterli ışığı ve havayı, yapılar arasında göze hoş 

gelecek uyumu ve orantıyı sağlamak amacıyla, kent arazilerinde düşey olarak 

yararlanma hakkını bölgelere göre farklı biçimlerde sınırlamaktadır. Yükseklik 

bölgelemesine olanak veren denetim yetkilerinden yararlanarak, kentin gelecekte hangi 

bölgelerinde yapı yüksekliklerinin ne kadar olacağı saptanmış olur. Kuşkusuz, yapı 

yüksekliklerini tıpkı kullanım türlerinde olduğu gibi sınırlandırmak mülkiyet hakkının 

kullanımının sınırlandırılması demektir. Bu tür kurallar uygulanarak, tek katlı yapılara 

ayrılmış olan semtlerde gökdelenlerin ve yüksek yapıların yer alması, üç dört katlı 

yapılara izin verilen bölgelerde ise dokuz-on katlı apartmanların yükselmesi önlenmiş 

olur. Tarihsel değeri olan yapıların çevresinde onların görünümünü sınırlandıracak 

yükseklikte yapı yapmaya izin verilmez. Yükseklik bölgelemesi genellikle yerel 

yönetimlerce çıkarılan yönetmeliklerle ve imar planlarına uygun biçimde 

gerçekleştirilir. 

Yoğunluk Bölgelemesi: Kentin çeşitli kesimlerinde nüfusun farklı yoğunlarda 

toplanmasını sağlamak amacıyla her bölge için farklı yoğunluk ölçünleri saptanmasıdır. 

En küçük yerbölüm (parsel) büyüklüğünün saptanması, yerbölümlerin boyutlarının 

sınırlandırılması ve yapıların yerbölüm büyüklerine orantısının denetlenmesi, yoğunluk 

bölgelemesinin başlıca araçlarıdır. 

Yerbölümleme (parsellere ayrılması): Yerbölümleme (ifraz) kent arazisi, üzerinde yapı 

yapmaya elverişli parçalara ayırma işleminin adıdır. Gelişmekte olan ülkelerin hemen 
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hemen hepsinde, hem yerleşme alanları içerisinde, hem de yerleşme alanları dışında, 

toprağı hızla bölünerek imara açılmasıdır. Genellikle yerleşme alanları dışındaki 

tarımsal arazi, kamu hizmetlerinin oraya götürülmüş olup olmadığına bakılmaksızın, 

planlama ofisleri, taşınmaz alım-satımı yapanlar ile spekülatörler tarafından 

parçalanalarak kentlerin planlı ve düzenli gelişmesi önlenmiş olur. Gelişigüzel 

yerbölümleme sonucunda arazinin gereğinden çok ufalandığı için planlı gelişme 

engellenmiş olur, verimli tarım arazisi savurganca kullanılarak değer yitirir. 

Yerbölümlemenin denetlenmesine bu nedenlerle gerek duyulmaktadır. Yerbölümleme 

planları yardımıyla belediyelerin uyguladıkları denetim, kentin yerbölümcülerin 

istekleri doğrultusunda değil, imar planlarına göre gelişmesini sağlar. 

2.3 Spekülasyon, Revizyon İmar Planı 

Spekülasyon, ilerde meydana gelecek değer artışından yararlanabilmek için, bir kişinin, 

elindeki arsa ve arazileri boş bekletmesi, kentsel kullanışlara ayırmamakta direnmesidir 

(Keleş 2014). Spekülasyonlardan dolayı kişiler rant elde edebilmek için kullanmayacağı 

araziyi satın almakta belli bir süre elinde tutarak, piyasanın koşullarına göre araziyi 

satıp satmamaya karar vermektedir. Türkiye’de ranttan dolayı sağlanan kazançlar cazip 

olmaktadır. Burada önemli bir nokta ranttın dağılımının eşit olabilmesi için gerekli 

önlemlerin alınmasıdır.  

Revizyon imar planı: “Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca 

cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya 

büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen 

plan” olarak İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte 

tanımlanmıştır. 
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3. İMAR VE PLANMA SÜRECİ 

Türkiye’de yerel yönetimlerin görev alanına giren imar ve planlama süreci üç aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlar: imar planının yapılması, imar planlarının onaylanması ve 

bağlayıcılığı, imar planının uygulanması. 

3.1 İmar Planının Yapılması 

Yürürlükte olan 1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunun’da imar planları hazırlanmadan 

önce araştırma yapması zorunlu olduğuna dair bir kural yer almamaktadır. İmar 

uygulama sürecine; İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik yön vermektedir (RG:02.11.1985/18916Mükerrer). Daha sonra bu 

yönetmenliğin yerini 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği olmuştur (Anonim 2015b). 

İmar Planları, belediye meclislerince görüşülüp salt çoğunlukla kabul edilir. Belediye 

meclisi, aynı zamanda planı onaylamaya yetkili organdır. Kabul edilen plan bir ay 

süreyle halka duyurulmak üzere ilan edilir. Planlarda değişiklik yapmaya yetkili organ 

da yine belediye meclisidir. Belediye meclisinin kabul etmiş olduğu imar planının bir 

aylık ilan süresi içinde yapılacak itirazlar belediye başkanı aracılığı ile meclise sunulur. 

Belediye meclisi itirazları onbeş gün içinde bir karara bağlamak zorundadır. 3194 sayılı 

İmar Kanunu’na göre “Nüfusu 10.000’i aşan yerleşmelerin imar planlarının 

yaptırılmaları mecburidir. Nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı 

yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir” hükmü yer alır. 

3.2 İmar Planlarının Onaylanması ve Bağlayıcılığı 

Kesinlik kazanan imar planları, hem yerinden yönetim kuruluşları, hem merkezi 

yönetim, hem de yurttaşlar açısından tüzel sonuçlar doğurur.  Yönetsel kuruluşlar ve 

bireyler için yarattığı yükümlülükler ve haklarına konan sınırlamalar bu tüzel sonuçların 
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başlıcalarıdır. İmar planının bağlayıcılığı, planların zorunluluk ve esneklik adı verilen 

ilkeleriyle yakından ilgilidir. Belediyelerin bütün organları kesinleşen kent planlarını 

günlük eylemlerinde bir dayanak, kural veya ölçü olarak kullanmak zorundadırlar. Plana 

aykırı karar almaları, eylem ve işlemlerde bulunmalar söz konusu olamaz. Planın 

uygulanması için gerekli olan imar programlarıyla imar yönetmeliklerini plan ilkelerinin 

ışığı altında hazırlamak zorundadırlar. Her türlü imar etkinliğinin plandaki ilkeler 

uyarınca gerçekleşmesini sağlamak görevi belediyelerindir (Keleş 2003). 

İmar planı merkezi yönetim ve onun taşra örgütü içinde bağlayıcıdır. Tüm bu örgütler 

bir yandan plan ilkelerine uymak, öte yandan da plan uygulamasına ilişkin görevlerinin 

yerine getirilmesinde belediyelerle işbirliği ve eşgüdüm sağlamak zorundadırlar. Bu 

bağlamda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesine göre, imar planlarında meydan, 

yol, park, yeşil alan, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi genel hizmetlere 

ayrılan yerlere rastlayan Hazine, İl Özel Yönetimi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 

taşınmazlar belediyelerin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığının onayı ile bedelsiz 

olarak kendilerine terkedilir (Keleş 2003). 

Her birey, girişeceği imar ve yapı etkinliklerinde plan ilkelerine uymak, ilgili kamu 

yönetiminden izin almak, yapısını, aldığı izne uygun olarak tamamlamak zorundadır. 

İmar planları, aynı zamanda, bireyin mülkiyet hakkını toplum yararına aykırı olarak 

kullanmasını önleyecek, bunu kentin sağlıklı ve düzenli gelişmesini sağlamak 

bakımından güvence altına alacak birer belge niteliği de taşırlar. Kent planlarının 

bireyler üzerinde etkileri, bir yandan, onları belli biçimde davranmaktan alıkoymaya 

yönelmiş, yani olumsuz, öte yandan da, belli davranış ve eylemlerde bulunmaya 

yöneltici, yani olumlu bir niteliğe sahiptir (Keleş 2003). 

3.3 İmar Planının Uygulanması 

Hiç kuşkusuz, imar planlama sürecinin en çetin evresini uygulama oluşturur. Planlar, 

plan ereklerine ulaşmayı sağlayacak araçlar yardımıyla yaşama geçirilmedikçe, kağıt 
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üzerine kalmaya mahkumdurlar. Plan uygulanması ise başta planı uygulama istencinin 

varlığı kadar, ekonomik, tüzel, yönetsel, kurumsal ve siyasal pek çok koşulun varlığını 

gerektirir. Bu koşullardan yoksun bir yerel yönetimin imar planını gerçekleştirme 

şansını elde edemez. Planı uygulama istenci salt yerel ve merkezi yönetimde bulunması 

gerekli ve yeterli bir özellik değildir. Plan ilkeleriyle çıkarları belli ölçülerde 

etkilenebilecek olan bireylerinde plana sahip çıkmaları gerekebilir. Tersine planın 

kesinlik kazanmasından itibaren türlü beklentilerle, belediye meclislerine plan 

değişikliği önerilerinin getirilmesi, uygulamayı aksatmakla kalmaz, plan düşüncesine 

saygıyı da sarsar. Sık plan değişikliğiyle planlar yapboz tahtasına çevrilebilir. Jansen’in 

Ankara için 1928’de hazırlamış olduğu imar planını uygulayabilmek amacıyla 

oluşturulan Ankara İmar Yönetim Kurulu’nun başkanlığı görevine getirilen yazar Falih 

Rıfkı Atay “Çankaya” başlıklı kitabında, plan değişikliklerinin öneminden söz ederken, 

“Nerede bir plan değişikliği görürseniz orada bir yolsuzluk olduğuna hemen 

hükmedebilirsiniz.” diye yazmıştır (Keleş 2013). 

İmar planlarının uygulanmasında planın gerçekçi olarak hazırlanmamış olması güvenilir 

nüfus ve kaynak kestirimlerine dayanmaması, gereksinme duyulan arazilerin kamu 

mülkiyetinde olmaması, plan kararlarını gerçekleştirmenin zorunlu kıldığı mali 

kaynaklardan yoksunluk ile merkezi ve yerel yönetim arasındaki siyasal gerginlikler 

gibi nesnel etmenlerinde rol oynamakta olduğu ve aksaklıklara yol açtığı 

unutulmamalıdır. İmar planı gereği gibi uygulayabilmek için belediyelerin sahip 

olmaları gereken araçlar gözden geçirilmiştir. Finansal, tüzel, yönetsel nitelikleri olan 

bu araçların uygulamada kullanılmasında bireyle yönetim arasında sık sık uyuşmazlıklar 

çıkabilmekte ve çözüm için yönetsel yargının aracılığına gereksinme duyulmaktadır. 
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4. MEVZUATA GÖRE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 

Mevzuata göre imar değişikliği incelendiğinde; ilk önce İmar Kanunu ve bu kanunun 

ilgili maddeleri ele alındı. Devamında yönetmelik açısından İmar Planı Yapılması ve 

Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik ele alındı. Gerek İmar Kanunun’da gerek 

Yönetmelikte, ele alınan araştırma konusuyla alakalı ilgili maddeler incelenmiştir. 

4.1 İmar Kanunu 

03.05.1985 tarihinde kabul edilen, 09.05.1985 tarih ve 18749 sayı ile Resmi Gazete’de 

yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunun’da (Anonim 2011b) planların hazırlanması ve 

yürürlüğe konulması başlığı altında, 8. maddenin a ve b bentlerindeki esaslarına 

uyulmasını ayrıca yine aynı madenin devamında “onaylanmış planlarda yapılacak 

değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir” hükmü yer alır. Bu bağlamda, 8. md. b 

bendine göre, 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 imar planları ilgili 

belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 

Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde 

ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir 

aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye 

meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek 

kesin karara bağlar.  

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya 

ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak 

yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili 

idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan 

süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve 

planları onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda 
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yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir 

kopyası, Bakanlığa gönderilir.  

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye 

Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya 

kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. 

4.2 İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

Yönetmeliğin dayanağı, 3 Mayıs 1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu’dur. İlgili 

yönetmelik ise 2 Kasım 1985- Sayı: 18916 ile Resmi Gazete de yayımlandı. Mevzuat 

içerisinde İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

incelendi. Mevzuata göre amacı, İmar Planı Yapımına Dair Esaslar, İmar Planı 

Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar, Yürürlük ve Yürütme olmak üzere dört alt 

başlıkta içermektedir. Araştırma konusu dahilinde iki alt başlık önem arz etmektedir. Bu 

nedenle amaç, kapsam ve imar planı değişikliklerinde uyulması gereken esaslar 

incelenmektedir. 

4.2.1 Amaç, kapsam ve tanımlar 

Yönetmeliğin amacı, 1. madde de açıklanmaktadır: insan, toplum, çevre 

münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel 

çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme 

eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel 

biçimde belirlemek üzere hazırlanacak imar planlarının ve bu planlar üzerinde yapılacak 

değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir. 

Yönetmeliğin Kapsamını ise 2. maddede açıklanmaktadır: Yönetmelik hükümleri 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve/veya dışında yapılacak her ölçekteki imar 

planı ve değişikliklerini kapsar. 
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4.2.2 İmar planı değişikliklerinde uyulması gereken esaslar 

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan 21-26. aralığındaki maddeler araştırma 

konusu dahilinde önem arz ettiğinde dolayı bu maddeler incelenmiştir. Yönetmeliğin 

21. maddesinde, imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri 

zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı, ancak yapılması zorunlu hallerde böyle bir 

değişiklik yapılabilmesi için, dört koşula bağlanmıştır: 

1) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi 

gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 

2) İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin 

hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 

3) İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması durumunda birinci 

bentte sıralanan esaslara uyulur. 

4) Plancının gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır. 

Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü 

alınması gerektiği 22. maddede ifade edilmiştir. İmar planında verilmiş olan inşaat 

emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu, nüfus yoğunluğunun 

arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde; 

1) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak 

plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır. 

2) Kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde 

aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari 

uzaklık sağlanacaktır. 
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İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca 

ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi durumunda ise yönetmeliğin 24. 

maddesinde nasıl yapılacağına dair üç alt başlıkla açıklama getirilmiştir. 

1) Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile 

yapılamaz. 

2) Yeni belirtilen kullanışın ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara ve 

nüfus şartı aranmaksızın otopark yönetmeliği hükümlerine uygun olarak birlikte 

düzenlenir. 

3) Yerleşmenin gelişme yönü büyüklüğü ve arazi kullanımlarının fonksiyonel dağılımı 

ve genel yoğunlukları gibi nazım plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak imar 

planının yeniden yapılması için mümkün olabilir. 

İmar planı değişikliklerinin onaylama, askı, onaya itiraz, itirazlarının değerlendirilmesi 

ve dağıtımı konularında; belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye 

meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları belediye 

başkanınca mühürlenir ve imzalanır. Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar 

planının tatbikatını engelleyemez. Belediye meclislerince uygun görülmeyen imar planı 

teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, belediye başkanlığınca onbeş gün içinde 

ilgilisine yazı ile bildirilir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; il idare 

kurullarınca karar verilen imar planları valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak 

yürürlüğe girer. Valilikçe uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek 

suretiyle onbeş gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.  

Onaylanmış planlar: onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebileceği şekilde 

ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile 

duyurulmak suretiyle otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi içinde 

planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yapılır. 
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Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde; belediye başkanlığınca 

belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planlar, belediye meclisince onbeş gün içinde 

incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve karar tarihinden 

itibaren onbeş gün içinde belediye başkanlığınca ilgilisine yazı ile bildirilir. Belediye ve 

mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde; valiliğe yapılan itirazlar, valilikçe onbeş 

gün içinde incelenerek, gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve bu 

tarihten itibaren onbeş gün içinde valilikçe ilgilisine yazı ile bildirilir. 

Bayındırlık ve İskân (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığına gönderilecek imar planı 

değişiklik paftalarında; yerleşme adı, pafta numarası, kuzey işareti, koordinat değerleri, 

ölçeği, kıyı ile ilgili ise kıyı kenar çizgisi işleneceği 26. maddede yer alır. 

İmar planlarında yapılması düşünülen bir değişiklik alt ve üst ölçekli planlar arasındaki 

hiyerarşi ve konu bütünlüğüne dikkat edilerek plan bütünlüğünü bozmayacak şekilde 

ele alınmalı. Bu amaçla örneğin, uygulama imar planında yapılacak bir değişiklikte 

planlanan değişikliğin nazım imar planına uygunluğu esas alınmaktadır.  
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5. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK İSTEMİ 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin plan değişikliğinin hangi usule tabii 

olduğunu bir önceki bölümde açıklanmaya çalışıldı. İmar planı değişiklik yapılmasında, 

istem Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya belediyelerden gelebilir. 

5.1 Bakanlıkça Planlarda Değişiklik İstenmesi  

İmar Kanunu’na göre bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla, resmi yapı ve kuruluşlar 

için imar planlarında yer ayrılması ya da bu amaçla değişiklik yapılması gerekiyorsa, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı valilik kanalıyla belediyeye bunu bildirir. Kanun bu 

konuda karar alınmadığı takdirde belediye meclisi kararına gerek kalmaksızın, 

Bakanlıkça uygun görülüp onaylanacak plan ya da değişiklik önerisinin kesinlik 

kazanacağını göstermektedir (İmar Kanunu madde 9). Belediyeler bu değişikliklere 

uymak ve onları uygulamak zorundadır. 

Bakanlığın doğrudan doğruya değişiklik yapmak yetkisi yoktur. Ancak, yapmak istediği 

değişikliği, belediyenin istencine karşın yürürlüğe sokabilmektedir. İstenen değişikliğin, 

belediye meclislerinde süresi içinde de ele alınıp da, olumlu değil, fakat olumsuz olarak 

karar bağlanması durumunda, Bakanlıkça uygun görülen değişikliğin kesinleşmesi, 

gerçekte Bakanlığın doğrudan doğruya değişiklik yapmak yetkisine sahip olduğunun 

anlatır. Ne var ki bu yetki, bir kez, kamu hizmetlerinin gerektirdiği yapı ve kuruluşlar 

için yer ayrılmasını istemekle sınırlıdır. Böyle olsa bile İmar Kanunu’nun 9. maddesiyle 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiş olan bu yetkinin, yerel özerklik aykırı 

düştüğü belirtilebilir (Keleş 2013). 

5.2 Planlarda Belediyelerce Değişiklik Yapılması 

İmar Planlarında değişiklik yapılmanın normal yolu, bu değişikliklerin belediye 

meclislerinden kaynaklanmasıdır. Değişiklik önerilerinin belediyelerden çok sık 
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gelmesi, henüz onaylanmış planlar üzerinde bile değişiklik yapılmak istenmesine karşın, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, değişiklik istemlerini sınırlandıran ölçütler koymak 

zorunda kalmıştır. Bir kez plan değişikliğinin bir gerekçeye dayanması aranmaktadır. 

İkincisi, plan değişikliklerinin “kamu yararına” değişiklikler olması zorunludur. Kısaca, 

belediyeler, bireysel çıkarları koruyucu, artırıcı nitelikte değil, kentin güzelleştirilmesi, 

işlevlerini görmesi kolaylaştırıcı, halkın esenlik, güvenlik ve rahatını artırıcı, örneğin 

yeşil alanların çoğaltan, trafik güvenliğini sağlayan, bu amaçlarla yollarını düzenleyen 

ve genişleten plan değişikliği önerilerini yapmak zorundadır. Üçüncü koşul da, İmar 

Planlarındaki değişikliğin, planın bütünlüğünü bozmamasıdır. 

Belediyeler, değişen koşulların etkisiyle ve planın yapılması sırasında öngörülmesi 

olanağı bulunmayan gelişmelerin sonradan ortaya çıkması üzerine plan değişikliklerine 

başvurma zorunda kaldıkları sık sık yinelerler. Belediyelerin geçmiş yıllarda, yılda 

ortalama 2-3 kez plan değişikliği yaparak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderdikleri 

saptanmıştır. Bakanlık değişiklik önerilerinin çokluğundan, sıklığından; belediyeler, 

bunların onaylanmasının uzun zaman almasından sürekli yakınmaktaydılar. Değişiklik 

önerilerini sınırlandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun uygulamasına ilişkin yönetmeliklerden birine, plan değişiklikleriyle ilgili 

önemli kurallar koymuştur. İmar planlarında hangi durumlarda değişiklik yapılabileceği 

ve bu değişikliklerin hangi koşullara bağlanmış olduğu, İmar Planı Yapılması ve 

Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte
1
 yer verilmiştir. 

Bu kurallara ne ölçüde uyulduğu araştırmaya değer bir konudur. İmar planlarında 

değişiklikler, genellikle türlü ekonomik ve siyasal çıkarların temsil etmekte olan kişi ve 

kümelerin baskılarıyla gerçekleşmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir üst 

düzey yetkilisi, “her imar planı değişikliği, planda açılan bir yara gibidir. Büyük bir 

zorunluluk olmadıkça başvurulmamalı. Başvurulduğu takdirde sorunları çözücü 

nitelikte olmalıdır” demiştir (Keleş 2013).  

                                                 

1
 Resmi Gazete, Tarih: 2 Kasım 1985, Sayı:18916. 
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6. İMAR PLANI DEĞİŞTİRME NEDENLERİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

6.1 Değişiklik Nedenleri 

Kamu yararı ekseninde yapılması beklenen planlama işlemleri ile çoğu zaman imar 

planlarının uygulandığı alanda değer artırıcı bir fonksiyonu yerine getirdiği görülür. 

Değişiklik nedeni, kentsel rant artırıcı olanlar ve olmayanlar olarak 

değerlendirildiğinde, ilave imar hakları elde etmek ve ruhsatsız alanları yasallaştırmak, 

yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesiyle çekme mesafelerinin düşürülmesi 

doğrudan rant artırıcı olarak nitelendirilebilirken, değişen ihtiyaçlara cevap vermek ve 

yakın çevredeki gelişmelere uyum nedenleri irdelendiğinde, bunların gerekçe 

gösterilerek yoğunluk artırımı yapıldığı, yeşil alanların yapılaşmaya açıldığı göz önüne 

alındığında, görünüşte olumlu olarak görülse de rant artırıcı etkisinin olduğu açıktır. 

Bunun dışında, yapılaşma koşulu eksikliklerin giderilmesi, üst ölçek planlara uyum, 

haritalama hataları, düzenleme ortaklık payındaki düzenlemeler, altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi, yaşam kalitesinin artırılması, planın iptali ve yeni plan onayı mahkeme 

kararlarının uygulanması, yasal eşikler, sınır değişiklikleri, tasarım revizyonları ve 

parselasyon planı değişiklikleri rant artırıcı etkisi olmayan plan değişiklikleri nedenleri 

olarak sıralanabilir.  

6.2 Hukuki Sonuçları 

İmar planı ile belirlenen hedeflere ulaşabilme, gerek nazım ve gerekse uygulama imar 

planında mümkün olduğunca değişiklik yapılmamasını gerektirir. Bu nedenle başta ön 

çalışmalar ve veri toplama süresinde olmak üzere titiz bir çalışma yapılmalıdır. Ancak 

“imar planlarında değişiklik yapılmamalı” veya “planı esasen bağlayıcı ve kesin bir 

işlem saymayıp her an değişebilen dolayısıyla bu açıdan da değişiklik sorunu yoktur, bir 

danışma belgesi sayan” görüşe katılmak da mümkün değildir. Çünkü imar planı ne 

kadar mükemmel olursa olsun bilimsel, ekonomik ve hatta uygulamadan doğan birtakım 

zorunluluklar planın değiştirilmesini gerekli kılabilir. Planın sonradan kamusal 
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ihtiyaçları karşılayamaması ya da verilerin doğru saptanamaması, gelişme yön ve 

hacminde yanlışlıklar yapılması söz konusu olabilir (Akış 1997). 

İmar planında esneklik konusunda Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği 

bir karardaki, azlık oyunda şunlar belirtilmektedir: “Hizmet gereksinmelerinin tümünü 

en küçük ayrıntılarıyla önceden düşünebilmek ve buna göre planlarda yer ayırmak 

mümkün değildir. İmar planlarında çok sık değişiklik yoluna başvurulması bu durumu 

açıklıkla ortaya koymaktadır. Ayrıca, kalkınma ve gelişme çabası içinde bulunan 

ülkemizde şehir ve kasabalar, sosyal ve ekonomik etkenlerle hızla gelişmekte; 

büyümekte ve bu gelişme ortaya süratle karşılanması gereken gereksinmeler 

çıkarmaktadır”. 

İmar planının idari bir işlem olduğu ve idarenin gerekli görürse yaptığı işlemi her zaman 

değiştirip yerine yeni bir işlem tesis edebileceği kuralını, imar planı açısından kolaylıkla 

kabul etmemek gerekir. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair 

Yönetmeliğin 21. maddesinde, “imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan 

değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz.” hükmü bulunmaktadır. 

İmar planında değişiklik yapılırken, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait 

Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. Bu değişiklikler dört ana grupta 

toplanabilir: 

1. Sosyal ve teknik altyapıya ilişkin değişiklikler, 

2. Yoğunluğu etkileyen değişiklikler, 

3. Yolların genişletilmesi, daraltılması ya da güzergâhının değiştirilmesi yönünde 

değişiklikler, 

4. Bir alanın kullanılışının değiştirilmesine yönelik imar planı değişiklikleridir. 

Devamlılığı olan yol belli bir kesimde daraltılmaz. Yolların kaldırılmasında, mülkiyet 

ve yapılaşma durumu esas alınır. İmar planlarındaki gelişme alanlarında 7 metreden dar 

yaya, 10 metreden dar trafik yolu açılamaz. 
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Plan değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez. İmar planı içinde kalan karayolu, kent 

içi geçişinin değiştirilmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınacak 

görüşe uyulur (yönetmelik md 23). 

İmar planının yapılmasında olduğu gibi değiştirilmesi bakımından da Danıştay 

“şehircilik ilkeleri”, “planlama esasları” ve “kamu yararı kararına” uygunluk açısından 

değerlendirme yapmaktadır. Yargı kararını bertaraf edecek şekilde imar planında 

değişiklik yapılamaz. Bunun yanı sıra taşınmaz, plan değişikliği yolu ile iptal edilen 

plandaki aynı amaca ayrılamaz. 

İdari işlemler kural olarak belli bir süre için öngörülmemişse ya da bir başka idari 

işlemle ortadan kaldırılmamışsa, yürürlüğü süresince hüküm ve sonuçlarını doğurur. Bu 

nedenle ilgili belediye, imar planında değişiklik yapılacağından bahisle mevcut imar 

planına göre alması gereken imar kararlarından kaçınamaz. 

Plan değişikliğinin tamamının iptali gerekli ise, bu istenmeden sadece bir bölümünün 

iptali istense bile, mahkeme plan değişikliğinin tamamını iptal edebilir. “...bir paftayı 

turistik tesis kullanımına açan imar planı değişikliğinin mevzuata aykırı olduğunun 

anlaşıldığı gerekçesiyle mahkemece planın turistik motel ile ilgili bölümü ve inşaat 

ruhsatı iptal edilmişse de imar planı değişikliğinin tümünün iptali gerektiği
2
...” Dava 

konusu edilen imar planı değişikliğinin, plan bütünlüğü içindeki değerlendirilmesinin de 

yapılması gerekir. 

Plan değişikliği sebebiyle kişilerin uğradığı maddi veya manevi zararlar varsa bunların 

idarenin sorumluluğu prensiplerine göre ilgili belediyece tazmin edilmesi gerekir. 

“Binanın önünden geçen yolun imar planı değişikliği yapılarak oto üst geçidine 

bağlanmak suretiyle yükseltilmesi sonunda binanın ön yüzünde eski yol ile hemzemin 

                                                 

2
 Danıştay 6.Dairesinin 26.02.1990 tarih ve E: 1989/3319, K. 1990/170 sayılı kararı. 
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bulunan giriş ve iki dükkanın yol zemininden aşağıda kalması sonucu uğranılan zararın 

tazmini gerektiği
3
…”. 

Önceki imar planına göre yapılmış imar durumunda değişiklik yapılması gerektiği 

takdirde bu değişiklik önceki imar planına göre mi yoksa yeni imar planına göre mi 

yapılacaktır? Yeni imar planı ile önceki planın aksayan yönlerinin giderildiği ve yeni 

ihtiyaçlar da göz önünde alındığına göre artık değişikliğin yeni imar planına uygun 

olması gerekir. “...davacıya ait parsel üzerine, eski imar planı döneminde komşu 

parsellere yapılan yapılar emsal alınmak suretiyle yapı yapılması uygun görüldüğü 

gerekçesiyle imar durumu düzenlenmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin işlem 

mahkemece iptal edilmişse de yürürlükte bulunan imar planı esaslarına uygun 

düzenlenen imar durumunda isabetsizlik görülmediği
4
...”.  

  

                                                 
3
 Danıştay 6.Dairesinin 28.05.1986 tarih ve E: 1986/296, K. 1986/553 sayılı kararı. 

4
 Danıştay 6.Dairesinin 21.01.1987 tarih ve E:1986/1241, K. 1987/83 sayılı kararı  
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7. KEÇİÖREN İLÇESİ OVACIK MAHALLESİ ÖRNEĞİ 

İmar planı değişikliğinin değere etkisinin olup olmadığı, varsa ne yönde bir etkisi 

olduğunu tespit etmek için; Ankara Keçiören İlçesine bağlı Ovacık Mahallesinin imar 

planı değişikliği incelenmiştir. 

7.1 Ovacık Mahallesi ve Plan Hakkında Genel Bilgi 

Tarihi 1200-1300 yıllarına dayanan Keçiören, Kalaba, Etlik, Ovacık köylerinin 

gelişmesi ile 1936 yılında nahiye olmuştur. Daha sonrasında Keçiören yerleşimi 

Bağlum ile birlikte 1953 yılında ilçe haline gelen Altındağ’a bağlı bir yerleşim iken 

1966 yılında Ankara Belediye sınırları içerisinde bir semt haline gelmiş ve son haliyle 

İçişleri Bakanlığı’nın 13/81 Sayılı kararı ile sınırları ilçe sınırları belirlenerek 30 Kasım 

1983 tarihi ve 2983 Sayılı Kanun ile Ankara Valiliği’ne bağlı bir merkez ilçe olmuştur.  

Planlama Alanı Keçiören Belediyesi sınırları içerisine yer alan Ovacık Mahallesini ve 

yaklaşık 550 hektarlık (ha) bir alanı kapsamaktadır. Ovacık Mahallesi; doğusunda 

Kanuni, Ufuktepe ve Atapark Mahalleleri, güneyinde Esertepe, Yayla ve Sancaktepe 

Mahalleleri, batısında Yükseltepe Mahallesi yer almakta, kuzeyi ise Ankara Kuzey 

Çevre Yolu ile sınırlı bulunmaktadır (Anonim 2015c). 

Ovacık denizden 1005 metre yüksekliğinde ve etrafı yükseltilerle çevrili küçük bir 

ovayı andırmaktadır. Drenaj ağı yetersizdir, dolayısıyla yağışlar sonrası bölge bataklık 

görünümündedir (Anonim 2011a). 

İlçede, 2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 796.646 kişi yaşamaktadır. 

Ovacık Mahallesi ise arazi kullanımına dayanarak, yapılan analizler neticesinde 909 

hane tespit edilmiştir. Hane halkının yaklaşık 4 kişi kabul edilmesi durumunda 

hâlihazırda yaşayan 3.637 kişi yaşadığı kabul edilmiştir. Bu nüfus Keçiören ilçe 

nüfusunun yaklaşık % 0,45 ini oluşturmaktadır. 
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Halk kendi konutlarında oturmaktadır. Yerleşmedeki konutlar çoğunlukla 1 ve 2 katlı 

gecekondu tarzında inşa edilmiş müstakil yapılardan oluşmaktadır. Ayrıca yeni yapımı 

bitmiş olan ve inşaatı devam eden 3-4 katlı apartmanlar da vardır. Konutlar müştemilatlı 

ve bahçeli evler şeklinde geliştiği için birebir sosyal ilişkiler kuvvetlidir. Yerleşmenin 

karakterine uygun genişlikte yollarla birlikte rahat bir yerleşim göze çarpmaktadır.  

Bölge eski bir köy yerleşimi olduğu için, bulunan konutlar müştemilatlı olarak inşa 

edilmiştir. Zaman zaman bu yapıların uygun cephelerinde eklemeler yaparak konutlarını 

genişletme yoluna gidilmiştir. Yapılar fiziksel olarak eski ve bakımsız aynı zamanda 

niteliksiz durumdadır. 

Çoğunluk kendi konutunda oturmaktadır. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, 

bölgede oturanların orta ve alt gelir gurubundaki ailelerden oluştuğu görülmektedir. 

Yaşayan halkın büyük bir kısmı hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. 

Ovacık, kentsel alan fonksiyonları bakımından çok çeşitlilik göstermemektedir. Konut 

alanlarının baskın olduğu yerleşmede; idari ve resmi kurumlar, eğitim tesisleri, dini 

tesisler, ticari kullanımlar başlıca arazi kullanım türleridir. Toplam çalışma alanı 

550,615 hektardır. Çalışma alanının tamamı kentsel alandır. Çalışma alanı sınırları baz 

alındığında baskın unsurun kentsel alanların içindeki ifrazlı boş alanlar 397.01 (%72.10) 

olduğu görülmektedir.  

Yerleşmenin ilk imar planı Keçiören Belediyesi tarafından 02.10.1998 yılında 

onaylanmıştır. Toplam 556 ha’lık bir alanda yapılan bu planlama çalışmasında, söz 

konusu alan için 60 metrelik Yozgat Bulvarı ana aks olarak kabul edilmiştir. Başkent 

Caddesi ise ikinci kademeli yol olarak alt merkezlerin şekilleneceği 30 metrelik bir yol 

olarak öngörülmüştür. Bunların dışında 25, 20 ve 15 metrelik toplayıcı yollar ve servis 

yolları da planlanmıştır. Mevcut planın kullanım biçimi aşağıda ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir (Çizelge 7.1). 
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Çizelge 7.1 2010 Yılı Kentsel Alan Kullanımı (Anonim 2011a) 

Kullanım Biçimi Alan (m²) m²/Kişi 

Şehirsel 

Alana 

Oranı 

Analiz 

Alanına 

Oranı 

Konut Yerleşme 

Alanları 

Konut Alanları 569.362 145,54 10,34 10.34 

İfrazlı Boş Alanlar 3.970.166 1014,86 72,10 72.10 

Ticaret Alanları 53.459 13,66 0,97 0.97 

Kentsel Sosyal Altyapı 

Alanları Eğitim 

Tesisleri Alanı 

Belediye Hizmet Alanı 56.443 14,42 1,03 1.03 

Sağlık Tesisleri Alanı 858 0,21 0,02 0.02 

İlköğretim Tesisleri 

Alanı 
9.959 2,54 0,18 0.18 

Ovacıköğretim 

Tesisleri Alanı 
9.894 2,52 0,18 0.18 

Dini Tesisler Alanı 9.748 2,49 0,18 0.18 

Ağaçlık Alan 444 0,11 0,01 0.01 

Kentsel Teknik 

Altyapı 

  

Park (çocuk bahçesi 

v.b.) 
3.107 0,79 0,06 0.06 

ASKİ Pompa Merkezi 

& Trafo Alanları 
38.326 9,79 0,70 0.70 

Yollar 784.387 200,5 14,25 14.25 

Toplam Şehirsel Alan 5.506.153 1407,43 100 100 

Toplam Analiz Alanı 5.506.153 1407,43 100 100 

Mahalle merkezi olarak tek bir merkezden ziyade alt merkezlerden oluşan bir yapının 

kente servis vermesi düşünülmüştür. Bu alt merkezlerde din, kültür, sağlık, eğitim, 

yönetim, karakol, Pazar alanı gibi kentsel aktivitelerin bulunması öngörülmüştür. Alt 

merkezlerin dışında, üst ölçekli nazım imar planında da belirlenmiş olan, Yozgat 

Bulvarı boyunca önerilen kentsel çalışma alanlarına bu ölçekte de yer verilmiştir. 

Bununla beraber alt merkezleri birbirine bağlayan 15-20 metrelik yollar boyunca da 

konut altı ticaret alanları önerilmiştir. 

Eski planın uygulanabilirliği ise plan onayının üzerinden geçen 14 yıl göz önünde 

bulundurulduğunda, çok düşük seviyelerde kalmıştır. Mevcut plana göre yapılaşan 

alanlar tüm alan içerisinde  % 4 gibi bir orana sahiptir. Uygulamaya geçilememesi ve 
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bölgenin ihtiyaçlarına cevap verilememesi gibi sebeplerden bir revize imar planı 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Planın uygulamaya geçememesinin en önemli sebebi 

ise konut alanlarında öngörülen parsel büyüklükleridir ve yapılaşma koşullarıdır. 

Önerilen parsel büyüklükleri, yapılaşma koşulları (taban alanı katsayısı, kat alanı 

katsayısı, kat yüksekliği) bölgede dönüşümü başlatacak olan iç ve dış dinamikler 

harekete geçirecek koşulları sağlamadığından plan uygulanamamıştır.  

Çizelge 7.2 Mevcut İmar Planı Alan Kullanımları (Keçiören Belediyesi 1989da 

onaylanan imar planı) 

ADI         ALAN (m
2
) ORAN (%) 

DİNİ TESİS ALANI 51927.51 0,94 

KARAKOL 5149.28 0,09 

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 77463.93 1,41 

KREŞ VE TEMEL EĞİTİM 15310.32 0,28 

ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 50148.92 0,91 

MESLEK EĞİTİM TESİSLERİ ALANI 23294.97 0,42 

EĞİTİM TESİSLERİ 0.00 0,00 

PARK 628941.22 11,44 

PAZAR ALANI 32452.49 0,59 

SAĞLIK TESİSLERİ ALANI 29226.53 0,53 

SPOR 283677.08 5,16 

KREŞ 4849.38 0,09 

TEKNİK ALTYAPI ALANLARI (TRAFO) 4061.95 0,07 

YÖNETİM MERKEZLERİ 6070.45 0,11 

YÖNETİM MERKEZLERİ  (KAMU) 33483.98 0,61 

YÖNETİM MERKEZLERİ  (RESMİ KURUM) 3100.31 0,06 

YÖNETİM MERKEZLERİ  (BHA) 10961.67 0,20 

KÜLTÜR 32032.32 0,58 

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 58845.00 1,07 

TİCARET ALANLARI 78732.91 1,36 

KENTSEL SERVİS 832274.90 15,09 

KONUT ALANI 1907808.00 34,76 

YOLLAR 1331366.24 24,22 

 TOPLAM      5497278.36 100,00 
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Keçiören Belediyesinin plan ile ilgili olarak talepleri ise aşağıdaki gibidir: 

1) Ayrık nizamdaki konut adalarının, yapılaşmayı kolaylaştırma amaçlı olarak serbest 

nizama dönüştürülmesi, 

2) Parsel alanlarının küçük olmasından dolayı nitelikli yapılaşmanın oluşamamasından 

dolayı imar planı ile parsel büyüklüklerinin arttırılması, 

3) Mevcut imar planında yer alan parçacıl yeşil alanların yeniden nitelikli bir şekilde 

düzenlenmesi, 

4) Planlama alanının gelişmesini tetiklemek ve desteklemek amacı ile kamu 

kullanımlarının dengeli bir şekilde yeniden belirlenmesi ve önerilmesi, 

5) Planlama alanında oluşturulacak ulaşım akslarının yeniden düzenlenmesi ile küçük 

yollar yerine geniş yolların önerilmesi. 

Yukarıda belirtilen gerekliliğin yanı sıra, mevcut planda, yeşil alanların çok küçük 

parçalara ayrılmış olması, ulaşım akslarının genişliğinin bölgedeki gelişmeyi 

karşılamayacak ebatlarda tasarlanmış olması ve yolların planlama alanında gereğinden 

fazla bir alana sahip olması gibi sebepler de revize imar planı ihtiyacını doğurmuştur. 

Ovacık Mahallesinde kentsel gelişmenin mevcut imar planı doğrultusunda 

gerçekleşmediği görülmektedir. Mevcut planda öngörülen parsellerin küçük olmasından 

dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşılmış, konut gelişimi yalnızca büyük kadastro 

parsellerin olduğu bölgelerde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 750-1000 m
2 

civarında 

parsellerden oluşan bu küçük parsellerin olduğu bölgede yeniden imar planı 

hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Yapılan jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarında da belirtildiği gibi sakıncalı olan 

bulunmayan alanda; ruhsat almış ve kat mülkiyetine geçmiş yapılar bulunmaktadır.  Bu 

yapılar dikkate alınarak tasarım yapıldığından bahsedilen alanlar dışında kalan alanlar 

kentsel gelişmeye müsaittir. 

Mevcut imar planı konut alanları incelendiğinde toplam 1.901.314 m² alan önerilmiştir. 

Konut alanlarından sadece bugünkü arazi kullanım değerlerine bakıldığında; bazı imar 
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adalarında yapılaşma gerçekleşmiştir. Belirtilen adaların toplam alanı 2.8787,98 m² 

olup, bu alanlar yapılaşmalarını tamamen gerçekleştirdiği takdirde söz konusu alanlarda 

aile büyüklüğü 4 kişiden ve daire büyüklüğü 105 m² üzerinden 1.693 kişi olarak tespit 

edilmiştir. Ancak plan bütünü değerlendirildiğinde mevcut imar planında farklı 

yapılaşma koşulları öngörülmüştür. Bu alanlarda farklı parsel büyüklükleri ve farklı 

yapılaşma şartları incelendiğinde yaklaşık 82.200 kişinin yaşayabileceği öngörülmüştür. 

Önceki imar planında, yerleşmenin ana ulaşım aksı olan ve kentsel servis alanlarının 

bulunduğu Yozgat Bulvarı yapılan planda da muhafaza edilmiş, çevresindeki kentsel 

servis alanları işlevsel olarak korunmuş ve planda 60 metrelik 1. derece yol olarak 

belirlenmiştir. Aynı şekilde önceki imar planında 2. derece yol olarak belirlenen 

Başkent Caddesi, oluşturulan yeni planda da 40 metre ve aynı kademeli olarak 

düzenlenmiştir. Başkent Caddesi bölgede önerilen yeni mahalle merkezinin de 

kalbinden geçmektedir. Ayrıca bu bölgeden servis alınmasını sağlayan temel ulaşım 

aksları da yine Başkent Caddesi ve Yozgat Bulvarı bağlantılı olarak planlanmıştır. Ana 

servis yolları, 60 metrelik Yozgat Bulvarı ile 40 metrelik Başkent Caddesi’nden 

saçaklanan 30 metre genişliğinde olan yollardır. 

Bunların dışında önceki imar planında yolların planlama alanı sınırları içerisinde sahip 

olduğu alanın, gereken standartların üzerinde bir oranda olmasından dolayı, servis 

yolları ve ara sokaklar hakkında yeni kararlar verilmiştir. 30 metrelik ana servis 

yollarının dışında kalan diğer yollar ise kademeli olarak azaltılan 25, 20, 15, 12, 10 ve 7 

metre enindeki yollar olacaktır. Ana yollar planlanırken çoğunlukla kadastro yolları 

korunmaya çalışılmıştır. 

Kente hizmet veren trafo alanlarının yanı sıra, belli noktalarda muhtelif amaçlarla 

kullanılması maksadı ile teknik altyapı alanları planlanmıştır.  

Önceki imar planında kentin batısında 60 metrelik Yozgat Bulvarı’nın kenarında ayrılan 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları kararı korunmuş, yeni açılan yollara göre de bu 
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alanda şekilsel değişikliğe gidilmiştir. Parsellerin 60 metrelik yoldan direkt servis 

almasını önlemek amacıyla 10 metrelik servis yolları planlanmıştır. Bu alanlarda emsal 

1.50 olacaktır. 

Alanın kuzeyinde 2 adet ve güneyinde 1 adet pazar alanı olarak kullanılmak üzere 

ayrılmış alanlar mevcuttur. Alanlar düzenlenirken kadastrosuna ve kurum verilerine 

göre çalışma yapılmıştır. Buna göre; mevcut durum ve tadilatlar göz önüne alınarak 

park alanları düzenlenmiştir. Konut gelişme alanlarında da yeterli büyüklükte park 

alanları ayrılmıştır. 

Yapılan planlama çalışmasında daha fazla açık alan yaratmak amacıyla konut 

alanlarında yapı yüksekliği (Hmax) serbest bırakılmış ve emsal (E) 1.60 yapılmıştır. 

Bununla beraber ortalama parsel büyüklükleri de mevcut plandan farklı olarak 4.000 m² 

büyüklüğünde oluşturulmuştur. Yapılaşmanın önceki plana göre gerçekleştiği adalar 

Meskûn alanlar olarak gösterilmiş olup, bu adalara müdahale edilmemiştir. Sonuç 

olarak mevcut imar planının öngördüğü ticaret alanlarından konut alanına aktarım 

yapılmış ve daire büyüklüğü arttırılarak nüfus değişmeden konfor artışı sağlanmıştır.  

Parsel büyüklükleri köy merkezinde 2.000 m², diğer konut alanlarında ise minimum 

4.000 m² olacak şekilde tasarlanmıştır. Planlama sonrası kullanılacak alanların kamuya 

ait olanlar ile şahıs mülkiyetine olan alan dağılımı aşağıdaki çizelge de detaylarıyla 

belirtilmiştir (Çizelge 7.3). 

Tahsis oranları aynen korunmuş olup, planlama sınırları içerisinde yeniden 

dengelenmiştir. Sosyal donatı dengeleri planlama alanının çevresi de dikkate alınıp 

yürüme mesafesi analizleri sonucunda hem odaksal hem de bölgesel olarak ihtiyaca 

cevap verecek nitelikte önerilmiştir. Sonuç olarak iptal edilen parçacıl yeşil alanların 

yerine fonksiyonel ve dengeli dağıtılmış, rekreatif faaliyetlere cevap verecek daha fazla 

yeşil alan önerilerek; nitelikli konut ve çalışma mekânlarının, sosyal donatı ihtiyaçları 

karşılanarak yeni bir yaşam alanı oluşturulmuştur. 
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Çizelge 7.3 Mevcut Plan ve Ovacık II. Etap Revize İmar Planı Arazi Kullanımı 

(Anonim 2011a) 

 
ESKİ UYGULAMA 

DOSYASI 

YENİ UYGULAMA 

DOSYASI 

 ADI         ALAN (m2) ORAN (%) ALAN (m2) ORAN (%) 

DİNİ TESİS ALANI 51927.51 0,94 52250 0,95 

KARAKOL 5149.28 0,09 5614 0,10 

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 77463.93 1,41 63561 1,16 

KREŞ VE TEMEL EĞİTİM 15310.32 0,28  0,00 

ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 50148.92 0,91 8003 0,15 

MESLEK EĞİTİM TESİSLERİ ALANI 23294.97 0,42  0,00 

EĞİTİM TESİSLERİ  0,00 91141 1,66 

PARK 628941.22 11,44 691117 12,57 

PAZAR ALANI 32452.49 0,59 32880 0,60 

SAĞLIK TESİSLERİ ALANI 29226.53 0,53 29664 0,54 

SPOR 283677.08 5,16 279719 5,09 

KREŞ 4849.38 0,09 9499 0,17 

TEKNİK ALTYAPI ALANLARI (TRAFO) 4061.95 0,07 37750 0,69 

YÖNETİM MERKEZLERİ 6070.45 0,11 26249 0,48 

YÖNETİM MERKEZLERİ  (KAMU) 33483.98 0,61  0,00 

YÖNETİM MERKEZLERİ (RESMİ KURUM) 3100.31 0,06  0,00 

YÖNETİM MERKEZLERİ  (BHA) 10961.67 0,20 34754 0,63 

KÜLTÜR 32032.32 0,58 32184 0,59 

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 58845.00 1,07 64011 1,16 

ORMAN  0,00  0,00 

TİCARET ALANLARI 78732.91 1,38 133329 2,43 

BAKIM AKARYAKIT  0,00 17709 0,32 

KENTSEL SERVİS 832274.90 15,09 657635 11,96 

MESKUN KONUT 28787.00 3,25 28787 0,52 

KONUT + TİCARET   252280 4,59 

KONUT ALANLARI 1879021,65 31,56 1729199 31,46 

YOLLAR 1327366.00 24,10 1219943.00 22,15 

7.2 Ovacık 2. Etap Revizyon İmar Uygulaması  

Ovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu (500 hektar); Keçiören Belediye 

Meclisinin 09/11/2012 tarih ve 570 sayılı kararıyla uygun görülmüş (EK 1) ve Ankara 
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Büyükşehir Belediye Meclisinin 28/1/2012 tarih ve 2012 sayılı kararıyla onanmıştır 

(EK 2). 

Söz konusu imar planı revizyonuna uygun olarak yapılan Ovacık İmar Uygulaması; 

Keçiören Belediye Encümeninin 27.06.2013 tarih ve 1537 sayılı kararı ile uygun 

görülmüş (EK 3), Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.07.2013 tarih ve 1849 

sayılı kararı ile onaylanmıştır (EK 4). 

Ovacık İmar Uygulaması 31.10.2013 tarih ve 53176 yevmiye numarası ile tescil edilmiş 

olup ilgililerinin müracaatları halinde inşaat ruhsatı verilmeye başlanmıştır.  

Ovacık Mahallesi’ndeki bir hak sahibi tarafından Ovacık İmar Uygulaması hakkında 

Keçiören Belediyesine dava açılmıştır. Davada, hak sahibinin farklı parsellere bölünmüş 

hisselerinin ayını parselde toplanması talebini öne sürerek, Ovacık Mahallesi 1/1000 

ölçekli İmar Planı Revizyonuna uygun olarak yapılan 82158 nolu imar uygulaması 

hakkında iptalini istemiştir. Ankara 15. İdare Mahkemesi dava konusu işleminin iptaline 

17.11.2014 tarihinde oyçokluğu ile karar vermiştir (EK 5). Söz konusu iptal kararı 

temyiz edilmiş olup Danıştay’dan karar çıkmamıştır. Ovacık 2. Etap Revizyon İmar 

Planı ve Gösterimi (EK 6) da verilmiştir. 

7.3 Ovacık Mahallesinde Belediye Hisse Satış ve Emlak Vergisindeki Değeri 

Keçiören Belediye Encümeninin aldığı kararları ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 

resmi kayıtlarında belediyenin hissedar olduğu taşınmazların satışları 2009-2014 

yıllarının birim fiyatı alınmıştır. Belediyenin hissedar olduğu taşınmazların satışının 

yıllara göre ortalaması; 2009 yılında 218 TL/m
2
, 2010 yılında 385 TL/m

2
, 2011 yılında 

458 TL/m
2
, 2012 yılında 475 TL/m

2
, 2013 yılında 481 TL/m

2
, 2014 yılında 1.008 

TL/m
2 

olduğu tespit edilmiştir. Belediye hisse satışları incelendiğinde 2014 yılı satış 

birim fiyatı 1.000 TL/m
2
‘nin altında olan satışların var olduğu görülmektedir. Bunun da 

nedeni 1.000 TL/m
2 

altında olan ve satışı yapılan yerler ada parsel olarak Ovacık 

Mahallesinin çevresinde ve Yükseltepe Mahallesine daha yakın olmasıdır (Çizelge 7.4). 
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Çizelge 7.4 Yıllara göre belediyenin hissedar olduğu taşınmazların birim satış fiyatları 

ve döviz kuru  

Yıllar Ada ve Parsel  
Alanı 

(m
2
) 

Birim Fiyatı
5
 

(TL/m
2
) 

Toplam Tutarı  

(TL) 

Döviz Kuru
6
 

(1US=TL)
 

2009 90290/8 63 200 12.600 1,5540 

 90290/8 64 200  12.800 1,5540 

 90146/1 3 200  600 1,5540 

 90259/11 32 200  6.400 1,5540 

 90461/1 81 200  16.200 1,5540 

 90467/1 7 200 1.400 1,5540 

 90218/3 13 400 5.200 1,5540 

 90473/10 65 200 13.000 1,5540 

 90471/3 23 200 4.600 1,5540 

 90469/5 19 200 3.800 1,5540 

 90463/11 5 200 1.000 1,5540 

2010 90173/6 2 425 850 1,5058 

 90501/5 193 345 66.500 1,5058 

2011 90305/14 46 475 21.850 1,6805 

 90305/15 9 475 4.275 1,6805 

 90501/9 5 425 2.125 1,6805 

2012 90300/5 2 475 950 1,8004 

 90300/5 13 475 6.175 1,8004 

2013 90304/2 73 450 32.850 1,9077 

 90305/20 24 500 12.000 1,9077 

 90298/2 55 500 27.500 1,9077 

 90305/11 182 475 86.450 1,9077 

                                                 
5
 Keçiören Belediye Encümeninin aldığı kararları ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün resmi 

kayıtlarından alınmıştır. 
6
  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (Anonim 2015a). 
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Çizelge 7.4 Yıllara göre belediyenin hissedar olduğu taşınmazların birim satış fiyatları 

ve döviz kuru (devamı) 

Yıllar Ada ve Parsel  
Alanı 

(m
2
) 

Birim Fiyatı 

(TL/m
2
) 

Toplam Tutarı  

(TL) 

Döviz Kuru 

(1US=TL)
 

2014 90304/1 133 750 99.750 2,1914 

 30705/19 304 850 258.400 2,1914 

 90297/2 47 700 32.900 2,1914 

 90977/6 8 1.150 9.200 2,1914 

 91025/1 145 1.100 159.500 2,1914 

 90997/2 32 1.100 35.200 2,1914 

 90988/1 153 1.100 168.300 2,1914 

 90997/2 18 1.100 19.800 2,1914 

 90992/5 15 1.200 18.000 2,1914 

 90992/2 27 1.100 29.700 2,1914 

 90975/7 109 1.100 119.900 2,1914 

 90297/1 145 700 101.500 2,1914 

 90992/3 27 1.100 29.700 2,1914 

 90936/8 3 1.100 3.300 2,1914 

 90941/4 11 1.100 12.100 2,1914 

 90976/5 4 1.100 4.400 2,1914 

 90975/7 59 1.100 64.900 2,1914 

 90997/2 50 1.100 55.000 2,1914 

 90997/3 75 687 51.500 2,1914 

 90984/6 329 1.100 361.900 2,1914 

 90921/1 12 1.100 13.200 2,1914 

 90918/5 64 1.100 70.400 2,1914 

 90300/7 57 650 37.050 2,1914 

 90946/2 1 1.100 1.100 2,1914 

 90966/6 169 1.200 202.800 2,1914 

 90305/19 98 625 61.205 2,1914 

 90939/5 101 1.100 111.100 2,1914 
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2009-2014 yılları arasında belediyenin hissedar olduğu taşınmazların satışında 

birimdeki değişime bakıldığında: 2009 yılından 2014 yılına doğru hızlı bir değer artış 

gözlenmektedir. Grafikte artışın en fazla 2013 yılı itibariyle görülmektedir. Belediye 

hisse satışları % 462 artmıştır (Şekil 7.1).  

 

Şekil 7.1 Yıllara göre Belediye hisse satışının birim fiyatlarının gelişimi 

Belirlenen hızlı artışta enflasyonun bir etkisi var mı sorusunu yanıtlamak için 2009-

2014 yıllarının ortalama döviz kuru artışıyla kıyaslaması yapılmıştır. Döviz kurlarının 

yıllara göre ortalama olarak; 2009 yılında 1.5540 TL, 2010 yılında 1.5058 TL, 2011 

yılında 1.6805 TL, 2012 yılında 1.804 TL, 2013 yılında 1.9077 TL, 2014 yılında ise 

2.1914 TL olduğu tespit edilmiştir (Anonim 2015 a) (Çizelge 7.4) Belediye hisse satışı 

% 462 ve döviz kuru sadece % 141 oranın artış göstermiştir. Bu koşullarda fiyat 

artışında, döviz kurunun birebir etkisi olmadığını kanıtlamaktadır.  

Yıllara göre belediye hisse satış fiyatının takip ettiği yükseliş ile yıllara göre döviz 

kurunun takip ettiği doğruların artış hızlarına bakıldığında, aynı seyretmediği 

görülmektedir. Döviz kuru çok yavaş bir artış seyrederken, belediye hisselerinin birim 
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fiyatı ondan bağımsız olarak çok hızlı artış sergilemektedir. Bu bağlamda tespit edilen 

yıllar içerisinde döviz kurunun hisse satış birim fiyatını etkilemediği anlaşılmıştır  

(Şekil  7.2). 

 

Şekil 7.2 Yıllara göre belediye hisse satışı fiyatları ile döviz kurunun gelişimi 

Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; arsanın 

vergiye esas birim değeri 2009 yılı verilerinde; sokaklar 8.55 TL/m
2
, caddeler 17.12 

TL/m
2 

ve bulvar 34.12 TL/m
2
 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı verilerine göre sokaklar 

100 TL/m
2
, caddeler 400 TL/m

2
 ve bulvar 500 TL/m

2
 olmuştur. 2009 yılı vergiye esas 

birim değeri ile 2014 yılı vergiye esas birim değeri arasında ciddi ölçüde bir artışın 

olduğu görülmektedir. Sokaklarda birim değeri % 1169, caddelerde birim değeri % 

2336 ve bulvarda birim değeri % 1465 oranında artmıştır. 2014 yılından önce vergide 

en son artış 15 yıl önce yapılmıştır. İlgili müdürlük, arsa vergi oranlarındaki bu artışı, 

“imar planı değişikliği ve ruhsat verilmesini” gerekçe olarak göstermektedir.   
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7.4 Alan Çalışması: Ovacık Mahallesinde Hane Halkı ve Emlakçılarla Yapılan 

Görüşmelerin Değerlendirilmesi 

Alan çalışması kapsamında Ovacık Mahallesi sınırları içinden seçilmiş hane halkı ve 

emlak ofisleri yüzyüze görüşme ve anket yapılarak piyasa satış fiyatlarına ilişkin 

bilgiler ve gelişme eğilimlerine ilişkin görüşler alınmıştır. Alan çalışmasının amacı; 

Ovacık Mahallesindeki hane halkı ve emlakçılarla yapılan görüşmeler neticesinde, imar 

planı değişikliği hakkındaki görüşlerini öğrenmek ve bu plan değişikliğinin 

taşınmazların değerinde bir fark yaratıp yaratmadığı hakkında edinilen izlenimlerin 

neler olduğunu tespit etmek ve paylaşmaktır. Saha çalışmasında yöntem olarak, ilgili 

bireylerle yüz yüze görüşme yapılarak anket soruları sorulmuştur. 

7.4.1 Ovacık hane halkı ile görüşme sonuçları 

Ovacık Mahallesi hane halkıyla yapılan görüşme ile hane halkının cevapları 

değerlendirilmiştir (EK 7). Ovacık Mahallesinde on ayrı hane halkı ile yapılan görüşme 

sonucunda, ifade edilenler genellikle benzer olduğu için toplu değerlendirilmiştir. 

Bölgede oturanların yıllarına bakıldığında; doğduğundan beri bu bölgede yaşayanlar 

olduğu gibi 15-20 yıldır oturan halk da var. Herkesin ev sahibi olduğu ve sadece bir 

kişinin 2 yıl önce mahalleden konut edindiği ve edinme sebebinin ise yatırım amaçlı 

olduğu gözlenmiştir. Burada oturanların genelde Ankara’nın başka ilçelerinde de aile 

üyelerinin konutları mevcut, ama uzun zamandır bu mahallede yaşadıkları için buradan 

ayrılmak istemiyorlar, ev değiştirseler dahi tekrar bu bölgeden ev seçeceklerini ifade 

etmişlerdir. Buna ilave olarak mahallenin gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu 

düşünmekteler. İmar planı değişikliği ile fiziki ortamın daha iyi olacağını, sosyal olarak 

daha iyi hizmet alacaklarını ifade ettiler. 

Mahallede oturanların geneli alt ve orta gelir grubu içindedir. Çalışanlar çoğunlukla işçi 

olup, hizmet sektöründe istihdam edilmiştir. Gerçekleşen imar planı değişikliğinin bu 
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mahalledeki gayrimenkullerin değer artışını kat kat etkilediğini düşünmektedirler. 

Bundan sonraki yapılacak yapıların daha kaliteli sağlam ve modern olacağına 

inanmaktadırlar. Yapıların kat sayısındaki artışı ile bölgeyi cazip kıldığını, bu nedenle 

yatırımcıların bu bölgeyi tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. 

7.4.2 Ovacık Emlak Ofisleri ile Görüşme Sonuçları 

Ovacık Mahallesi Emlak Ofisleri ile yapılan görüşme sonuçları değerlendirilmiştir (EK 

8). Ovacık Mahallesinde yedi ayrı emlak ofisi ile yapılan görüşme sonucunda, ifade 

edilenler birebir benzer olduğu için toplu değerlendirilmiştir. Mahallede emlakçılık 

hizmeti veren 25 yıllık ofisler olduğu gibi imar planı değişikliğinden dolayı burada yeni 

hizmet vermeye başlayan ofislerde bulunmaktadır. 

İmar planı değişikliğin buradaki gayrimenkullerin değerinde artış olduğunu, değerleri 

çok fazla etkilediğini bir süre daha artacağını ama bu artışın çok uzun olmayacağını 

ifade ettiler. Çünkü bu bölgedeki zeminin kötü olduğunu, burada çalışma yapacak 

müteahhitte ekstra maliyet getireceğini belirttiler. Bu maliyetten dolayı arsa alanların 

ellerinde tuttuklarını, şimdilik herhangi bir çalışma yapmadıkları ifade etmişlerdir. 

Bölgede yapılan imar planı çalışmasının,  buranın gelişmesi yönünden faydalı olduğunu 

ve imar planının son halinin takip edildiğini, büyük – küçük ölçekli yatırımcıların bu 

bölgeyi birkaç yıl öncesine kıyasla daha çok takip ettikleri ifade edilmiştir. Keçiören 

Belediyesinin mahalle için yaptığı düzenlemeler birebir takip edilmektedir. Mahallenin 

imar plan çalışması hakkında piyasada yeni bir yatırım alanı açıldı gözüyle 

bakılmaktadır. Emlak ofislerine göre imar planı değişikliğinin avantaj olduğu kadar, 

şehir merkezine uzak olması ve zeminin kötü olmasını da bir dezavantaj olarak 

görmektedirler. 

Üç yıl önce arsanın birimi 200 - 300 TL’de satıldığını, fakat şimdi yerine göre çevrede 

kalan arsaların birimi 700 TL gibi değerle satılmaya başladığını, kentsel servis 
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alanlarının biriminin ise 1.500 TL’den satıldığını ifade etmişlerdir. Emlak ofislerinden 

satışlara örnek oluşturacak yazılı bir liste talep edilmiştir. Emlakçılar ellerinde böyle bir 

veri tutmadıklarını, şimdiye kadar buna ihtiyaç duymadıklarını ifade ettiler. Çünkü imar 

planı değişikliği öncesi çok az miktarda alım satım yapıldığı, son iki yılda piyasanın 

hareketlendiği ve asıl bundan sonra alım satımların artacağını belirttiler. 

Araştırma için alanda inceleme çalışması yapılmış aynı zamanda alanın o günkü 

durumu fotoğraflanmıştır. Fotoğraflar Ovacık Mahallesinin batı yönündeki tepelik 

araziden çekilmiştir ki alanı daha iyi gösterme imkanı olsun. Fotoğraflar mevcut alanda, 

eski imar planın sadece %4 oranında yapıldığı kanıtlanmaktadır. Yapılaşmanın çok az 

olduğu, alanın boş tarla gibi görüldüğü, mevcut küçük yerleşimin ise hala köy gibi 

kaldığı gelişemediği, ana yolu besleyen yan yolların yetersiz olduğu hususları tespit 

edilmiştir (EK 9). 
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8. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

8.1 Değerlendirme
 

Türkiye’nin yerleşme sistemi, küreselleşme sürecine bağlı olarak sürekli kendisini 

yeniden yapılandırmakta ve bu nedenle de yerleşme sistemi, dünyadaki değişimlere 

benzer sürekli bir dönüşüm geçirmektedir. Nüfusun ve sermayenin ülke içindeki 

yeniden dağılımı, bu dönüşümü belirleyen iki temel öğe olmaktadır. İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında ülkemizde bireysel konut edinme yaygınlaşmıştır. 1950’li yıllardaki 

hızlı kentleşme sürecinde yeterli miktarda imarlı arsa üretimi yapamayan bir sistemde, 

kentsel arsa satış fiyatlarının hızla artış olmuş ve bu da bireysel konut edinme talebinin 

kısılmasına neden olmuştur. Arsa üretimi ve uygun konut bulunamamasına ilişkin 

tıkanıklığın zaman içinde başta gecekondu oluşumu, yap-sat, konut – yapı 

kooperatifçiliği ve toplu konut süreçleri ile aşılmasına çalışılmıştır. Günümüz 

koşullarında yap-sat, ticari konut üreten firmalar ve toplu konut projelerinin hızla devam 

ettiği görülmektedir.   

Türkiye’de imara yönelik planlama süreci, özellikle büyük şehirlerde yapılaşmanın ve 

yapılaşma ihtiyacının gerisinde kalmış, yapılaşmaya yön verme yerine, gelişi güzel 

oluşmuş yapılaşmayı koruma zorunda kalmıştır. Gerek eski, gerekse meri İmar Kanunu 

imar planlarının uygulanmasında belediyelere geniş yetkiler vermesine rağmen, 

belediyelerin gerek konuya yeteri kadar eğilmemesi, gerekse bilgi ve eleman 

yetersizliğinden imar planlarının mekâna yansıtılamaması, kentleri çarpık ve sağlıksız 

yapılaşmaya maruz bırakmıştır (Bıyık ve Uzun 1990). Üstelik 5393 sayılı Belediye 

Kanunun özellikle 69. maddesi belediyelere kentsel gelişmeyi düzenlemek ve 

gecekondu ile mücadele amaçla arsa üretimi ve 73. maddesi ile kentsel gelişim ve 

dönüşüm projeleri uygulaması konusunda geniş yetki vermektedir.   

Yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre yapılan arazi ve arsa düzenleme 

çalışmalarında, sıkça karşılaşılan sorunların başında özellikle parsellerin objektif 
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ölçütlere göre değerlendirilmemesi sonucu, parsellerin yeniden dağıtımı aşamasına 

yapılan itirazlar yer almaktadır. Ayrıca, proje planlaması eksikliği ve kısmen mevcut 

teknolojiden yeterince yararlanılamaması, uygulamada sıkça rastlanabilen diğer 

problemler olarak özetlenebilir (Yıldız 2006). Üzerinde çalışılan Ovacık Mahallesinde 

de parsellerin yeniden dağıtımında karşılıklı anlaşmazlıklar yaşanmış ve çözüm için 

mahkemeye başvurulmuştur. Ayrıca düzenlemesinin amaca ulaşabilmesinin koşulu, 

düzenleme öncesi ve düzenleme sonrası değer dağılımının birbirlerine eşit olmalıdır.  

Bir parselin değeri, genelde konum itibari ile o parselin sahip olduğu özellikler ile 

doğrudan ilişkilidir ve o parselin sahip olduğu ekonomik değer ile ölçülmektedir. Bu 

değer parselin mevcut piyasa koşullarındaki alım-satım bedeline karşılık gelmekte olup, 

bu bedel tespiti parasal değer üzerinden yapılmaktadır. Yerel piyasa değerinin 

geçerliliğinin teyit edilmesinden birçok ölçüt kullanılmaktadır (Tanrıvermiş 2016). 

Yerel, bölgesel ve ülkesel düzeyde gayrimenkul yatırımlarına yön veren belirleyiciler 

arasında; gayrimenkulün getirisi, mevduat ve kredi faiz oranları, vergi politikası, 

kentleşme hızı ve hükümet politikaları sayılabilir (Soner 2008, Tanrıvermiş 2016). 

Kentsel gelişme ve nüfus hareketini artması özellikle de varlıklı nüfusun bölgeye 

gelmesiyle sadece konut yatırımlarında değil, sektördeki bütün kulamın biçimlerinde de 

bir dönüşüm, değişim ve artış talebini beraberinde ortaya çıkmaktadır.  

8.2 Sonuç ve Öneriler 

Kentsel alanda türlerine göre taşınmazların değerlerini etkileyecek birçok parametrenin 

olduğu bilinmektedir. Özellikle incelenen taşınmazın topografik yapısı, parselin şekli, 

mevcut kaynaklar, kullanılabilir alan, mevcut kamu hizmetleri, çevre, arazi kalitesi, 

görüş (manzara), sosyal ve teknik donatı alanlarına uzaklıklar (eğitim merkezleri, sağlık 

tesisleri, alış-veriş merkezleri, çocuk bahçesi, şehir merkezi, karakol, ibadethane, 

anayol, demir ve deniz yollarına olan uzaklıklar gibi), gürültü, şehrin zararlı bölgelerine 

olan uzaklık, izin verilmiş kat adedi ve inşaat alanı (emsal), parselin ada içerisindeki 

konumu, parselin cephe aldığı yol/yolların durumu bunlardan bazılarıdır. Bu bağlamda 

örnek olarak seçilen çalışma alanı olan Ovacık Mahallesi’nde taşınmazın değeri 
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etkileyen parametrelere bakıldığında önce kat adeti ve emsal, daha sonrasında rant ve 

spekülasyon gelmektedir. 

Ovacık Mahallesi örneğinde, mevcut planda konut alanlarındaki parsel yapısı 

incelendiğinde, planının öngördüğü parsellerin yapılaşmaya elverişsiz küçük parseller 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bölgenin gelişimi için gerekli olan sektörel 

dinamikler harekete geçememektedir. Fakat eski bir köy yerleşkesi olan bu bölgenin 

artık kentsel alanda kalması, alanın daha kuzeydeki Bağlum Mahallesi’nde devam eden 

hızlı kentleşme, Ovacık Mahallesi’nde açılan Forum Ankara alışveriş merkezi gibi 

sebeplerden bölgede planlı kentleşme için gerekli dinamiklerin yaratılmasını sağlayacak 

yeniden düzenlenmiş imar planına ihtiyacı doğmuştur. İlçe genelinde paralel olarak 

artan nüfus göstergeleri ışığında bölgenin önümüzdeki yıllarda bu artan nüfustan 

etkilenmesi kaçınılmazdır. Fakat mevcut imar planı ilçenin gelişim için gerekli 

dinamikleri harekete geçirmekten uzaktır. Bölge gelişim potansiyelini yansıtamamış ve 

% 4 seviyesinde kalmıştır. Kentsel alan sınırları içinde kalmasına karşın, mevcut 

halkının günümüz ihtiyaçlarına cevap verememiştir. 

Yakın gelecekte özellikle üst ölçeklerde tanımlanmış olan kararlar bölgenin gelişim 

grafiğini şekillendirecektir. Nazım imar planında belirlenen Yozgat Bulvarı boyunca 

planlanan kentsel servis alanı, konut ve ticaret alanı, gelişme konut alanı, hem bölgede 

yerleşik olan nüfusa hem de çevresinden gelecek nüfusa çalışma olanağı yaratacağı gibi 

bölgenin konut gelişimini de harekete geçirecek ilçe nüfusunun konut ihtiyacını daha iyi 

karşılayacak dayanıklı, modern, yeni korunaklı yapılar yapılacak, tüm bunlar bölgede 

bir çekim alanı yaratacaktır. 

Son yıllarda bölgenin kuzeyinde konumlanan Bağlum Mahallesi’nde artan yapılaşma ve 

gelişim Ovacık Mahallesi üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Ovacık Mahallesi, 

Ankara’nın merkezi ile Bağlum arasında bir noktada konumlandığından artan bu 

gelişim baskısı Ovacık Mahallesi’nin önümüzdeki yıllarda yaşayacağı yapılanma 

sürecini kaçınılmaz kılmaktadır. Batısındaki Yükseltepe Mahallesi’ndeki Kentsel 

Dönüşüm çalışmaları da ayrıca bu mahallenin gelişmesi için baskı uygulamaktadır. Üst 
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ölçek dinamiklerinin yanı sıra hâlihazırda bölgede faaliyet gösteren alışveriş merkezi 

(Forum Ankara Outlet) bölge adına şimdiden bir çekim gücü yaratmaktadır. 

Belediyenin bu projedeki hedefi; bölgenin ekonomik yapısını iyileştirmek, konutları 

iyileştirmek, daha sağlıklı, dayanıklı, yaşanabilir yapıların oluşmasını sağlamak, 

günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmekte ve hızla gelişen ekonominin ve 

teknolojinin gerisinde kalmamaktadır.  

İncelenen proje alanında taşınmazların piyasa değerlerinin araştırılmasında; kamu 

kurumlarından, özel kesimden ve mülkiyet sahiplerinden bilgi alınmıştır. Buna ilave 

olarak birlikte güncel bilgi kaynağı emlak ofisleri olup, yerel emlak ofisleri pazarlama 

noktası olarak güncel bilgilerin elde edilmesi ve piyasanın gelişme eğiliminin analizi 

için yaşamsal öneme sahiptir. Gerçekleşen alım satımlarda emlakçılar piyasayı ve 

piyasa koşullarını çok iyi bildiklerinden, aracılık yapmakta, alıcı ve satıcıyı 

etkileyebilme veya yönlendirebilme yeteneği ile komisyon karşılığında işlerini 

yapmaktadırlar. Emlak ofisleriyle yapılan görüşme sonucunda; emlakçıların ellerinde 

yaptıkları satışlar hakkından mevcut bir liste gibi bir veri kaydının olmadığı 

öğrenilmiştir. Görüşme sonuçlarına göre üç-dört yıl öncesine kadar mahalle içinde arsa 

birim satış değerinin 200 - 300 TL/m
2
 arasında olduğu, ancak şimdi arsa birim satış

 

değerinin 700 TL/m
2
 dolayına ulaştığını, kentsel servis alanları olarak planlanan Yozgat 

Bulvarına cephesi olan arsaların birim değerinin 1.500 TL/m
2
 olduğu tespit edilmiştir. 

Yerel düzeylerde taşınmazların gerçek satış değerleri ile kira parasının sağlıklı bir 

envanterinin tutulamadığı bilinmektedir. Kamu kurumlarının mevcutta bulunan 

verilerine ulaşmanın hem zorluğu, hem de kısıtlı olduğu görülmüştür. 

Türkiye’de yapılan imar planlarındaki yenileme, yapıldığı bölgedeki taşınmazların 

değeri üzerinde her zaman etkili olmuştur. Ovacık Mahallesi örneğinde, revizyon 

yapılacak şeklinde konuşulması bile buraya olan talebi artırmıştır. Daha sonra uygulama 

kararının alınması ile bu mahalledeki taşınmazların, artan değerin en iyi göstergesi 

belediye hisse satışlarındaki birim fiyatının artması ve ayrıca işlem gören dosya 

sayısının da artmasıdır. Belediye hisse satış fiyatları incelendiğinde; 2009 yılında 200 

TL/m
2
 üzerinden satılan arsaların 2012 yılında çalışmalarına başlanan ve 2013 yılında 
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kabul edilen imar planından sonra büyük ölçüde artış eğilimine girdiği ve 2014 yılında 

belediye hisse satış fiyatının 1.100 TL/m
2
 dolayında olduğu tespit edilmiştir. İnceleme 

alanında belediye arsa hisse satışı fiyatının 2009 - 2014 döneminde ortalama olarak % 

462 oranında artmış olduğu ve esasen bu artışın temel kaynağının imar planının yapımı 

ve onanması olduğunun vurgulanması gerekli görülmektedir.   

Keçiören İlçe Tapu Müdürlüğü’nün arşiv kayıtlarından Ovacık Mahallesi taşınmaz 

satışları incelenmiştir. Bu yolla yerel piyasa araştırmalarına göre ortaya konulan satış 

değerlerinin, incelenen dönemden yapılan taşınmaz satışlarında beyan edilen değere 

yansıma derecesinin irdelenmesi mümkün olmuştur. İmar planı değişikliği öncesi 2009-

2010 yıllarındaki satış değerleri ile imar planı değişikliği sonrası 2013-2014 yıllarındaki 

satış değerlerini kıyaslayabilmek için ilçe tapu müdürlüğünün arşiv kayıtlarına göre 

gerçekleşen taşınmaz satışları tek tek incelenmiştir. 2009-2014 döneminde gerçekleşen 

satışların birim değeri tespit edilmiş olup, söz konusu verilerin piyasa fiyatlarını 

yansıtmaması nedeni ile araştırma için kullanılması mümkün olamamıştır. Alıcıların 

doğruyu yansıtan beyanlarda bulunmadıkları anlaşılmış ve hatta mahallede aynı yılda 

aynı ada içindeki parselin iki hissedarının yaptığı iki ayrı satış işleminde oluşan birim 

satış değerleri arasında 3 kat farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı yıl içinde 

yakın parsellerdeki iki ayrı satışlarda biri diğerinden 7 kat fazla değerle satıldığı 

görülmüştür. Yerel düzeyde yapılan piyasa analizleri ve gayrimenkul araştırmalarında 

bunun gibi örnekleri artırmanın mümkün olduğu açıktır. Bu değerler arasındaki büyük 

farklılıkların olması nedeni ile tapu müdürlüğünden elde edilen verilerin kullanılması 

mümkün olamamıştır. 

İmar planı değişikliği ve ruhsat verilmesinin yansımasını, emlak vergi gelirlerinin 

yükselmesinde görmek mümkündür. Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınan veriler incelendiğinde; bu mahalleye en son 15 yıl önce yapılan 

emlak vergisi gelirlerindeki artış çok düşük düzeyde iken, 2014 yılı için yapılan emlak 

vergisi artışı, Ovacık Mahallesinin sokaklarda birim değeri % 1169, caddelerde
 
birim 

değeri % 2336 ve bulvarda birim değeri % 1465 oranında olmuştur. İmar planının 

değişikliği sürecinde, örnek alanın taşınmazların değerlerinde, imar planı öncesi ve 
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sonrası dönemlerin karşılaştırılması neticesinde değer farklılığının pozitif yönde olduğu 

tespit edilmiştir. Bu değer farklılığı, değerin artışı şeklinde yorumlanmalıdır. 

Taşınmazların birim değerindeki artışı; belediye hisse satışlarındaki birim değerindeki 

artış, vergiye esas birim değerlerinde de aynı şekilde artış ve alan çalışmasında tespit 

edilen alın satımlardaki birim değerindeki artış kanıtlamaktadır. Taşınmazların 

değerinde tespit edilen artışa, piyasa mekanizmasının neden olduğu ve bu durumdan 

faydalanan da paydaşların olduğu hususları tespit edilmiştir. 

İmar planı yapımı ve değişikliğinde kamu yararının temel koşul olduğu ve planın 

taşınmaz değerlerine etkisinin farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Ancak planlama 

sürecinde çıkar grupların, spekülatörlerin, arsa sahiplerin, plancıların baskısından dolayı 

kent rantları kaçınılmaz olmaktadır. Rantın eşit dağılımı için yerel yönetimlere görev 

düşmektedir. Yerel yönetimlerde emlak vergisine esas arsa değerinin tespiti, 

kamulaştırma amaçlı kıymet takdiri komisyonu ile hisseli belediye satışlarına yönelik 

olarak kurulacak takdir komisyonlarında; gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında 

lisans veya yüksek lisans eğitimi almış kişilerin görevlendirilmesi ve gerektiğinde 

uzman kişi veya kurumlardan araştırma desteği alınarak imar planı yapı ve 

değişikliğinin neden olabileceği spekülasyonlar ve rant oluşumunun engellenmesi 

mümkün olabilecektir. Farklı amaçlarla taşınmaz değerinin tespitinde, değerleme 

biliminin temel ilkeleri ile Uluslararası Değerleme Standartlarına göre değerleme işinin 

yapılması zorunludur. Bu yolla spekülasyonların önüne geçilebilecek ve haksız 

kazançların elde edilmesi mümkün olacaktır. Taşınmaz değerleme işlemlerinin sadece 

yerel yönetimlerde bütün kamu kurumları ve finansal kurumlarda başlı başına bir 

çalışma alanı olarak hızla geliştirilmesi ve yapılandırılması zorunlu görülmektedir. Bu 

çerçevede belediye mülkiyeti ve yönetimindeki taşınmazların amacı dışında 

kullanımlarının önüne geçmek, etkin ve verimli kullanım şekillerinin tespit edilmesi ile 

devletin taşınmaz varlığından elde edeceği gelirin artırılmasını sağlanmak için mevzuat 

ve uygulama becerisine sahip olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

başta milli emlak müdürlükleri olmak üzere bütün kamu kurumlarının inşaat, emlak, 

kamulaştırma ve mali hizmetler gibi birimlerinde istihdam edilmesi, taşınmaz 

yönetiminin etkinliğinin artırılması ve taşınmaz varlığının ekonomiye entegrasyonu 

hedefine ulaşmak için gerekli olduğu vurgulanmalıdır.   
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EK 7   Ovacık Hane Halkı İle Görüşme Soruları  

AD SOYAD: 

MESLEK: 

1. İmar değişikliği öncesinde de bu alanda mı oturuyordunuz? 

Evet …… 

Hayır  …… 

 

2. 1.Soru hayır ise bu soru sorulacak 

Sizden önce ki kişi neden ayrıldı (varsa)? 

….. 

 

3. Konutun mülkiyet durumu nedir? 

Mülk Sahibi ….. 

Kiracı  ….. 

 

4. Kaç yıldır oturuyorsunuz? 

….. 

 

5. Kaç liraya satın aldınız/kiraladınız? 

….. 

 

6. Satın alma/kiralama sebebiniz nedir? 

….. 

 

7. Ortalama aylık geliriniz nedir? 

….. 

 

8. Ev değiştirmek isteseniz yine bu semtimi tercih eder misiniz? 

EVET  ….. NEDEN ….. 

HAYIR  ….. NEDEN ….. 

 

9. Çevredeki yeni yapılaşmaların evinizin değerini artırdığını düşünüyor musunuz? 

EVET  ….. NEDEN ….. 

HAYIR  ….. NEDEN ….. 
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EK 8  Ovacık Emlak Ofisleri İle Görüşme Soruları  

EMLAK OFİSİ ADI:    GÖRÜŞÜLEN KİŞİ: 

KAÇ YILDIR HİZMET VERİYOR: 

1. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE GAYRİMENKUL DEĞERLERİNDE 

ARTIŞ YARATTI MI? 

EVET  .....  NEDEN ..... 

HAYIR  .....  NEDEN ..... 

 

2. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE GAYRİMENKUL DEĞERLERİNDE 

ARTIŞ BEKLENMEKTEMİDİR? 

EVET  .....  NEDEN ..... 

HAYIR .....  NEDEN ..... 

 

3. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VAR OLAN KONUTLARIN DEĞERİNDE ARTIŞ 

KAYDETTİ Mİ? 

EVET   ..... 

HAYIR  ..... 

EVETSE YAKLAŞIK  %  KAÇ ..... 

4. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VAR OLAN KONUTLARIN DEĞERİNDE 

AZALIŞ KAYDETTİ Mİ ? 

EVET   ..... 

HAYIR ..... 

EVETSE  YAKLAŞIK % KAÇ ..... 

5. OVACIK BÖLGESİ ÖZELLİKLE TERCİH EDİLEN BÖLGE MİDİR? 

EVET  .....  NEDEN ..... 

HAYIR  .....  NEDEN ..... 

 

6. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GAYRİMENKUL PİYASASINA BİR ETKİSİ 

OLMUŞMUDUR? 

EVET  .....  NEDEN ..... 

HAYIR .....  NEDEN ..... 

EVETSE NEDEN BU BÖLGEYE YATIRIM YAPILIYOR? 

 

7. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BU BÖLGEYE DEĞER KATTIGINI 

DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ? 

EVET  .....  NEDEN ..... 

HAYIR  .....  NEDEN ..... 

 

8. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDEKİ VE SONRASINDAKİ DURUMU 

KIYASLAYINIZ? 

..... 

 

9. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN DEZAVANTAJI VAR MI? 

..... 
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