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Hızlı nüfus artışı ve kentleşme, imar sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Türkiye’de 

imar uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözümünde bir yol haritası 

oluşturabilmek amacıyla İngiltere ve Türkiye örnekleri karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. İmar planlarının uygulama araçları ile karşılaşılan sorunlar; Anayasa, 

İmar Kanunu ile Şehir ve Ülke Planlaması Kanunları gibi farklı yasal düzenlemeler 

kapsamında değerlendirilmiştir. Planlamanın İngiltere’de çok ayrıntılı ve uzun bir 

süreçte yapılması nedeniyle sorunların daha az görüldüğü, Türkiye’de ise planların daha 

kısa vadede tamamlanmasına çalışıldığı saptanmıştır. İngiltere’de halk katılımının 

planlamanın bütün aşamalarında sağlandığı, vergilendirme ile rantın önüne geçilmiş 

olduğu ve plan değişikliklerinin oldukça zor gerçekleştirilebildiği görülmüştür. Yüksek 

mahkeme kararlarının analizinden imar uygulamalarında önemli sorunların olduğu ve 

uygulamada eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ve 

değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye’de imar uygulamalarından doğan değer 

artışının vergilendirilmesi, halkın planlama konusunda bilinç seviyesinin yükseltilerek 

katılımının her aşamasında sağlanması, plan tadilatlarının mümkün olduğunca 

azaltılması ve mevzuat birliğinin oluşturulması neticesinde mevcut sorunların 

çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Haziran 2017, 88 sayfa 

Anahtar Kelimeler: İmar, Türkiye ve İngiltere’de planlar, planlama süreci ve imar 

planlarının uygulama araçları 
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Rapid population growth and urbanization brought with the problems of zoning. The 

examples of England and Turkey have been examined in order to create a roadmap for 

solving the problems arising from zoning applications in Turkey. Problems encountered 

with implementation tools of development schemes have been evaluated under different 

legal arrangements such as the Urban Development Law, the Constitution, and the 

Town and Country Planning Laws. It is determined that in UK, where planning is done 

in a very detailed and long process, problems are less visible, but in Turkey it has been 

determined that the plans are being worked on in shorter terms. It has been seen that in 

the UK public involvement has been seen in all phases of planning, rent is avoided by 

taxation, and plan changes can be made quite difficult. The disputes in high court 

decisions were examined and the deficiencies in implementation were identified and 

solutions were sought. As a consequence of the researches and evaluations made, it has 

been concluded that taxation from the increase in value generated from zoning process, 

raising the level of consciousness about planning and ensuring participation at every 

stage, reduction of plan renovations as much as possible and establishment of legislative 

union can solve the existing problems. 
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1. GİRİŞ 

İmar planı ve uygulamalarından söz etmeden önce kent olgusunun açıklanması gerekli 

görülmektedir. Kentlerin ve kent planlamasının ortaya çıkışı sanayileşmenin 

gelişmesine paralel olarak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dünyada nüfus artışı, kentleşme 

ve küreselleşme toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 

Türkiye’de de hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak gelişen hızlı kentleşme, hukuki ve 

siyasi açılardan güncelliğini koruyan olgulardır. Dünyada olduğu gibi Türkiye 

örneğinde de kentleşme hızı her geçen yıl artmakta ve sonuç olarak yetersiz altyapı ve 

kötü yapılaşma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Kapsamlı araştırma ve yeterli 

verilere dayanmadan yapılan imar planları ne yazık ki kısa sürede istenilen amaçtan 

uzaklaşarak ihtiyaçlara cevap vermekten yoksun kalmaktadır. Yapılan plan 

değişiklikleri de planların kesinliğine olan inancı sarsmakta ve toplumda af beklentisi 

sonucu, kaçak yapılaşma gibi hukuka aykırı oluşumlar ortaya çıkmaktadır.   

İmar planlarının yapılması ve uygulanması aşamaları her ülkede farklı şekillerde 

görülmektedir. Yerleşmiş plan düzen ve denetim mekanizmasının olduğu, gelecek için 

öngörülü planlamanın yapıldığı ülkelerde rant gibi haksız değer artışlarının varlığından 

söz edilememektedir. Planlamaya ilişkin bilincin sağlanabilmesi için bu konuda açık ve 

güvenilir yasal düzenlemelerin bulunması şarttır. Çünkü, mülkiyet hakkının yasalarla 

korunduğuna ve imar uygulamalarında adil davranıldığına olan inanç, bu konuda otaya 

çıkan ihtilafları da zaman içinde azaltabilecektir.  

Farklı ülkelerde imar planlama süreçlerinde önemli ölçüde farklılaşma dikkati 

çekmektedir. İmar hukuku araştırmalarının teknik yanlarının olması nedeni ile bu alanda 

karşılaştırmalı araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın; Türkiye ve İngiltere’de 

imar planlama süreçlerindeki farklılıkların incelenmesi, sorunların saptanması ve 

sorunların çözümüne ilişkin bir yol haritası çizebilmektir. Bu amaçla İngiltere ve 

Türkiye arasında plan türleri ve yapım süreçleri ayrı ayrı incelenerek farklı uygulamalar 

saptanmaya çalışılmıştır. Sorunların tespiti ve çözümü aşamasında karşılaştırma 

yapabilmek amacıyla uygulama ve düzenleme açısından birbirinden faklı iki ülke 

seçilmiştir. Planlama ve sonrasında yaşanan sorunlar incelenmesinde; Anayasa, İmar 
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Kanunu ile Şehir ve Ülke Planlaması Kanunu gibi temel düzenlemelerdeki amir 

hükümler ile uygulamalar birlikte dikkate alınmıştır. Türkiye ve İngiltere’de imar planı 

çeşitleri, uygulama araçları ve planlamadan kaynaklanan sorunlar yüksek mahkeme 

kararlarında da incelenmiş ve yorumlanmıştır.  

Yapılan çalışmada öncelikle imar planı kavramına kısaca değinildikten sonra ikinci 

bölümde Türkiye’de planlamanın tarihçesi anlatılarak plan türleri, çeşitli sınıflara göre 

ayrımları ve süreçleri yer almıştır. İmar planlarının uygulama araçlarından bölgeleme, 

ifraz ve tevhid, parselasyon ve kamulaştırma kavramları incelenerek ilgili kanun ve 

yüksek mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde 

Türkiye’de planlama sonucu karşılaşılan sorunlar saptanarak uygulamada karşılaşılan 

zorluklar incelenmiştir. Planlama kavramı çerçevesinde İngiltere örneğine geçmeden 

dünyada farklı ülkelerde planlamanın nasıl yapıldığına dair örnekler verilerek daha 

sonra İngiltere’de planlamanın gelişimi, plan türleri, planlama süreci ve karşılaşılan özel 

uygulamalar araştırılarak sunulmuştur. Çalışmanın amacına uygun olarak iki ülke 

arasında plan türleri, plan hazırlama süreçleri ve karşılaşılan sorunlar yedinci bölümde 

karşılaştırılarak farklılıklar saptanmıştır.  

Türkiye’de planlamadan kaynaklanan sorunların, uzun vadeli çözüm arayışlarının 

olmayışı nedeniyle, gündemdeki yerini korumakta olduğu görülmüştür. Planlamanın 

sadece mekânsal boyutu ile değil aynı zamanda sosyolojik, ekonomik ve çevresel 

boyutları ile de bir bütün olduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir. Ancak bu genel 

değerlendirme sonucunda,  yetkin kişiler tarafından hazırlanan planlar ile gerçek 

anlamıyla planlamanın özüne inilmiş olacaktır. Kamulaştırma gibi toplumun hassas 

olduğu, mülkiyet hakkına ilişkin uygulamalarda değerleme konusunun belirleyici rol 

oynadığı, adil ve gerçeğe uygun olarak değer takdir edilmesinin birçok problemin 

çözümünü de beraberinde getirdiği görülmüştür. Planlama süreci ve sonrasında halkın 

ihtiyaçları ve gelişim süreci dikkate alınarak uzun vadeli ihtiyaçları karşılayabilecek 

planların yapılabilmesi ve plan tadilatlarının önüne geçilebilmesi çok önemlidir. Sonuç 

bölümünde temel sorunların tespiti ve çözüm yolları tartışılmış ve özellikle imar 

uygulamaları neticesinde oluşan değer artışlarının vergilendirilmesi, planlamanın her 
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aşamasında halk katılımının sağlanması ve halkın planlama ve korumaya ilişkin 

bilincinin artırılması gibi konulara ilişkin öneriler ortaya konulmuştur.  
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2. TÜRKİYE’DE PLANLAMANIN TARİHÇESİ, PLAN TÜRLERİ VE İMAR 

PLANLARININ UYGULAMA ARAÇLARI 

2.1 İmar Planı Kavramı  

İmar planları imar uygulaması yapılacak yerlerde yapı adalarını, bunların yoğunluk ve 

düzenini, yolları, gelecekte kullanım amaçlarını, büyüme ve gelişme fonksiyonlarını 

gösteren haritalar olarak kısaca tanımlanabilse de imar planları ve işlevleri için bu tanım 

oldukça yetersiz kalmaktadır. Tarihten günümüze imar planları kentlerin gelişiminden 

halkın sosyal ve ekonomik gelişimine kadar birçok noktada belirleyici rol 

oynamaktadır. 

Planlama, Keleş’e göre, belli amaçlara ulaşabilmek için kıt kaynaklarla gereksinimlerin 

karşılanması arasında rasyonel öncelikler göz önünde bulundurularak denge sağlanması 

eylemidir (Keleş 1980). Planlama, sadece fiziki amaçlarla ifade edildiğinde oldukça 

yetersiz kalmaktadır. Toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gelecekteki 

ihtiyaçlara da cevap verebilme amacı taşımalıdır, aksi takdirde kısa ömürlü planlar 

ortaya çıkmaktadır. İmar planlarının yapım süreci planlamanın en çok önem verilmesi 

gereken alanlarından birini ifade etmektedir. 

Türkiye’de planlamanın ve imar planlarının gelişiminin incelenmesinde, bu konuya 

ilişkin ilk düzenleme 1848 yılında, İstanbul’un merkezini oluşturan alanlardaki 

binaların yapı şekilleri ve bazı imar kurallarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 

Ebniye Nizamnamesi’dir. 1864 yılında ise sadece İstanbul için değil, tüm vatanı 

kapsayan Türuk (Yollar) ve Ebniye Nizamnamesi çıkarılarak uygulamada genellik 

ilkesine gidilmiştir. Osmanlı döneminde çıkarılmış olan imara ilişkin ilk kanun ise 1882 

yılında çıkarılmış olan Ebniye Kanunu’dur. Cumhuriyet döneminde çıkarılan kanunlar 

ve düzenlemeler ile 1957 yılında yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanunu’na kadar 

gelinmiştir. Bu Kanun 1985 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Birçok kanunda imara 

ilişkin hükümler bulunmakla birlikte halen yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu ana 

çerçeveyi çizmektedir. 
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Planlama kavramı, plan türleri ve sonucunda karşılaşılan sorunlar her ülkede farklılıklar 

göstermektedir. Planlama, fiziki boyutunun yanı sıra aynı zamanda ekonomik, sosyal ve 

kültürel unsurları da beraberinde getirmektedir. Toplumun gelecekteki ihtiyaçları ve 

sürdürülebilirlik çerçevesinde hazırlanan planlar uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verme 

konusunda daha başarılı olurken, kısa vadeli çözüm üreten planlar zaman içerisinde 

yetersiz kalmaktadır. Karşılaşılan sorunların anlaşılabilmesi için öncelikle Türkiye’de 

planlamanın gelişimi incelenmelidir. Plan türleri, ihtiyaçların karşılanabilmesi ve 

kentleşmenin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de rant oluşumu ve sürdürülebilir planlama yapılamaması nedeniyle plan 

tadilatları çok sık görülmektedir. Özellikle kent merkezlerinde arsanın kıt ve özel 

mülkiyette oluşu ve bu konuda çözüm arayışları imar uygulamalarının önemini 

vurgulamaktadır. 

2.2 Türkiye’de Planlamanın Tarihçesi 

Türkiye’de planlama süreci incelenirken, tarihsel gelişimine kısaca değinmek 

gerekmektedir. Dünyadaki planlamaya dair süreçlerin Osmanlı Devleti’ne etkisi 

oldukça az olmuştur. Kuruluştan Tanzimat Dönemi’ne kadarki dönemde belli bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Tanzimat Dönemi’ndeki en önemli hukuki düzenlemeler 

arasında 1848 tarihli Ebniye Nizamnamesi ve 1882 tarihli Ebniye Kanunu sayılabilir. 

Bu Kanun ile yol genişliği, yapı yüksekliği gibi yeni konular gündeme gelmiştir. Kamu 

yararı kavramı ortaya çıkmıştır. 1858 tarihinde Arazi Kanunu çıkarılmış, bu Kanun ile 

kadastro haritaları düzenlenerek batılı kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. 1877 

yılında çıkarılan Vilayet Belediye Kanunu ile Belediyelerin kentleşmeye ilişkin yetkileri 

belirmeye başlamıştır. Ancak, Osmanlı Devleti dönemindeki imar planlama çalışmaları 

yabancıların düzensiz çalışmalarından öteye gidememiştir. 

Cumhuriyet Dönemi’ne bakıldığında Kurtuluş Savaşı sonrası Batı Anadolu kentlerinin 

yeniden imarı öncelik teşkil etmektedir. 1925 yılında çıkarılan 642 Sayılı Kanun ile 

belediyelere bu konuda önemli yetkiler verilmiştir. 1925 yılında çıkarılan 583 Sayılı 

Kanun ile Ankara’nın imar planına ilişkin hedefler belirlenmiştir. Bu Kanunun önemi 

kamulaştırmada vergi değeri üzerinden kamulaştırma yapılmasını ve % 25 oranında bir 
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arsa vergisini öngörmüş olmasıdır. Bu dönemde kamu binaları ve altyapı hizmetleri 

planlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 1925 yılında hazırlanan 1/4000 ölçekli 

Heussler Planı ve 1927 yılında hazırlanan Karl Lörcher Planı, bu dönem için hazırlanan 

planlar arasında olmakla birlikte, uygulama alanı bulamamışlardır. 1928 yılında 

yapılmış olan Ankara Şehri İmar Planı Yarışması’nı kazanmış olan plan 1932 yılından 

itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu planla birlikte, eski Ankara’ya zarar vermeden 

yeni bir kent kurulması kararı alınmıştır (Şekil 2.1). 

 
 

Şekil 2.1 Ankara şehrinin Jansen (1932) tarafından yapılmış ilk imar planı  

1930 - 1950 yılları arasında birtakım yenilikler yapılmıştır ancak çok dikkat çeken bir 

yenilik olmamıştır. 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

planlı çalışmalar çok daha organize bir şekilde ilerlemeye başlamıştır. 1933 tarihli Yapı 

ve Yollar Kanunu ile çok sayıda şehrin planlaması süreci başlamış, 1933 yılında 

yürürlüğe giren Belediye Yapı ve Yollar Yasası ile bugünkü imar planı kavramının da 

temeli atılmıştır (Yıldız 2014). Bu Kanun’a göre bazı kamusal ihtiyaçlar nedeniyle 

gerekli olan yerlerde arsaların 1/4 oranındaki kısmı bedelsiz olarak terk 

edilebilmekteydi. Belediyelerin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle 1935 yılında 2763 

Sayılı Kanun’la Belediye İmar Heyeti kurulmuştur. 1936 yılında Şehir ve Kasabaların 

Hali Hazır Planlarının Yapılması Talimatnamesi çıkartılmıştır. 1939 yılında 3611 sayılı 

Nafıa Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun çıkarılarak imar planlamasına 

ilişkin teknik yetkiler Bayındırlık Bakanlığına verilmiştir. 1940’lı yıllardan sonra, imar 
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planlama çalışmalarında özellikle kentlerin planlanması için yoğun çalışmalar yapılmış 

ve 1942 yılında 108 kentin planlama çalışmalarının tamamlandığı görülmüştür (Tekeli 

2011). 1948 yılında 5218 sayılı Ankara Belediyesine Arsa ve Arazisinden Belli Bir 

Kısmını Mesken Yapacaklara Tahsis Yetkisi Verilmesi Hakkındaki Kanun ile 

gecekondular için ilk kez bir düzenleme yapılmıştır. Bu Kanun ile belediyelere konut 

yapımı için arsa sağlama görevi verilmiştir. Yenimahalle (Ankara) bu düzenlemenin ilk 

örneğidir. 1950’li yıllarda İller Bankası aracılığıyla birçok şehir planı yapılmıştır. 

Kentleşmenin hızlanmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmış ve bu ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla 1956 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu çıkarılmıştır. Daha sonra 

ise halen yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

Kent planlaması ile ilgili temel kanun 1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu’dur. Bu 

dönemden sonra halkın planlama sürecine katılımı, rant oluşumu ve plan hiyerarşisi ilk 

dikkat çeken sorunlar arasında yer almaktadır.  

Planlamanın kamu yararı gereğince gerçek anlamıyla yapılabilmesi için; 

- planlamanın temel kuralı olan, üst ve alt ölçek arasındaki planlama hiyerarşinin 

sağlanması yönünde önlemler alınmalıdır, 

- kaynak yaratımında ve üretiminde bölgelerarası eşitlik ilkesine dikkat edilmeli ve 

bölgeler arasındaki dengesizlikler giderilmelidir, 

- rant alanlarının yaratılması önlenmelidir, 

- planlar arasında bütünlük sağlanarak kurumlar arası uyuşmazlıklar giderilmelidir, 

- halkın her aşamada katılımı sağlanmalıdır. 

2.3 Türkiye’de Plan Türleri 

Planlama, gelecekte olması beklenen durumlara, uygun araç ve yöntemler ile 

hazırlanma sürecidir. İmar planı araştırma, hazırlama, uygulama, izleme ve 

değerlendirme süreçleri gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.  
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Planlama işlem ve eylemleri çevrelediği alana göre; uluslar-üstü planlama, ulusal 

planlama, bölgesel ve yerel planlama olmak üzere dörde ayrılır. İşlevlerine göre, 

planlama insan gücü planlaması, stratejik planlama; örgütlenmesinin şekline göre de 

merkezi planlama ve yerel planlama olarak ikiye ayrılmaktadır. Sürelerine göre planlar 

üç kısma ayrılabilir. Bunlar, kısa, orta ve uzun vadeli planlardır. Türkiye’de planlar süre 

yönünden genellikle orta vadeli plan kategorisinde sayılmakla birlikte; zaman zaman 

uzun vadeli planlar da hazırlanmaktadır. Niteliklerine göre planlar; emredici, özendirici 

ve yol gösterici olarak ayrılmaktadır (Kalabalık 2015). 

Danıştay 6. Dairesinin E: 1986/1023, T: 25.11.1986 sayılı kararında imar planlarının 

amaçları şu şekilde açıklanmaktadır: “planlanan yörenin bugünkü durumunun, 

olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için 

coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak 

araştırma ve anket çalışmaları sonucunda elde edilecek bilgilerin ışığında, çeşitli kentsel 

işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yolları 

bulma, insan, toplum ve çevre ilişkilerinde 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, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları 

sağlamak amacıyla, kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı 

ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli planları arasında olan bağlantıları, 

halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne 

alınarak hazırlanır”. 

Yerel yönetimler, kanun koyucu ve halk, sürecin ayrılmaz bütünleyicileridir. Planlar 

kendi içerisinde kademelendirilmiş olup, her plan yürürlükteki üst planlara uymak ve 

bir alt planı yönlendirmek durumundadır. Büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyeleri 

üzerindeki denetim yetkisi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesinde yer almakta olup bir tartışma konusudur. 

Bu amaçla imar planlarına ilişkin istenmiş olan belgeler 15 gün içinde büyükşehir 

belediyesine verilmelidir. Eğer bu denetim neticesinde eksiklik saptanırsa ilgili 
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eksikliğin giderilmesi için 3 aylık bir süre verilmektedir. Ancak bu denetim yetkisinin 

kullanılması zaman zaman eleştirilmektedir.  

Planlar gerek yapı, gerekse kademe açısından farklı türlere ayrılmakta (Yıldız 2016) 

olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır:  

2.3.1 Sosyo – ekonomik planlar 

Sosyo ekonomik planlar da kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu alt 

başlıklardan olan ülke kalkınma planları İller Bankası Teknik Şartnamesi’nde “ulusal 

sınırlar ile tanımlanan ülke bütününde, sosyal ve ekonomik plan kararlarının mekana 

yansımasını, mekandaki oluşumların kalkınma planlarına aktarılmasını, ülke 

ölçeğindeki yatırımların dengeli dağılımını, kentleşme ve nüfus dağılımını sağlayan; 

bölge, çevre düzeni, nazım imar planı ve uygulama imar planı gibi daha alt kademe 

planlarını yönlendiren üst düzeyde plan” olarak tanımlanmaktadır. Planlar beşer yıllık 

dönemler için hazırlanmaktadır. 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26. 

maddesinde ve sonraki maddelerinde bu planların nasıl hazırlanacağı düzenlenmiştir. 

Bakanlıkça hazırlanan plan Yüksek Planlama Kuruluna sunulmakta, Kurul bir rapor 

hazırlayarak Bakanlar Kuruluna bildirmektedir. Bakanlar Kurulu incelemesinde kabul 

edilen plan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onayına sunulmaktadır.  

Bölge planları ise gelişme potansiyelleri, faaliyet ve altyapılara yönelik hedefleri 

belirleyerek analizlerin yapıldığı planlardır. Mülga Devlet Planlama Teşkilatı (yeni adı 

ile Kalkınma Bakanlığı) tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Bölge planları 

daha yerel ölçekte hazırlanmaktadır. Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Doğu 

Karadeniz Bölgesi Ana Planı (DOKAP)  ilk akla gelen bölge planlarıdır. 

Mekansal strateji planları; ülke kalkınma politikaları ile bölgesel gelişme stratejileri 

arasında mekânsal düzeyde ilişki kuran, bölge planlarının ekonomik ve sosyal 

potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate 

alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, 
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doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım 

sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal 

stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasındaki 

ilişkiyi kuran, 1/25000, 1/500000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve 

grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde veya gerekli görülen bölgeler için 

yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan planlar olarak 

tanımlanabilmektedir (Yıldız 2016). Nüfusu 50.000’den fazla olan belediyelerin 

mekansal strateji planlarını hazırlamaları zorunludur. Mekansal strateji uygulama 

planları ülke ve bölge düzeyinde olabilmektedir.  

Belediye Kanunu ile nüfusu 50.000’i aşan belediyeler stratejik plan yapmakla 

yükümlüdür. Aynı yasa çerçevesinde belediye başkanı yerel seçimlerden itibaren 6 ay 

içerisinde kalkınma planı ve programı, stratejik plan hazırlayarak belediye meclisine 

sunmaktadır. Plan için sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin de görüşleri alınmalıdır. 

Belediye meclisinin kabulü ile yürürlüğe girmektedir. 

Planların yapılması aşamasında sadece belediyelere değil aynı zamanda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına da 

ilgili alanlarda plan yapma yetkisi verilmiştir. Bu yetki dağılımı nedeniyle zaman zaman 

aralarında yetki uyuşmazlıkları yaşanmakta olup, bu konuda Bakanlık lehine verilmiş 

Danıştay kararları bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planlamaya ilişkin 

yetkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Keleş ve Mengi 2017): 

- Mülkiyeti kamuda bulunan her türlü arsa ve arazi üzerinde yapılacak olan her türlü 

yapı, ulusal güvenliğe ilişkin tesisler ve özel güvenlik tesislerine ilişkin çevre düzeni, 

nazım ve uygulama imar planlarını, parselizasyon planlarını yapmaya ve onaylamaya 

yetkilidir. 

- Gecekondu, kıyı alanları, ve niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera alanları 

dışında bırakılmış olan yerlerdeki dönüşüm ve iyileştirme uygulamalarını belirlemeye 

ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan her tür planı yapma ya da 

yaptırabilme yetkisine sahiptir. 
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- Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması ve geri alanlarına ilişkin her türlü 

planlama yapabilmektedir. 

- Fiziki plan ve uygulamalara temel teşkil eden mekânsal strateji ve çevre düzeni 

planlarını yapabilmektedir. 

- Mülkiyeti kamuya ait olan taşınmazlar için hazırlanan ancak 3 ay içinde 

onaylanmayan plan ve değişiklikleri ilgili yönetimin başvurusu üzerine yapmak, 

yaptırmak ve ilgili yönetimler tarafından 2 ay içerisinde gerekli izin verilmemesi 

üzerine doğrudan yapı ve oturum izinlerini vermek yetkilerine sahiptir. 

 

2.3.2 Üst düzey fiziki planlar 

Üst düzey fiziki planları; metropoliten alan planları ve çevre düzeni planları olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Gelecekteki yerleşme alanlarını, nüfus, gelişim aksları ve sosyo-

ekonomik çözüm öngörülerini içeren ve rapor özelliği taşıyan planlar metropoliten alan 

planlarıdır. Metropoliten alan; merkez kent, alt kent-kentler ve alt kentlerin ötesinde 

saçaklanma alanları olarak 3 parçadan oluşmaktadır (Yıldız 2016). 

Çevre düzeni planları ise sanayi, tarım, konut gibi alanlar kent ve kır arasında arazi 

kullanım kararlarını belirleyen planlardır. Varsa bölge ve mekânsal strateji planlarına 

uygun olarak yapılmalıdırlar. 1/25000, 1/50000 veya 1/100000 ölçekte olup, plan notları 

ve raporu ile bir bütün olan planlardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki 

alanındadır. İl Özel İdaresi Kanununda belirtildiği üzere, il çevre düzeni planı  

büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi 

tarafından yapılmaktadır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ve il genel meclisi 

tarafından onaylanmaktadır.  

İnceleme sonucu uygun bulunan planlar ilgili valilik ya da belediyelerde 1 ay süre ile 

askıda kalmakta ve askı süresi sonunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve 

Planlama Genel Müdürlüklerince onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Çevre düzeni 

planına aykırı imar planı yapılamamaktadır.  
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2.3.3 Fiziki planlar 

Fiziki planlar arasında yer alan nazım imar planı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde şu 

şekilde tanımlanmaktadır: “varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak 

hâlihazır 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 planlardır.” 

İmar Kanunu’na göre; 1/5000, 1/10000 veya 1/25000 ölçeklerinde hazırlanabilmektedir 

(Şekil 2.2). İlk olarak bir nazım plan raporu hazırlanmaktadır. Kadastral durum 

Kanun’da zorunlu tutulmamıştır; eğer varsa, hali hazır harita üzerine işlenmektedir. 

Nazım planlarda genel kullanış biçimleri, arazi kullanım biçimleri, nüfus yoğunluk 

dağılımları belirlenmektedir. Nazım imar planları, uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak amacıyla hazırlanmaktadırlar.  

İlçe belediye meclislerince imar ile ilgili kararlar 3 ay içerisinde büyükşehir belediye 

meclisi tarafından nazım imar planına uygun olup olmadığı hususunda 

denetlenmektedir. Uygulama, büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyeleri üzerindeki 

denetim yetkisine örnek teşkil etmektedir. 

Uygulama imar planının İmar Kanunu’nun 5. maddesindeki tanımı ise şöyledir: 

“tasdikli hâlihazır 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 planlardır”. 
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Uygulama imar planları 1/1000 ölçekte çizilmektedir; ancak bazı durumlarda, 1/500 

ölçek de kullanılabilmektedir. Uygulama imar planları onaylanmış hâlihazır haritalar 

üzerine çizilmektedir.  

 
 

Şekil 2.2 Ankara 2023 Nazım İmar Planı 

Kadastral durum bilinmeksizin yapılan uygulama imar planları çok ciddi sorun teşkil 

etmektedir. Kanun’da bu hususta hüküm bulunmasına rağmen, uygulamada bu hususa 

uyulmamaktadır. Uygulama imar planlarında yapı adaları içerisinde parseller 

gösterilmektedir. Ayrıca taban alanı katsayısı, kat alanı katsayısı, emsal, bina 

yüksekliği, nizam gibi unsurlar da belirlenmektedir. Nazım imar planlarında olduğu gibi 

bunlar için de bir plan raporu hazırlanmaktadır. 
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2.3.4 Özel amaçlı imar planları 

Özel amaçlı imar planları dört alt başlıkta değerlendirilebilmektedir. Ancak özel 

durumlarda söz konusu planlarda türlerine göre artış olabilmektedir. 

Koruma amaçlı imar planları kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde yapılaşma 

ve yerleşimleri belirleyen planlardır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

kararıyla (2011 tarihi itibariyle Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu olarak ikiye ayrılmıştır). Koruma Kurulu görüşü alınarak valilik veya 

belediyelerce 1/1000 veya 1/5000 ölçekli olarak hazırlanmaktadır.  Bir nazım imar planı 

ve bir uygulama imar planından oluşmaktadır. Çanakkale iline bağlı Bozcaada koruma 

imar planı bu tür planlara örnek olarak gösterilebilmektedir (Şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3 Bozcada (Çanakkale) koruma planı 

Turizm amaçlı imar planları ise tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı 

ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel 
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kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere, sınırları 

Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen bölgeler olarak 

tanımlanan, Turizm Merkezi; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri içinde 

veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın 

önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm hareketleri ve 

faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerler veya bölümleri tanımlayan planlardır 

(Altıntaş 2007). 1/1000 veya 1/5000 ölçek kullanılmaktadır.  

Islah imar planları nazım imar planlarının uygulanma olanağının bulunmadığı alanlar 

için 1/1000 veya 1/5000 ölçeklerinde belediyeler ve valiliklerce hazırlanan planlardır.  

Özel çevre koruma planları ise ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına 

duyarlı alanları korumak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı özel kurumlar 

tarafından hazırlanan 1/1000 veya 1/5000 ölçekli planlardır. Söz konusu planların yanı 

sıra dolgu kıyı imar planları, milli park geliştirme planları ve köy yerleşme planları da 

bulunmaktadır. 

2.3.5 Tamamlayıcı planlar 

Tamamlayıcı planlar, yapılmış ya da yapılacak olan planlara ilişkin tamamlayıcı nitelik 

içeren planlardır. Bu planlara örnek olarak ilave imar planları, 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 planlardır. 

Yürürlükteki imar planı sınırlarına bağlanmaktadır. İki plan arasında boşluk 

bırakılmamalıdır. 

Mevzii imar planları, uygulama imar planının kapsadığı alanın dışındaki alanlar için 

hazırlanan, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayan planlardır. 

Kırsal alan kullanımı olan yerleri kentsel alanlara dönüştürmektedir. Mevzii imar planı 
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yapma yetkisi, imar sınırı içindeki alanlarda belediyeye, imar sınırı dışındaki alanlarda 

ise valiliklere aittir. 

Revizyon imar planları ise nazım imar planı veya uygulama imar planlarının uygulama 

aşamalarında problem çıkması ya da güncel beklentilere karşılık verememeleri 

durumunda planın tamamının veya bir bölümünün yenilenmesi sonucunda ortaya 

çıkarılan planlardır. Revizyon imar planlarında genel olarak 1/1000 ölçeği 

kullanılmaktadır. İmar planlarını yapmış olan idare o planları değiştirmeye de yetkilidir. 

2.4 İmar Planlarının Uygulama Araçları 

Bu aşama, imar planlama sürecinin en zor kısmını oluşturmaktadır; çünkü hukuki 

kararlara yansıyan birçok konu bu uygulamalara ilişkindir. İmar planlarının uygun bir 

şekilde uygulanabilmeleri bazı araçlar yoluyla yapılmaktadır. Bunlar; bölgeleme, ifraz 

ve tevhid, parselasyon ve kamulaştırma olarak sıralanabilir. Başlıca planlama uygulama 

araçları aşağıda kısaca açıklanmıştır:  

2.4.1 Bölgeleme yoluyla 

Bölgeleme, kent topraklarının kullanılışını ve gelişmesini denetlemek ve yönlendirmek 

amacıyla, kenti bu toprakların bugünkü ve gelecekteki kullanım türlerine göre 

bölgeciklere ya da semtlere ayırma işlemidir. Amaç, türlü kent işlevleri için kentte yer 

ayırmak ve her işlevin kendine ayrılmış olan alanda yerleşmesini sağlayarak düzensiz 

yerleşmeyi önlemektir (Keleş 2014). 

Bölgeleme 3 değişik şekilde yapılabilmektedir. Kullanım bölgelemesi adını taşıyan ilk 

türde, kentin oturma, sanayi ve ticaret gibi alanlar için ayrılmış bölümlerini belirleyerek,  

halk sağlığı ve güvenliğini esas almak amacıyla bu bölgelere yerleşmelerini sağlamak 

amacı güdülmektedir. İkinci tür olan yükseklik bölgelemesi, yapıların yeterli gün ışığı 

alabilmeleri ve kentte uyum ve orantıyı yakalayabilmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu 

anlamda mülkiyet hakkına da bir sınırlama getirilmektedir. Diğer yandan siyasal boyutu 
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da yadsınamaz zira değeri etkileyen bir durum ortaya çıkmaktadır. Üçüncü tür ise, 

yoğunluk bölgelemesidir. Her bölge için farklı yoğunluk ölçüleri saptanarak belirli bir 

parsel üzerinde yaşayan nüfus sınırlanmaktadır. Taban alanı, açık alanlar, parsel 

büyüklüğü gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Yoğunluk kontrolleri ilk zamanlar sadece 

oturma bölgeleri için uygulanmakta iken günümüzde artık sanayi ve ticaret bölgelerinde 

de uygulanmaktadır. Bu türler dışında ayrıca mezarlıklar, mezbahaneler ve hayvan 

alanlarına ilişkin de sınırlamalar bulunmaktadır. 

2.4.2 İfraz (ayırma ) ve tevhid (birleştirme) yoluyla 

İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddelerinde yer alan ifraz, ilgililerinin istemi üzerine bir 

parselin birden fazla parçaya bölünmesi işlemidir. Tevhid ise birden çok parselin 

birleştirilerek tek parsel haline getirilmesi işlemidir. İmar Kanunu’nda çok yer 

almamakla birlikte Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğ’inde daha ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır (PATİY). Parsel cephe genişlikleri, parsel derinlikleri gibi konularda 

Yönetmelikte belirtilmiş olan hususlar dikkate alınmalıdır. Planı bulunmayan 

alanlardaki söz konusu hükümler için ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) esas 

alınmaktadır. Malikin muvafakati olmadan ifraz veya tevhid işlemleri 

gerçekleştirilememektedir. Bu kuralın tek istisnası 2981 Sayılı Kanun’un 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 2. fıkrasında yer almaktadır. Söz konusu fıkraya 

göre, ıslah imar planına konu olmayan hisseli arazilerde yer alan binaların, kamu 

kullanımına açık bir yola cephesi varsa ve fiili kullanma oranı hisse miktarını aşmıyor 

ise il idare kurulu ya da belediye encümeni kararı doğrultusunda ifraz işlemleri 

yapılabilmektedir. İfraz ve tevhid işlemlerinin yapılacağı yerlerde mevcut imar planları 

varsa söz konusu imar planlarına uyulması ve parselasyon planının önceden yapılmış 

olması gerekmektedir. Parselasyon planı yapılmamış alanlarda ifrazın yapılabilmesi 

için; ifraz sonucu oluşacak olan her parselin yola cephesinin bulunması gerekmektedir. 

Parselden terk suretiyle yol oluşturulamamaktadır. Ayrıca, şartlı ifraz ve tevhid 

yapılabilmesi mümkün değildir (Kalabalık 2015). 

İmar Kanunu’nun 15. maddesi gereği kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerdeki alanlara 

denk gelen gayrimenkullerin ifraz veya tevhidine izin verilmemektedir. İfraz ve tevhid 
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ile ilgili olarak Kanun’da sınırlamalar mevcut olmakla birlikte diğer bazı kanunlarda bu 

sınırlamalara uyulmaksızın ifraz ve tevhide olanak tanınmıştır. Sözü geçen kanunlara 

örnek olarak gösterilebilecek kanunlar şöyledir: 

- 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 

- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu 

- 5403 Sayılı Toprak Kullanma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

- 3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun ve  

- 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki gayrimenkullerin tevhid veya ifrazı ile 

kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare 

kurullarınca onaylanmaktadır. Onaylama işlemi 30 gün içinde gerçekleştirilerek tescil 

veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. Eğer onaylama işlemi bu süre içerisinde 

gerçekleşmez ise uğramış oldukları zarar nedeniyle tazminat davası açılabilmektedir. 

Tapu dairesi, söz konusu işlemleri 15 gün içerisinde sonuçlandırmak durumundadır. 

Gayrimenkul malikleri 6 ay içerisinde anlaşma sağlayamazlarsa, ilgili idare izale-i şüyu 

davası açabilmektedir. Ancak uygulamada ilgili idareler tarafından dava açılması 

oldukça nadir görülen bir durumdur.  

2.4.3 Arsa ve arazi düzenlemesi (parselasyon) yoluyla 

Arsa ve arazi düzenlemesine birçok farklı isim verilmektedir. Parselasyon, isteğe bağlı 

olmayan yer bölümleme (Keleş 2016) ve şüyulandırma gibi farklı isimlerle ifade 

edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde belediyeler tarafından, söz konusu sınırlar dışında ise il özel idareleri 

tarafından yapılaşmaya açılabilmesi amacıyla arsa ve arazi parçalarının oranları 

belirlenerek imar planına uygun olmak kaydıyla parselasyon yapılmasıdır. Büyükşehir 

sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin yapmış oldukları parselasyon planları 

büyükşehir belediyesinin denetimine tabidir. Bazı kanunlarla Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı da milletvekili lojmanları, Haydarpaşa Limanı ve, tabii afetler gibi konularda 

parselasyon yapma hususunda yetkili kılınmıştır. Ayrıca Özelleştirme İdaresi 
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Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

da parselasyon yapma yetkileri bulunmaktadır.  

Amaç sadece kentleşme yolunda arsa sağlamak değil, aynı zamanda; yaşanabilir kentsel 

ve çevresel alanlar yaratmaktır. Bu bağlamda, kentin gelişme yönü ve karakteri dikkate 

alınmalıdır. Daha önce yapılaşmış alanlarla tam bütünlük sağlaması, hem kentin 

karakteri, hem de altyapı hizmetlerinin sağlanabilmesi açısından önem kazanmaktadır. 

Belirlenen düzenleme alanı bağımsız imar adasından daha küçük olmamalıdır. İmar 

veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata 

göre korunmasında sakınca bulunmayan yapıların bulunduğu parsellerin yol, meydan, 

otopark ve yeşil saha gibi yerlere giren kısımları ile bitişiğinde düzgün imar parseli 

teşkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ayrılarak düzenleme ortaklık payı (DOP)  

olarak alınır. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 

Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik (AADY) uyarınca alınacak 

miktar, düzenleme ortaklık payından fazla ise, kamulaştırma ile alınabilir. Düzenleme 

ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakatı ile DOP miktarı bedele 

dönüştürülebilir. Önce % 35 olarak belirlenmiş olan DOP daha sonra İmar Kanunu’nda 

03.12.2003 tarihinde yapılmış olan düzenleme ile % 40’a çıkarılmıştır. DOP 

uygulanabilmesi için parselasyonun yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca AADY’nin 

12. maddesinde Kamu Ortaklık Payı (KOP) düzenlenmektedir. Buna göre düzenleme 

alanında bulunan ve kamu tesislerine ayrılan parseller, düzenlemeye giren parseller 

oranında hisselendirilmektedir. Daha sonra ise ilgili kurum tarafından kamulaştırma 

yoluna gidilmektedir. 

Düzenlemeye konu olan taşınmaz bilgileri tapu ve kadastro idaresine gönderilerek imar 

düzenlemesine tabi olduğunun kayıt altına alınması istenmektedir. Düzenleme sırasında 

kamu hizmetleri için belirli bir alan ayrılmaktadır. Meskun alanlarda, mevzuata uygun 

bina yapılabilecek parsellerde kadastro parsel sınırları, imar parseli sınırı olarak 

alınabilir. 
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Parselasyon plânları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni, 

belediye ve mücavir alanlar dışında ise, İl idare kurulunun onayına sunulmaktadır. 

Yürürlüğe girmesiyle birlikte, 30 günlük askı süresi başlamakta ve bu süre sonunda 

planlar kesinleşmektedir. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, tapu 

müdürlüğünce kayıt altına alınır. Mülkiyete ilişkin sınırlar bu planlar çerçevesinde 

belirlenmektedir. Askıya çıkma işlemine kadar halkın katılımı sağlanamamaktadır. 

Sadece askıda kalması yeterli olmayıp taraflara tebliğ esasının getirilmesi katılım 

açısından daha verimli olacaktır. AADY’nde açık hüküm bulunmamasına karşın, 

idareye 30 gün içerisinde itiraz edilebileceği kabul edilmektedir (Yıldız 2016). İtiraza 

ilişkin red kararlarına karşı da 60 gün içinde idare mahkemelerinde iptal davası 

açılabilmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin E:1990/10,K;1990/14 sayılı ve 21.06.1990 tarihli kararında 18. 

Madde uygulaması nedeniyle, taşınmaz malikinin taşınmazı elinden alınarak başka bir 

parselde ortak yer verilmesi nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin 2. 

fıkrasının iptali istemi konu olmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi imar uygulamasına 

esas teşkil eden uygulamalar sonucunda meydana gelen değer artışından dolayı 

mülkiyet hakkının bir kısmının kamuya devrinde 1982 Anayasa’sına aykırılık 

bulmamıştır. 

DOP uygulamalarında tek bir parsel ya da ortaklı parsel verilmesi karşılığında parsel 

verilebilecekken, bedele dönüştürülmesi gibi konularda Danıştaya intikal eden birçok 

dava bulunmaktadır. Danıştayın bu konulardaki kararları yukarıda sözü geçen kararda 

olduğu gibi, kamu yararı doğrultusunda ortaklı parsel verilebileceği ancak DOP’un % 

40’ı geçmemesi yönündedir. 

2.4.4 Kamulaştırma yoluyla 

Kamulaştırma; Anayasa, İdare Hukuku esaslarına göre Kamulaştırma Kanunu’na 

dayanılarak kamu yararı gerekçesiyle yapılan bir işlemdir. Kamulaştırma yapma yetkisi 

devlete ve kamu tüzelkişilerine verilmiştir. Kamulaştırma, taşınmazın bütünü veya bir 

kısmı üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bir kısmı kamulaştırılan malın arta 
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kalan kısmı kullanıma uygun değilse, malikin talebi üzerine bu kısmın da 

kamulaştırılması gerekmektedir. İdare, irtifak hakkı kurmak suretiyle de kamulaştırma 

yapabilmektedir. 1982 Anayasası’nın 46. maddesi kamu yararının gerektirdiği hallerde 

kamulaştırma yapılmasına izin vermiştir. Eğer taşınmazın yapılmış olan imar planları 

dışında bir amaç için kullanılması amacı mevcut ise, imar planında mutlaka değişiklik 

yapılmalıdır; çünkü imar planında belirtilen amaç dışında bir işlem için kamulaştırma 

yapılması hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Kamulaştırma işlemlerinde parselasyon 

planının öncelikli olarak yapılması da uygulama açısından çok önemlidir; aksi takdirde, 

önceki ve sonraki durumun birbirleriyle örtüşebilmesi oldukça zor olmaktadır. 

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, 

Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesindeki esaslara göre yetkili kişileri belirleyerek, 

taşınmazın bedel tespitini yapmaya çalışmaktadır. Aynı şekilde, bir uzlaştırma 

komisyonu da görevlendirilmektedir. Öncelikli olan, satın alma yoluyla kamulaştırma 

yapılmasıdır. 

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, idarenin göndermiş olduğu resmi taahhütlü 

devralmak istediğini belirten yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, 

kamulaştırmaya konu olan taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa 

isteği ile birlikte idareye başvurulması hâlinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık 

görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahminî değeri geçmemek üzere bedelde veya 

trampada anlaşmaya varılması hâlinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak 

düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile 

kamulaştırma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya 

terkinine dair kabul beyanlarını da içeren tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve 

komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda idare 

adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. Bedel 45 gün içinde hazırlanarak tapuya 

resen tescil veya terkin edilmesi istenir. Bu işlemden sonra kamulaştırma bedeli 

taşınmaz sahiplerine ödenmektedir. Kamulaştırma bedelinin takdirinde gelecekte 

oluşacak olan değer artışları dikkate alınarak hesaplama yapılmamalıdır. Çünkü 

değerleme anı esas alınarak bedel takdiri yapılması en hakkaniyetli olan yöntemdir. 



22 
 

Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde, idare taşınmazın 

bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine başvurarak kamulaştırma bedelinin tespiti 

ile bedelin ödenmesi halinde idare adına tescilini talep eder ve duruşma sürecine 

başlanır. Öncelik anlaşma yoluna gidebilmektir; ancak anlaşma sağlanamazsa, 

mahallinde bilirkişilerce keşif yapılması gerekmektedir. Hakim tarafından keşif sonucu 

hazırlanan raporlar dikkate alınarak ve taraflar dinlenerek hakkaniyete uygun bir 

kamulaştırma bedeli tespit edilir. Tescil hükmü kesin olup, tarafların bedele ilişkin 

temyiz hakları saklıdır. 

Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl içinde, kamulaştırmayı 

yapan idarece kamulaştırma amacına uygun bir işlem yapılmaz veya taşınmaz mal 

olduğu gibi bırakılırsa, taşınmaz sahibi kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren 

işleyecek faizi ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilmektedir. Söz konusu geri alım 

hakkı doğduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kullanılmalıdır. 

Kamulaştırmaya ilişkin olarak yargı yoluna gidilmiş birçok olay söz konusudur. 

Anayasa Mahkemesine gitmiş bir örnek olay hukuki açıdan değerlendirilecek olursa; 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. maddesine ilişkin aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesinin E:1999/33, K:1999/51 sayı ve 29.12.1999 tarihli kararı genel olarak 

açıklayıcı olmaktadır. 

İlgili kararda, imar planında okul yeri olarak ayrılan taşınmazın kamulaştırılması ya da 

plan değişikliği yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istenmektedir. 

Mahkeme 1982 Anayasası’na aykırılık gerekçesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. 

maddesinin 1. ve 3. fıkralarının iptalini talep etmektedir. İptali istenen fıkralar şu 

şekildedir:  

“Resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk 

bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanlarda inşaata 

ve mevcut bina varsa bu binalarda esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin 

verilmez. Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma şekli devam eder. 

İmar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisi 
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ödenmesi durdurulur. Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile 

kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaştırmayı yapan 

idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaştırma yapılmadan önce 

plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise 

durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. Ancak, 

parsel sahibi imar planlarının onay tarihinden itibaren 5 yıl sonra müracaat ettiğinde 

imar planlarında meydana gelen değişikliklerden ve civarın özelliklerinden dolayı okul, 

cami ve otopark alanı ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanlardan ilgili kamu 

kuruluşunca yapımından vazgeçildiğine dair görüş alındığı takdirde, tüm belirli 

çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini yeniden irdeleyerek hazırlanacak yeni 

imar planına göre inşaat yapılır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan imar 

planlarında, bahsedilen beş yıllık süre bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 

geçerlidir. Onaylanmış imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve 

arazilerin, bu Kanun’da öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki 

miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu 

terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz”.  

Böylece, taşınmaz imar programına alınıncaya kadar, malik sıfatının herhangi bir 

anlamı kalmamaktadır. Uygulamaya baktığımızda, bürokrasi nedeniyle imar planları 

çoğunlukla söz konusu süreler içerinde yapılamamaktadır ve bu nedenle taşınmaz 

malikleri mağdur durumuna düşmektedirler. Zira mülkiyet hakkı üzerinde malikin 

hiçbir tasarruf hakkı kalmamaktadır. 

Anayasa’nın 35. maddesinde ise mülkiyet hakkı düzenlenmiştir: “Herkes, mülkiyet ve 

miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” 13. maddesinde ise: 

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 

sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” ifadesi yer almaktadır. 

İlgili İmar Kanunu’na ilişkin düzenlemeler demokratik toplum çerçevesinde kişi hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Mevcut kullanma 
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şekillerinin ne kadar devam edeceğine ilişkin sürenin belirsiz kılınması da söz konusu 

sınırlamanın ne kadar devam edeceğini muğlakta bırakmaktadır. Bu durumda 

sınırlamayı aşan bir hak kullanımının mevcut olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

İnsan Haklar Mahkemesi de 23.09.1981 tarihli Sporrong ve Lonnroth Kararı’nda, 

kamulaştırma izni ve buna ilişkin yasakların uzun süreler için öngörülmüş olmasının, 

toplumsal yarar ile bireysel menfaat arasındaki dengeyi bozduğuna karar vermiştir 

(Çolak 2011). 

Anayasa’nın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri belirtilerek “Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 

lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.” ifadesine yer verilmiştir. Dava konusu uygulama, 

mülkiyet hakkına ilişkin olarak getirdiği süresiz kısıtlama ile hukuk devleti ilkesini de 

zedelemektedir. Bahsedilen aykırılıklar nedeniyle ilgili İmar Kanunu maddesi iptal 

edilmiştir. 

Kişisel haklar ile kamu yararının çeliştiği durumlarda son derece titizlikle incelenerek 

kamu yararının mevcudiyeti araştırılarak bu konuda karar alınmalıdır. Aksi takdirde her 

geçen gün artarak devam eden kamulaştırmaya ilişkin davalar sürmeye devam 

edecektir. Bu tür keyfi uygulamaların varlığı uluslararası kamuoyu gözünde de 

Türkiye’nin itibarını zedelemektedir. 

Kamulaştırma incelenirken Türkiye’de hukuki açıdan en çok karşılaşılan sorunlardan 

biri olan kamulaştırmasız el atma kavramına da değinmek gerekmektedir. Günday’a 

göre kamulaştırmasız el atma; usulüne uygun bir kamulaştırma kararı olmaksızın özel 

mülkiyetteki taşınmazların idare tarafından imar planına uygun şekilde ada ve parseller 

ayrıldıktan ya da birleştirildikten sonra belli bölümlerine el atılması, bunun sonucunda 

meydana gelecek değer artışı karşılığında bir defaya mahsus olmak kaydıyla DOP’un 

alınması işlemidir (Günday 2015). El atma işlemi hukuka aykırı da olabilmektedir. Bu 

durumda, taşınmaz maliki söz konusu müdahalenin durdurulması için men’i müdahale 

davası açma hakkına sahip bulunmaktadır. Bazı Yargıtay kararlarında müdahalenin 

önlenmesinde çok büyük zorluk yaşanması durumunda, bedelin tazmininin talep 
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edilebileceği belirtilmiştir (Yıldız 2016). Ancak, Kamulaştırma Kanunu’nda 

açılabilecek davalara ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte 38. maddede 20 yıllık bir 

zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Oysa bu durumda malike ait mülkiyet hakkının 

kaybından bahsedebilmek mümkün değildir, bu nedenle bir zamanaşımı süresinden 

bahsetmek de uygun olmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin E:2002/112, K:2003/3 

sayılı ve 10.04.2003 tarihli kararı ile ilgili zamanaşımı süresine ilişkin madde 

yürürlükten kaldırılmıştır. Açılacak olan tazminat davalarının açılabileceği yetkili 

mahkemeler de adli yargı mahkemeleridir. Ayrıca, bedelin ödenmesi davası ve ecri 

misil davaları da açılabilmektedir. Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından bedel davaları 

için yetkili mahkemenin idari yargı olduğu kanaatine varılmıştır. Ecri misil davaları ise 

Borçlar Kanunu hükümleri gereğince görülmektedir. İç hukuk yollarının tüketilmesi 

durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yolu açıktır. Ancak 

AİHM sorunların çözümünü tazminat hakkı çerçevesinde değerlendirmektedir (Yıldız 

2016). 

Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E:2010/5-662, 

K:2010/551 sayılı ve 15.12.2010 tarihli içtihadının incelenmesi genel değerlendirme 

açısında faydalı olmaktadır. 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol kısmen okul alanı 

olarak ayrılan dava konusu taşınmaza ilişkin süre geçmesine rağmen hiçbir düzenleme 

yapılmadığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Ancak mahkeme idarenin fiilen el koymaması 

ve malikin kullanımını kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle 

kamulaştırmasız el atmanın şartlarının oluşmadığını ve bu nedenle malikin dava hakkı 

olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Temyiz sonucu Danıştaya 

gidilmiştir. Danıştay kararında “…uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen 

hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen idarenin, 

malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının belirsiz bir süre için kullanılamaz hale 

getirdiği, dolayısıyla malikin taşınmazdan mülkiyet hakkının özüne uygun şekilde 

yararlanma olanağı kalmadığı, taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının hukuksal bir 

nedene dayanılmadan İdarece engellendiği kuşkusuzdur… Bir kişinin taşınmazına 

eylemli olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına engel olunması ile imar 

uygulaması sonucu o kişinin mülkiyetinde olan taşınmaza hukuken kullanmaya engel 

sınırlamalar getirilmesi arasında sonucu itibari ile bir fark bulunmamakta her ikisi de 
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kişinin mülkiyet hakkının sınırlandırılması anlamında aynı sonucu doğurmaktadır. 

Ancak bundan öte; uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata 

geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen İdarece, pasif ve 

suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu 

haliyle İdarenin eyleminin, mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran 

bir niteliğe sahip bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli 

bulunduğu, her türlü izahtan varestedir.” şeklinde yorum yapmıştır. 

Fiili kullanım kesin sınırları olan bir çerçeve çizmemektedir. Çünkü örnek davada 

görüldüğü üzere idarenin herhangi bir tasarrufta bulunmaması da Danıştay nezdinde fiili 

kullanıma eş olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle Anayasa’da yer alan mülkiyet ve 

kişilik haklarının korunması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca alınmış olan bu tür 

kararlar idarenin planlama ve uygulama aşamalarında çok daha özenli davranmasını da 

gerektirmektedir. 

Kamulaştırma Kanunu’nun, 4650 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten etkilenen, 27. 

maddesine göre: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 

uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar 

alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan 

taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan 

tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece 7 gün içinde o taşınmaz malın 

seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına yapılacak 

davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir”. Acele 

kamulaştırma davalarında yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Dava 

bedeline bakılmaksızın gayrimenkulün bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde 

davanın açılması gerekmektedir. 
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3. TÜRKİYE’DE PLANLAMA VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

10.11.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu, 1980’ler ile birlikte Türkiye’de başlamış 

olan liberalizmin etkisiyle, imar planı yapımı ve imar uygulamaları yetkisini, belediye 

ve mücavir alan sınırları içinde Belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında 

Valiliklere vermiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkileri yerel idarelere bırakılmış 

ancak uzun vadede bilinçsiz politikalar ve Kanun’daki eksiklikler nedeniyle imar 

planlama süreci Türkiye’de bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan 

belki de en önemlisi rant kavramıdır. Rantın başlıca kaynağının sahibine sınırsız bir 

ayrıcalık tanıyan arsa olduğu söylenebilir. Arsa vurgunculuğu ise, taşınmaz malikinin 

ilerde oluşabilecek değer artışlarından faydalanabilmek için elindeki arsa ve arazileri bir 

şey yapmaksızın boş bekletmesi olarak tanımlanabilir (Keleş 2014). Arsalara ilişkin 

yüksek oranlı vergi uygulamasının olmaması da arsa vurgunculuğunu 

kolaylaştırmaktadır. Bu durum kentin sağlıklı gelişebilmesinin de önüne geçmektedir; 

zira bu tür alanlarda planlama yapılması oldukça zordur. Buna bağlı olarak, 

kamulaştırma ücretleri de birkaç kat artmaktadır. Rant gelirlerinin tam olarak 

vergilendirme kapsamına alınamayışı ve tapu kayıtlarında gayrimenkul değerlerinin 

gerçek değerleriyle yansıtılamaması nedeniyle imar planlarından kaynaklanan değer 

artışının tam olarak belirlenememesi de sorunlara neden olmaktadır.  

İmar ve planlama konuları birçok mevzuatta farklı düzenlemelere tabidir. Kurumların 

bağlı olduğu farklı yasal düzenlemelerin de birbirleriyle çelişmesi sonucunda farklı 

kararlar alınmakta, problemin sonuçları üzerinde kurumlar arasında anlaşmazlık 

süreçlerin uzamasına ve yasal olmayan uygulamaların engellenmesinde kurumların 

etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Birçok kurumun birden fazla düzenlemeyle 

yetkilendirilmiş olması büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. Kurumlar arası 

hiyerarşi ve yasal boşluklar nedeniyle planlama, kent ve toplum için olmaktan çıkmış, 

bireylerin rant kaygısına yönelik kısa dönemli çözümler üretmekten öteye gidememiştir. 

Tarım arazilerinin kentsel kullanıma açılması, kıyıların imara açılması, orman vasfını 

yitirmiş araziler (veya 2B arazileri) söz konusu sorunlara örnek olarak gösterilebilir. 
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3.1 Tarım Arazilerinin Kentsel Kullanıma Açılması 

Tarım arazileri, hızla büyüyen kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen rant nedeniyle 

zamanla çok daha değerli bir hale gelmiştir. Verimli tarım arazilerinin korunabilmesi 

için 2005 yılında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Tarım 

Topraklarının Amaç Dışı Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Her ne kadar 

tarım arazilerini korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapılmış olsa da, imar affı 

niteliğindeki düzenlemeler ile değerli tarım arazileri tarım dışı kullanıma açılmış 

olmuştur. 5403 Sayılı Kanun’un 13. maddesinde mutlak tarım arazilerinin tarımsal 

üretim amacı dışında kullanılamayacağı, ancak söz konusu kuralın bazı istisnaları 

olabileceği ve bunların sınırları belirtilmektedir. Mutlak tarım arazileri, özel ürün 

arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak 

koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis 

edilebilmektedir. Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla, ihtiyaç 

duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile 

kullanılabilmektedir. 

Kanun’daki düzenlemelere karşın, belediye başkanlıklarının çevre düzeni plan notlarını 

esas alarak tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı yapı adı altında tarım 

arazilerinin amacı dışında kullanılmasına izin verdikleri, özel idare müdürlüklerinin de 

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’ni gerekçe göstererek köy yerleşik alanı tespiti 

yaptıkları ve tarımsal amaçlı yapı adı altında yapılaşmaya izin verdikleri görülmektedir. 

Bu tür düzenlemelerde her ne kadar kamu yararının korunması amaç edinilmiş olsa da, 

söz konusu amaçtan sapmaların olacağı gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada, yargı 

mercilerinin vereceği kararlar çok daha fazla önem kazanmaktadır. 

Kentsel gelişmenin denetlenmesi, tarım arazilerinin imara açılmasının sınırlandırılması, 

arsa ve arazi fiyatlarındaki aşırı artışların ve arazi vurgunculuğunun önlenmesi 

amaçlarının sağlanabilmesinde, kentsel arazi rantının kamuya kazandırılması büyük 

önem taşımaktadır (Ulutaş 2005). İmar planlarında yapılan değişiklikler ve imar affı 

düzenlemeleri ile kentlerdeki taşınmazların değerleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu 

değer artışlarından kazanç elde eden kişilerin imar uygulamaları sonucu meydana gelen 
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rantın bir kısmının kamuya geri dönmesi gerekmektedir. Türkiye’de bazı uygulamalar 

ile oluşan rant kamuya geri kazandırılmaya çalışılsa da tam anlamıyla başarıya 

ulaşılamamaktadır. İmar Kanunu 18. madde uygulamasında alınan DOP, rantın bir 

kısmının kamuya aktarılması olarak değerlendirilse de aslında bu alanlar halkın ihtiyacı 

doğrultusunda ve halkın kullanımı için değerlendirilmekte ve hatta devlete ek maliyetler 

doğurmaktadır. Bu nedenle DOP uygulaması kentsel arazi rantının kamuya 

kazandırılması konusunda yetersiz kalmaktadır. Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanunu’nda 

yer alan değer artış kazancı da ihtiyaçlara cevap verememektedir. Öncelikli olarak imar 

planlarında değişiklik yapılması mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. İmar 

uygulamaları sonucunda oluşacak değer artışlarının vergilendirilmesi de çözümün bir 

parçası olarak değerlendirilebilir. Satış işlemlerinin gerçek satış değerlerini 

yansıtmaması karşılaşılan sorunlardan biri olduğundan gerçek satış değerlerinin beyan 

edilmesini sağlayarak bu yönde bir vergilendirme yoluna gidilmesi de önemlidir. Kent 

arazilerinin mümkün olduğunca kamu mülkiyetinde kalması da, çözüm için üretilen 

cevaplardan biri olabilir. İngiltere örneğinde olduğu gibi birçok ülkede kent arazilerinin 

çoğunluğunun özel mülkiyette olmaması rant oluşumunu da azaltmaktadır. 

Belediyelerin ellerindeki taşınmazları elden çıkartmaya ve bu usulle kazanç elde etmeye 

çalışması, bu çözüm yolunun Türkiye’de işlevini giderek yitirmekte olduğunu 

göstermektedir. 

3.2 Kıyıların İmara Açılması 

Türkiye’de sahil şeritlerinde planlamaya ve yapılaşmaya ilişkin ilk yasal düzenleme, 

11.07.1972 tarih ve 1605 sayılı kanunla 6785 sayılı İmar Kanunu’na eklenen 7. ve 8. 

maddelerle gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeye göre, sahil şeridi genişliği; imar planının 

kapsadığı yerlerde, plandakinden az olmamak üzere en az 10 metre, imar planı olmayan 

köy ve kasabaların meskun alanlarında en az 30 metre, diğer yerlerde en az 100 metre 

olarak tanımlanmıştır. 

1984 yılında çıkarılmış olan 3086 sayılı Kıyı Kanunu ve bu kanuna ilişkin 1985 tarih 

18758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama Yönetmeliği’ne göre; deniz, tabii 

ve sun’i göl ve akarsularda; imar planlı alanlarda en az 10 metre, diğer yerlerde en az 30 
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metre genişliğinde bir sahil şeridi tanımlanmıştır. 15.7.1987 tarih ve 110 sayılı 

Genelgede; kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 50 metre 

genişliğindeki sahil şeridinin birinci bölümü, sahil şeridinin birinci bölümünden itibaren 

kara yönünde yatay olarak en az 50 metre genişliğindeki ikinci bölümü olarak 

tanımlanmıştır. 3830 Sayılı Kanun’a ilişkin 30.3.1994 tarih 21890 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan değişikliğe göre; sahil şeridinin ilk 50 metrelik kısmında kıyıda 

yapılabilecek yapılarla birlikte yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras 

alanları ve rekreaktif alanların yer alabileceği belirtilmiştir. Sahil şeridinin ikinci 50 

metrelik bölümünde; kıyıyı doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan arazilerde yapılacak 

yapılarla toplumun birlikte yararlanmasına açık olma şartı ile kamping ve konaklama 

ünitelerini içermeyen duş, gölgelik, soyunma kabini,  kafe-bar, pastane, lokanta, çay 

bahçesi, açık spor alanları, spor tesisleri, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar 

alanı, el sanatları ürünlerinin satılabildiği alanı 20 metrekareyi geçmeyen sergi ve satış 

ünitelerinin bulunduğu günübirlik turizm tesisleri ve kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak 

amacı ile lojman, konaklama vb. tesisler içermemek üzere inşa edilebilecek karakol ve 

bu gibi güvenlik yapılarının yer alabileceği belirtilmiştir (Çelik 2015). 

3621 sayılı Kıyı Kanunu 5. maddesinde kıyılar ile ilgili genel esaslar belirtilmiştir. Söz 

konusu maddeye göre, kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve herkesin eşit 

ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada 

öncelikle kamu yararı gözetilmektedir. 6. maddede ise kıyıda yapılabilecek yapılar ile 

yapı yasağı yer almaktadır. Bahsedilen maddeye göre, kıyı, herkesin eşitlik ve 

serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, 

parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı 

değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. 

Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. 

Ancak 6.maddenin devamında imar planı ile kıyıda yapılabilecek yapılar belirtilmiştir. 

Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde kıyı kanunları incelendiğinde bu 

genişliğin en az 50 metre olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu nedenle, 50 metre olan 

sınır uluslararası geçerliliği olan bir sınırdır ve altına düşürülmemelidir. Aksi takdirde, 

kıyı yağması olarak nitelendirilen deniz, göl ve akarsu kıyılarında özel mülkiyetinde 
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yapılar yaparak, bu doğal kaynaklardan karşılık ödemeksizin yararlanmasını engellemek 

oldukça zor olacaktır. 

3.3 2B Arazileri-Ormanların İmara Açılması 

Dünyada ormanların mülkiyeti çoğunlukla devlete veya diğer kamu kurumlarına ait 

olmakla birlikte yetki devlete aittir. Devlet, orman yöneticilerini orman arazilerinin 

planlanması, izlenmesi, idare edilmesi ve korunması yönünde görevlendirse de bazı 

durumlarda bu denetim yetkisi yetersiz kalmaktadır. Ormanların yerleşime veya tarıma 

açılması gibi sebeplerle devlet ormanları azalmaya başlamıştır (Yalçın ve Ercoşkun 

2014). 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 

Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 

Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B arazilerinin hak sahiplerine 

bedeli karşılığında satışında satış bedeli de büyük tartışmalar yaratmış ve belirlenen 

bedeller yüksek bulunarak itirazlara konu olmuştur. 

Ormanlar gerek ekonomik, gerek ekolojik, gerekse de turistik açılardan bir ülkenin 

sahip olduğu en önemli kaynaklar arasındadır. Yapılmış olan bazı yasal düzenlemeler 

ile ormanların imara açılmasının yolu açılmakta ve hatta neredeyse özendirici 

kılınmaktadır.  

Kabul edilen ilk Orman Kanunu 3116 Sayılı Kanun olup bu kanunda Devlete ait 

ormanların sınırlandırılması yer almıştır. 3116 Sayılı Kanun ile 01.06.1937 tarihinden 

itibaren 10 yıl içerisinde orman kadastrosunun tamamlanması planlanmış; ancak 

gerçekleştirilememiştir. 1945 yılında 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler 

Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

yürürlüğe girmiş, ve bu kanunla üzerinde orman bulunan tapulu araziler 

devletleştirildiği gibi, özel ormanlar da devletleştirilmiştir. 1956 yılında yürürlüğe giren 

6831 sayılı Orman Kanunu ile ilk olarak orman sınırları ve orman kadastrosu işlemleri 

bir bütün haline getirilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanunu çevresel faktörlere zarar 

vermeyen ve daha verimli kültür arazisi haline getirilmesi uygun görülen ormanların, 

orman rejimi dışında çıkarılmasına ilişkin hüküm getirmiştir.1950-1960 yılları arasında 
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uygulanmış olan politikalar sonucunda ormanların tahribi artmıştır. 1961 Anayasası’nın 

131. maddesi ile orman rejimi konusunda bir çerçeve çizilmiş ve çerçeve 1970 yılına 

kadar etkisini korumuştur.  Ancak 1744 Sayılı Kanunla, 1961 Anayasası’nın yürürlüğe 

girdiği 15.10.1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 

kaybetmiş yerlerin bazı koşullarla orman sınırları dışına çıkarılmasına olanak 

sağlanmıştır. 1983 yılına kadar da buna benzer uygulamalar devam etmiştir.1982 

Anayasası ile orman sınırlarının dışına çıkartılması daha da genişlemiştir. 1982 

Anayasası’nın 170. maddesinde orman köylülerine bırakılmasına ilişkin düzenlemeler 

yer almaktadır. 1986 yılında yürürlüğe giren 3302 Sayılı Değişiklik Kanunu’nun 2/B 

maddesinde de orman sınırları dışına çıkartılacak alanlar yer almaktadır. 2009 yılında 

çıkarılan 5831 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile orman kadastro komisyonunca orman sınırları dışına çıkarılan alanların 

kadastrosunun yapılarak, Hazine adına tescil edilmesi hükme bağlanmaktadır (Yalçın ve 

Ercoşkun 2014). 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına tescil edilecek 

yerlerde tarım arazisi, bağ, bahçe vs. şeklindeki zilyetliğin bu yerlerde mülkiyete 

dönüşmesi için, zilyedin orman köyü nüfusuna kayıtlı olması ve 5 yıl orada ikamet 

etmesi şarttır. Yapılaşmış yerlerde de 5 yıllık ikamet ve nüfusa kayıt koşulu 

konulmuştur. Söz konusu madde ile orman sayılan yerlerden, orman olarak 

muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 

alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi 

içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde 

yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 

orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, 

yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, 

kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları 

dışına çıkartılmaktadır. Ayrıca aynı Kanun’un 16. 17. ve 18. maddeleri de orman 

alanlarının imara açılmasına olanak sağlayan diğer maddeler arasındadır. Her ne kadar 

kamu yararı amacı gözetiliyormuş gibi görünse de, aslında söz konusu hükümler kişiler 

yararına genişletilerek orman dokusu gün geçtikçe yok edilmektedir. 
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Orman alanları incelenirken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramının 

incelenmesinde fayda vardır. 2872 sayılı Çevre Kanunu 1983 yılında çıkartılmış ve bu 

kanunun 10. maddesi ile çevresel etki değerlendirmesi raporları zorunlu tutulmuş ve bu 

konuda yönetmelik çıkartılmasına hükmedilmiştir. Kanunda şu şekilde 

tanımlanmaktadır; “Gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu 

ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da 

çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer 

ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 

uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır”. Ancak 1993 

yılına kadar geçen 10 yıllık süre içerisinde yönetmelik çıkartılamamıştır. Bu süre 

içindeki uygulamalar ne yazık ki, ÇED dışında bırakılarak oldubittiye getirilmiştir. 1993 

yılından sonraki dönem için de ÇED başvurularının çok büyük bir kısmı için ÇED 

raporu alınmasına gerek yoktur şeklinde mütalaa verilmiştir. 2006 yılında Çevre 

Kanunu’nda yapılmış olan değişiklik ile Stratejik ÇED kavramı ortaya çıkmıştır.  

Yönetmeliğe göre stratejik ÇED, “Onaya tâbi plân ya da programın onayından önce 

plânlama veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plân 

ve programa entegre edilmesini sağlamak, plân ya da programın olası çevresel etkilerini 

en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla 

sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmalarıdır.” İlgili 

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin 2. maddesinde söz konusu 

yönetmelik hükümlerinin imar planlarına uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme 

ile imar planlarının uygulama dışı bırakılması tartışmalı bir konu halini almıştır. İmar 

planları bu yönüyle denetim dışı bırakılmaktadır. Stratejik Çevresel Değerlendirme 

Yönetmeliği 08.04.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 

amacı, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması 

ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel 

Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olarak 

belirlenmiştir. İmar planları yine uygulama dışı bırakılmış ve böylece ranta zemin 

oluşturabilen planlama denetim dışında bırakılmıştır. 
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3.4 Kültür ve Doğa Varlıklarının İmara Açılması 

Türkiye içinde bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle yüzyıllardan beri gerek tarihi, 

gerekse turistik açıdan oldukça değerli bir ülke olmuştur. Ancak maalesef sahip olduğu 

bu güzellikler aynı zamanda rant oluşmasına da zemin oluşturmuştur. Doğal 

güzelliklerin kıymeti bilinmeksizin eski yapıtlar zaman içerisinde yok olmaya terk 

edilmiş, birçoğu yıkılarak arsalar konut ve ticari kullanıma açılmıştır. 

Türkiye’de koruma statüsünde yer alan alanlar şu şekilde sıralanabilir: 

-Arkeolojik Sit: 1. ve 2.derece arkeolojik sit alanlarında kesin yapı yasağı bulunurken, 

3. derece arkeolojik sit alanlarında kontrollü kazı yapılmaktadır. Eğer kontrollü kazı 

sonucunda bir buluntuya rastlanmazsa en fazla 2 katlı yapı için inşaat ruhsatı 

verilebilmektedir. 

- Doğal Sit: 1. ,2. ve 3.derecesit alanları sürdürülebilir koruma ve kullanım alanları 

olmuştur. Koruma amaçlı imar planına uygun olarak yapı yapılabilmekte ancak sadece 

kontrollü yapıya izin verilmektedir. 

- Üst üste Çakışan Sit: Hem arkeolojik sit hem de doğal sit özelliği taşıyan sit 

alanlarıdır. 

-Tarihsel Sit: Gelibolu Savaşı gibi tarihi olayların yaşandığı, tarihi ve sosyal açıdan 

toplum için önemli olan alanlardır. 

-Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Yapılaşma yasaktır. 

-Su Havzaları: Kısa, orta ve uzun mesafeli olarak üçe ayrılmaktadır ve mutlak koruma 

alanlarıdır. 

- Orman ve mera alanları ile askeri bölgeler de koruma statüsü altındaki alanlardır. 

2004 yılında çıkarılmış olan 5225 Sayılı Kanun ile toplanan emlak vergilerinin %10’u 

oranında bir pay taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı adı altında 

belediyelere ayrılmıştır. Konut kredilerinin % 10’undan az olmamak kaydıyla, bir kısmı 

da kültür varlıklarının bakım ve onarımı ile korunması için ayrılabilmesini mümkün 

kılmıştır. 
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2005 yılında yürürlüğe giren 5366 Sayılı Kanun ise kentsel dönüşüme yer vermiştir. 

Kentsel dönüşüm alanlarını il özel yönetimlerinde il genel meclisi; belediyelerde 

belediye meclisi tarafından belirlenmektedir. TOKİ ile işbirliği yapmaktadırlar. 2011 

yılında taşınmaz doğa varlıkları ve doğal sit alanlarına ilişkin işlemler Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bırakılmıştır. İki bakanlık arasında paylaştırılmış olan yetki 

uygulamada boşluk ve yetki karışıklığına yol açabilmektedir, çünkü; kültür ve doğa 

varlıkları birçok noktada birbirinden ayrı düşünülememektedir (Keleş 2014). 

Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar,  ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları 

ve plandan etkilenen halkın katılımı ile toplantılar düzenleyerek koruma amaçlı imar 

planını hazırlatıp, incelenmek üzere Koruma Bölge Kuruluna göndermektedirler. Halk 

katılımı bu noktada en az iki kez sağlanmak durumunda olduğundan, koruma amaçlı 

imar planları diğer imar planlarından farklılık göstermektedir. Halkın katılımı ile 

birlikte toplumsal bilincin sağlanması da sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için 

çok önemlidir.  

3.5 Gecekondulaşmanın Ortaya Çıkması 

Gecekondu, imar ve yapı yasalarına aykırı olarak başkasına ait arsa ve araziler üzerinde 

ve arsa sahiplerinin izinleri olmaksızın yapılmış yapılar olarak tanımlanmaktadır (Keleş 

2014). Gecekondulaşma sorunu Türkiye’de daha çok konut sorunu olarak görülmüş ve 

bu yönde çözümler bulunmaya çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası ülkemizde büyük 

bir problem olarak ortaya çıkan gecekondulaşma için birçok kanun çıkarılmış ancak her 

kanun sonrası hedeflenenin aksine artan oranlarla devam etmiştir. Günümüzde 

gecekondulaşma yeni bir boyut kazanarak rantın uzantısı haline gelmiştir. 775 sayılı 

Gecekondu Kanunu’nun 5. maddesi, gerekli görüldüğü takdirde belediyelerin özel 

mülkiyetteki arazi ve arsaları kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığının izni ile sahipleriyle anlaşarak satın alabileceklerini veya 

kamulaştırabileceklerini içermektedir. Birçok gecekondu sahibi bu maddeden yola 

çıkarak gecekondularını yüksek fiyatlarla satma çabası içindedirler. Kentte arsa arzının 

oldukça düşük olması nedeniyle planlama çerçevesinde de gecekondu alanlarına ihtiyaç 

duyulmakta ve yüksek kamulaştırma bedelleri ödenmektedir. 
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1966 yılında çıkarılmış olan 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Türkiye’de adında 

gecekondu kelimesinin yer aldığı ilk kanundur. 1976 yılında çıkarılmış olan 1990 Sayılı 

Kanun ile1966 - 1976 yılları arasında yapılmış olan gecekonduların yıkılması 

durdurulmuştur. 1983 yılındaki İmar ve Gecekondu Affı Kanunu 1981 yılından önce 

yapılmış olan gecekonduları af kapsamında değerlendirmiştir.  

Gecekondu sorunu beraberinde yeni çözüm arayışları getirmiştir. Kentsel dönüşüm bu 

kapsamda yeni bir alternatif sunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisinin Türkçe Bilim 

Terimleri Sözlüğü’nde kentsel dönüşüm şu şekilde tanımlanmıştır: “Kentsel dönüşüm, 

belediyelerce kentin yıpranan ve özelliğini yitirmeye yüz tutmuş, kültür ve tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen kent bölgeleri ile 

bu bölgelere ait alanların, kentin gelişimine uygun olarak yeniden yapımı ya da özüne 

uygun biçimde yenilenerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve toplumsal 

donatı alanları oluşturulması, doğal afet risklerine karşı önlemler alınması, kentin 

tarihsel, kültürel dokusunun yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacıyla 

gerçekleştirilen eylemlerin tümüdür.” Tanıma uygun olarak maalesef istenilen amaca 

ulaşılamamaktadır.  

2012 yılında çıkarılmış olan 6306 Sayılı Kanun ile afet riski altındaki alanların 

dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. Ancak 

bu uygulama yerel yetkililer ve Bakanlık arasında çift başlılığı ortaya çıkarmıştır. 

Halkın katılımı konusunda da eksiklikleri mevcut olan düzenleme çözüm konusunda 

maalesef başarı kaydetmekte yetersiz kalmıştır. 

Birçok kentsel dönüşüm projesi kötü planlama nedeniyle ileride yaşanacak sorunların 

temelini atmaktadır. Elbette kentsel dönüşüm için de öncelikli olan kamu yararı 

çerçevesinde hareket etmektir. Sadece kanunlar çerçevesinde düzenlemelerle değil, aynı 

zamanda ekonomik ve ideolojik anlamda sorunlara yanıt bularak ve halkın katılımını 

sağlayarak çok geniş bir çerçevede düzenlemeler yapılmalıdır. 

Anayasa Mahkemesinin 27.02.2014 tarihli kararı ile Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı Kanun’un birçok maddesi iptal edilmiştir. İlgili 
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iptal kararı, Türk Hukuku açısından önemlidir. Kanun’un 3. maddesi gereğince, riskli 

olduğu düşünülen binalarla ilgili tespit çalışması, bina sahipleri tarafından 

yaptırılmadığı takdirde, ilgili Bakanlık söz konusu risk tespiti çalışmasını yaptırıp ücret 

ve masrafını hak sahiplerinden talep edebilme hakkına sahipti. Anayasa Mahkemesi, 

kanunun bu hükmünü mülkiyet hakkına aykırı bularak iptal etmiştir. 6306 Sayılı 

Kanun’un 3/ 7. fıkrasında yer alan hükme göre; “Riskli yapı olmamasına rağmen, proje 

bütünlüğü açısından kentsel dönüşüm alanına dahil edilmesi gereken diğer binalar” 

sağlam olmasına rağmen, proje bütünlüğü gerekçesiyle kentsel dönüşüm yasası 

kapsamına alınabilmekteydi. Ancak, Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkına aykırı olan 

bu maddeyi de haklı olarak iptal etmiştir. 6/ 9. maddesinde yer alan; Bakanlığın veya 

Belediyenin kentsel dönüşüm yasası kapsamında aldığı, yıkım kararları, riskli yapı veya 

riskli alan kararı, çoğunluğun kararı ile yapılabilecek satış işlemleri ve diğer her türlü 

İdari tasarrufa karşı açılan davalarda İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması 

kararı vermesi mümkün değildi. İdarece alınan karar açıkça hukuka aykırı dahi olsa, bu 

yanlışlığın düzeltilmesi için, ortalama 5 yıl süren yargılama sürecinin sonucunun 

beklenmesi gerekmekteydi.  

Anayasa Mahkemesi, Evrensel Hukuk Prensiplerine, Anayasa’ya ve Mülkiyet Hakkına 

ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne açıkça aykırı olan bu madde hükmünü de 

iptal etmiştir. 6/10. maddesinde yer alan ve bu kanuna göre yapılacak her türlü tebligat, 

kişinin Mernis sisteminde yer alan adresine gönderilmekle tebliğ edilmiş sayılmaktaydı. 

Buna göre kişi adreste bulunmasa veya taşınmış dahi olsa, tebligat yapılmış kabul 

edilecekti. Mülkiyet hakkını ilgilendiren bir konuda böyle bir uygulamanın yapılmış 

olması elbette birçok mağduriyeti de beraberinde getirmektedir ve bu nedenle de iptal 

edilmiştir, zira mülkiyete ilişkin böyle bir kısıtlama getirmesi kabul edilebilir bir durum 

değildir. 8. maddesinin 1. fıkrasını da Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. İptal edilen 

düzenlemede, kentsel dönüşüm uygulamaları sırasında yapılacak her türlü mal alım ve 

yapım işlerinde acele ihale yönteminin uygulanacağına dair hüküm yer almaktadır. Söz 

konusu iptal kararı, kamu kaynaklarının kullanılmasında devletin zarar görmemesi 

açısından önemlidir. 9. maddesinin ise neredeyse tamamı Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilmiştir. İptal edilen düzenlemede, kentsel dönüşüm kanunu uyarınca 

yapılacak işlemlerin ve imar planlarının, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
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Koruma Kanunu, Orman Kanunu ve Mera Kanunu gibi birçok yasal düzenlemeden 

muaf olduğu belirtilmektedir. Bu madde ile kentsel dönüşüm uygulaması yapılan 

bölgelerde, imar katsayıları ve imar kurallarına uymak zorunlu tutulmamıştır. Hatta 

Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırı olarak inşaat yapılabilmektedir. Bu maddeler ile imar 

kirliliğinin ve kentsel dönüşüm bahane edilerek yapılacak kanunsuz yapılaşmaların önü 

açılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin kararları hukuki açıdan oldukça önemlidir ancak 

iptal edilmiş olan birçok madde daha sonra başka kanunlarla tekrar uygulama alanı 

bulmuştur. Görüldüğü üzere her ne kadar hukuka aykırı ve imarın önündeki engelleri 

kaldırmaya yönelik kanun maddeleri iptal edilse de zaman içerisinde tekrar yürürlüğe 

girebilmektedirler. 

3.6 Değer Artışı ve Yeterli Oranda Vergilendirilememesi 

Birçok ülkede belediyelerin gelir kaynaklarının büyük bir miktarı taşınmazlar üzerinden 

aldıkları vergilerden oluşmaktadır. Kentsel değer artışı, sadece tarım arazilerinin imara 

açılarak konut, ticaret ve sanayi alanlarında dönüştürülmesi ile değil, bununla birlikte, 

kentsel dönüşüm planlamaları sonucu taşınmazların, belediyece yapılan parklar, 

bahçeler, cadde düzenlemeleri ile değerinin artmasıyla da ortaya çıkmaktadır (Ökmen 

ve Yurtsever 2010). Türkiye’de değer artışına ilişkin olarak 1981 yılında yayımlanmış 

olan 2464 Sayılı Kanun ile şerefiye uygulamasına geçilmiş, ancak ne yazık ki bu 

uygulama 1981 yılında kaldırılmıştır. Keleş’e göre şerefiye, belli bir yerdeki 

taşınmazların, kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, artan değerleri üzerinden yerel 

yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisidir (Keleş 1980). Şerefiyeden 

bahsedilebilmesi için imar uygulamalarından kaynaklanan bir değer artışının bulunması 

gerekmektedir. 

1970 yılında yürürlüğe giren 1318 sayılı Finansman Kanunu’nda, değer artışına ilişkin 

hükümler yer almakta iken, söz konusu düzenlemeler 1882 yılında kaldırılmıştır. 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi’nin kanuna konulma gerekçesi şu şekilde 

belirtilmiştir: “Kalkınmakta olan ülkemizdeki tasarrufların olumlu sahalara kaydırılması 

ile ilgili iktisadi ortam, bir taraftan teşvik tedbirleri ve istikrar politikası yoluyla 

hazırlanırken öte yandan spekülatif karakterdeki gayrimenkul yatırımlarının cazibesini 
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azaltmak amacıyla bina, arazi ve arsaların devir ve temlikinden doğan değer farklarını 

müterakki bir tarifeyle vergilendiren bir kıymet artışı vergisi bu tasarıya alınmıştır”. 

Gayrimenkul kıymet artışı vergisi de kaldırılmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 

80. maddesinde yer alan hükme göre, gayrimenkulü satın alan kişi 5 yıl içinde 

gayrimenkulünü elden çıkaracak olursa, aradaki farkı değer artış kazancı olarak beyan 

etmek yükümlülüğü altında kalmakta ve bu oran vergiye tabi tutulmaktadır. Değer artış 

kazancının vergilendirilmesinde belli bir miktar her yıl muafiyet kapsamına 

alınmaktadır. Fakat tapuda yapılan alım-satım işlemlerinin gerçek bedeller üzerinden 

yapılmıyor olması değer artış kazancının tespitini zorlaştırmaktadır. 

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile değer artışlarının vergilendirilmesi konusunda 

bazı değişiklikler getirilmektedir. İkamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen 

tek konutun elden çıkartılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf 

tutulmaktadır. Yapılmak istenen düzenlemeye göre, taşınmazlar ile pay senetlerinin, 

elden çıkarılmasından sağlanan kazançların;  

- 2 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 40’ı,  

- 3 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 50’si,  

- 4 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 60’ı,  

- 5 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 75’i, vergiden muaf 

tutulacaktır. 

Tasarıyla, tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan hisselerin halka arz edilmek 

suretiyle elden çıkarılmasında;  

-  2 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 60’ı,  

 - 3 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 70’i,  

 - 4 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 80’i,  

- 5 yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 90’ı, vergiden muaf 

tutulacaktır. 

Kurumların en az iki yıl süre ile sahip oldukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 

satışından elde edilen kazançların % 75’ini vergiden muaf tutan düzenlemede de 

değişikliğe gidilerek, kazancın muaf tutulacak kısmı elde tutma süresine bağlı olarak 
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kademelendirilmektedir. Kanun tasarısının 45. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde 

yürürlükteki Gelir Vergisi Kanunu’ndaki yapı korunmuş ayrıca, motorlu taşıma, çekme, 

yükleme ve boşaltma araçları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların 

eklentilerinin (bunlara ait hat ve plakalar ile işletme hakları dahil) elden çıkarılmasından 

sağlanan kazançlar da vergi kapsamına alınmıştır. 

Kanun tasarısının 47. maddesine göre Safi kazanç, “elden çıkarma karşılığında alınan 

para ve ayınlarla sağlanan ve parayla temsil edilebilen her türlü menfaatlerin 

toplamından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma 

dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların 

indirilmesi suretiyle bulunmaktadır” ve Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerine 

göre belirlenmektedir. Safi değer artış kazancının tespitine ilişkin olarak tasarı ile 

yürürlükteki Gelir Vergisi Kanunu arasındaki taşınmazlara ilişkin tek fark 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu’nda değer artış kazancının tespiti için endeksleme yapabilmek 

için Üretici Fiyat Endeksi artış oranının % 10 ve üzerinde olması şartının tasarıda 

kaldırılmış olmasıdır. Üretici Fiyat Endeksindeki artış oranına bakılmaksızın maliyet 

artırımı yapılabilecektir. 

Belirtilen tasarı ile gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden alınacak vergiler 

birleştirilerek tek bir kanun bünyesinde toplanmakta, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Tasarının genel amaçlarından biri vergi tabanının genişletilmesine yönelik olarak 

kentsel rantların vergilendirilmesindeki istisnaların daraltılmasının sağlanmasıdır. Bu 

amaç doğrultusunda da mevcut düzenlemede yer alan 5 yıldan sonra uygulanan % 

100’lük istisna kaldırılmaktadır. Onun yerine taşınmazın elden çıkarılma süresine göre 

% 40 ila % 75 arasında değişen kademeli istisna getirilmektedir. Ayrıca ikamet 

amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan 

kazançlara getirilen istisna, ikamet amaçlı konut alım satımında kayıt dışılığa neden 

olan tapu harcını düşük ödeme ve değer artış kazancı vergisini ödememe sorunlarına 

çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak asıl sorun teşkil eden değer artış kazancının 

hesabında esas alınan satış bedelinin mükellef tarafından doğru bir şekilde 
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bildirilmemesi ve tapu işlemlerinin gerçek değeri üzerinden yapılmamasıdır. Tasarı ile 

kentsel rantın önüne geçilmek istense de getirilen değişiklikler sınırlı kalmıştır. 

Taşınmazda imar uygulamaları sonucunda meydana gelen değer artışlarının da vergiye 

tabi olması gerekmektedir. Çünkü, taşınmazında değer kaybı yaşayan malikin zararı 

tazmin edilmekte; ancak, değer artışı sonucunda hiçbir bedel alınmamaktadır. Vergiye 

tabi tutulması, rant için de caydırıcı nitelik taşımaktadır. Dünyada gelişmiş ülkelerin 

birçoğunda imar uygulamaları sonucunda taşınmazın değerinde artış meydana gelmişse 

mutlaka vergiye tabi tutularak değer artışı oranında gerçekçi bir vergi alınmaktadır. 

Vergilendirme sonucunda rantın da azalacak olması, değer artış kazancının 

vergilendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. İmar uygulamaları 

sonucu taşınmazında değer artışı meydan gelen malik bu değer artışının bir kısmını 

vergi yoluyla devlete ödediği takdirde daha adil bir sonuç elde edilmiş olacaktır. 

3.7 İmara İlişkin Düzenlemelerin Her Mevzuatta Farklı Olması 

Planlama ve imar birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar olmakla birlikte, Türkiye’de birçok 

kanun ve yönetmelikte söz konusu konulara ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Her 

düzenleme kendi alanına ilişkin kurallar getirmektedir. Mevcut düzenlemeler her ne 

kadar kendi içlerinde açıklayıcı olsalar da uyuşmazlık durumlarında uygulanacak kanun 

konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum yetki açısından da karmaşa 

yaratmaktadır. Zira bir uyuşmazlık halinde, taraflar farklı kanunların uygulanmasını 

talep edebilmekte ve bu nedenle dava süreleri uzayarak süreç gecikmektedir. Bir 

kanunla yasaklanan uygulama alanları diğer bir kanun ile imara açılabilmekte ve bu 

durum kanunlar arasındaki farklı düzenlemeleri kendi lehlerine kullanmak isteyen 

kişiler eliyle kullanılmaktadır. Kanunlarda yer alan boşluklar imara ilişkin yanlış 

uygulamaları da beraberinde getirmektedir.  

İlgili düzenlemeler incelenecek olursa, imara ilişkin hükümlerin kanunlar ve 

yönetmeliklerin çeşitli maddelerinde yer aldığı görülür. Elbette ki imar ve planlamaya 

ilişkin en çok başvurulan kaynaklar 3194 sayılı İmar Kanunu, 3402 sayılı Kadastro 
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Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’dur. Ancak birçok farklı kanunda da bu 

konulara ilişkin hükümler bulunmaktadır (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1 İmar ve planlamaya ilişkin hüküm içeren bazı kanunlar 

SAYI İLGİLİ KANUN 
KARAR 

TARİHİ 

RESMİ GAZETE 

TARİHİ 
İLGİLİ MADDELER 

775 GECEKONDU 20.07.1966 30.07.1966 5- 8- 9- 10-  11- 22- 23 ve Geçici 5. Madde 

 2960 BOĞAZİÇİ  18.11.1983 22.11.1983  4 - 7-8- 9- 10- 11 Ve Geçici 4 -5- 6- 7- 9- 10- 11 

 5403 İSKİ GENEL MÜD. VE KURULUŞU HK. KANUN  20.11.1981 23.11.1981  2.Madde ve Ek 1. Madde  

 2565 
ASKERİ YASAK BÖLG. VE GÜV. BÖLG. 

KANUNU  
18.12.1981  22.12.1981 4- 5- 7- 10- 21  

 2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU  12.03.1982  16.03.1982  6- 7- 8 

 3218 SERBEST BÖLGELER KANUNU  06.06.1985 16.06.1985   4- 5 

 4691 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ  26.06.2001 06.07.2001  4  

 3213 MADEN  04.06.1985 15.06.1985  3- 32- 46 ve 7.Madde ek fıkra  

 3621 KIYI KANUNU  04.04.1990 17.04.1990  5- 6- 7- 8-10- 11- 13-14- 15 ve Ek-1. Madde  

 4562 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ  12.04.2000 15.04.2000  3-4- 5- 26-26/A ve Geçici 5- 7- 9.Madde  

 2985 TOPLU KONUT KANUNU  02.03.1984 17.03.1984  4. ve Ek 7- 16. Madde  

 4342 MERA  25.02.1998 28.02.1998  9- 11- 13- 14- 17- 18-  20 ve Geçici 3. Madde 

 4737 ENDÜSTRİ BÖLGELERİKANUNU  09.01.2002 19.01.2002  3- 3/A- 3/B - 4- 4/A- 4/B- 4/C ve Geçici 2.Madde 

 4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN  29.06.2001 13.07.2001  1- 2- 3- 8- 9  

4
3
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 SAYI  İLGİLİ KANUN 
KABUL 

TARİHİ 

 RESMİ GAZETE 

TARİHİ 
 İLGİLİ MADDELER 

5366 

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ 

VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI 

HK.  

16.06.2005 05.07.2005 2- 3- 4 

 5393 BELEDİYE KANUNU  03.07.2005 13.07.2005  12- 15- 18- 31- 41- 69-73  

 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI 

KANUNU 
03.07.2005 19.07.2005   3- 5- 6- 7- 8- 8/A- 8/K- 9-10- 11- 12- 13- 15- 17 

 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  22.02.2005 04.03.2005  6- 10- 30- 31  

 6831  ORMAN KANUNU 31.08.1956 08.09.1956  
2- 3-7- 8- 9- 10- 11- 12- 17- 18- 23- 24- 25- 45- 

46- 51- 52- 57- 115 ve Ek 14. Madde 

 2644 TAPU KANUNU  22.12.1934 29.12.1934  31- 32- 35 ve Geçici 2. Madde  

 2872 ÇEVRE KANUNU  09.08.1983 11.08.1983  9- 10- 11  

 5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU  10.07.2004 23.07.2004   7- 8- 11- 14- 27 ve Geçici 1.- 2.- 3. Maddeleri 

 2924  
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 
24.02.1984 01.03.1984  3- 4- 8  

2982 

KONUT İNŞAATINDA ve KALKINMADA 

ÖNCELİKLİ YÖRELERDE  YAPILACAK 

YATIRIMLAR ….HK.KANUN 

24.02.1984 01.03.1984 3- 4- 8 

2863 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA 

KANUNU 
21.07.1983 23.07.1983 

3- 6- 7- 9- 15- 16- 17-18- 19- 21- 24- 57- 61 ve 

2.- 4.- 6. Ek Maddele r ile Geçici 7 ve 9.Maddeler 

6306 
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 
16.05.2012 31.05.2012 2- 3- 4- 5- 6- 8 

  

4
4
 

 

Çizelge 3.1 İmar ve planlamaya ilişkin hüküm içeren bazı kanunlar (devam) 
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4. DÜNYADA PLANLAMA ÖRNEKLERİ 

Planlamaya ilişkin ilk örnek yaklaşık 3500 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bir Sümerli 

eline bir parça kil alarak 18×21 santimetre boyutlarında bir levha haline getirmiş ve 

üzerine Nippur şehrinin planını çizmiştir. Planda şehrin içinden ve dışından geçen 

nehirler, kanallar, surlar, surlarda bulunan kapılar, önemli mabetler ve şehir parkı 

çizilmiştir.  

Aydın ili Söke ilçesinde Güllübahçe ile Yuvaca Köyü arasında bulunan antik Yunan 

kenti olan Priene, dünyanın ızgara formunda planlanmış ilk kenti olarak anılmaktadır. 

Arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul’a göre; bir İyon kenti olarak Milattan Önce 4. yüzyılda 

kurulan Priene planlaması ile mimarlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü, 

Priene’de yolların tümü birbirini dik açı ile kesmekte, tüm kavşaklar arasındaki mesafe 

aynı olmakta ve bu haliyle kent 80 eşit bloka ayrılmaktadır. Bu anlamda, Priene modern 

kent planlarının öncüsü; ilham kaynağı sayılmaktadır. 

Kent planlama açısından bir diğer önemli dönem de 15. yüzyılda başlayan Rönesans 

dönemidir. Bu dönemde ideal kent şemaları oluşturulmuştur. Rönesans’ta gerçeklesen 

önemli bir uygulama Scamozzi’nin ideal kent planı olan Palma Nova örneğidir (Şekil 

4.1). Şehrin bir bütün olarak ele alınması açısından önemlidir. İtalya’da Rönesans 

dönemi planlamasına ilişkin birçok örnek bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde bütün 

Avrupa bu mimari anlayışından etkilenmiştir. 
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Şekil 4.1 Palma Nova’nın görünümü (Lignano Sabbiadoro) 

İngiltere’de 19. yüzyılın ikinci yarısında imar planlamasına ilişkin ilk yasal 

düzenlemeler, sanayi kentinin sağlık sorunlarını çözmek için getirilmiştir. 19. yüzyılın 

sonlarına doğru bazı Batı Avrupa kentleri kent planlama büroları kurmaya ve yeni 

yerleşim alanlarının planlı bir biçimde yapılması için çalışmalara başlamışlardır. 

İspanyol düşünür Arturo Soria Mata’nın çizgi kent ve İngiliz düşünür Ebenezer 

Hovvard’ın bahçe kent önerileri yeni kuramsal yaklaşımların ortaya çıkması ile mevcut 

kentlerin yeniden düzenlenmesi konusunu ortaya çıkarmıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa’da savaşın izlerini silmek amacıyla 

planlamalar yapılmaya başlanmıştır.  

İmar planlarını hazırlama ve uygulama tüm dünyada farklılıklar göstermekle birlikte, 

genel olarak yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin görevleri arasında yer 

almaktadır. 
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4.1 Avrupa Birliği’nde Planlama 

Avrupa Birliği’nin planlamaya ilgisi 90’lı yıllarda mekânsal planlama ile başlamış, 

1992 yılında Maastricht Antlaşması’nda açıkça yer almış ve 1999 yılında kabul ettikleri 

Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi (European Spatial Development Perspective, 

ESDP) ile devam etmiştir. Kentlerin yeniden yapılandırılarak yerel yönetimlerin 

işlevselliğinin artırılması, işbirliği odaklı ağlar çerçevesinde kentler arası iletişimin 

artırılması, bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılıklarının giderilmesi 

ve çevrenin korunması öncelikli konular arasındadır. Kentsel stratejinin başarılı 

olabilmesi için tüm talepleri karşılayabilecek, etkin ulaşım ve altyapı hizmetlerini etkin 

olarak sağlayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek unsurları bünyesinde 

barındırması gereklidir. En fazla vurgu yapılan planlama ölçeği bölge planlaması olarak 

görülmektedir. 

Avrupa Birliği’nin kentsel politikaları açısından önemli özellik taşıyan ESDP,  

Avrupa’da mekânsal planlamanın genel çerçevesini çizmektedir; ancak hukuksal bir 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, yol gösterici nitelikte olup, beraberinde 

başka projelerin doğmasına da yol açmıştır. Buna rağmen, uygulamada bazı sorunlar da 

görülmektedir. Fransa ve Almanya gibi ülkeler ESDP’yi kendi kurumsal yapılarına 

entegre edememişler ancak, İngiltere gibi bazı ülkelerde ESDP uygulama alanı 

bulmuştur. Çok genel bir çerçeve çiziyor oluşu da uygulanabilirliğini sıkıntıya 

sokmaktadır. Birliğe yeni katılan ülkelerin uyum süreçleri de zor olmaktadır. 

Avrupa Birliği içerisinde yer alan Almanya’nın planlama sistemi kısaca incelenecek 

olursa, Federal Hükümetin, planlama için gerekli yasal çatı düzenlemeyi yapmakta 

olduğunu ve eyaletlerin de bu düzenlemeye uygun olarak kendi planlama yasalarını 

oluşturmakta ve uygulamakta olduğu görülmektedir. Planlamanın şekli eyaletler 

arasında farklılık gösterse de, hepsi Federal Planlama Yasası’na uymak zorundadır. 

1987’de Kentsel Yenileme ve Kasaba Geliştirme Yasası, Federal İmar Yasası ile 

birleştirilerek konu daha açık bir şekilde Federal İmar Yasası’nda düzenlenmiştir. İki tür 

plan göze çarpmaktadır; birincisi bölgeleme planı olan hazırlayıcı arazi kullanım planı 

ve ikincisi de çevresel değerlendirme ile arsaların arazi kullanımını belirleyen ayrıntılı 
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plan. Hazırlayıcı arazi kullanım planı arazi sahipleri üzerinde yasal bir etki 

yaratmamakla birlikte kamu otoritelerini bağlayıcı niteliktedir. Ayrıntılı plan yasal 

olarak bağlayıcıdır ve hazırlayıcı arazi kullanım planına uygun olmak zorundadır. Plan 

tasarı olarak incelemeye açıldığı zaman halkın itiraz hakkı mevcuttur. Federal Hükümet, 

Federal Ulaştırma, İmar ve İskan Bakanlığı, Federal Bölge Planlama, İmar ve Kentsel 

Gelişme Bakanlığı, Federal İmar ve Bölge Planlama Ofisi ile Federal İstatistik Ofisi 

planlama konusunda çalışan kuruluşlardır. Mekan Planlama Raporu, Federal İmar ve 

Bölgesel Planlama Ofisi tarafından hazırlanır ve Federal Ulaştırma, İmar ve İskan 

Bakanlığına sunulur. O da, mekan planlama raporunu Federal Meclise sunar. 

Planlamanın ana amaçları, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile bölgelerarası 

koordinasyon sağlanarak güçlendirilmesidir. Planlama eyaletler, bölgeler ve yerel 

yönetimler düzeyinde yapılmaktadır. Almanya’daki planlama araçları kısaca şöyledir 

(Kayıkçı 2003): 

 

- Federal Mekansal Gelişme Programı: Halkın karışmadığı 1/4000000 ölçekli planlardır. 

- Eyalet Mekansal İmar Planları: 1/500000 veya 1/200000 ölçekli planlardır. 

- Bölge Planları, Bölgesel Gelişme Planları: 1/50000 veya 1/25000 ölçekli planlardır. 

-Arazi Geliştirme Planları: 1/20000, 1/10000 veya 1/5000 ölçekli planlardır. Yerel 

taşınmazların düzenlenmesi için bir imar planı hazırlığıdır. 

- İmar Planları: 1/2000 veya 1/1000 ölçekli planlardır. Kentsel gelişme için yasal olarak 

bağlayıcıdır. 

- Yapı Planı: 1/100, 1/50 veya 1/10 ölçekli planlardır. Bu bağlamda incelenecek olursa, 

Almanya’da planlama sürecinde önem verilen hususlardan birisi de koordinasyonun 

sağlanmasıdır. 

4.2 Amerika Birleşik Devletleri’nde Planlama 

Amerika Birleşik Devletleri, planlama açısından incelenecek olursa; yerel yönetim 

birimleri olan eyaletler, bölgelere (county) ve onların altında kurulan kasaba (township) 

ve köy gibi (village) gibi daha küçük yönetim birimlerine bölünmüşlerdir. Eyaletler 

arasında farklılıklar olmakla birlikte planlama sürecine genel bir bakış açısı ile 

bakılacak olursa şu şekilde incelenebilir: 
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Her bölgenin uzun ve kısa vadedeki fiziksel yapılanmasını öngören bir nazım planı 

(master plan) bulunmaktadır. Bu planın yapılması ve güncellenmesi, Yönetim Kurulu 

bünyesinde oluşturulan planlama bölümü ve planlama komisyonu tarafından 

gerçekleştirilmektedir. İmar planları şehir plancılığının da temelini ve nazım planın 

uygulamasının hukuki dayanağını oluşturmaktadır. İmar nizamnamesi, hangi bölgelerin 

ne tür kullanıma açılacağını öngören bir haritadan ibaret olan düzenleyici işlemlerdir 

(Lorch 2001). 

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin vermiş olduğu Euclid kararında, bir 

imar planının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilebilmesi için, “aleni bir şekilde 

keyfi ve mantıksız olması ve kamu sağlığına, güvenliğine ve ahlakına veya genel 

esenliğine aykırı olması” şartını aranmıştır. Bu açıdan incelenecek olursa, anayasaya 

aykırılığın ileri sürülebilmesi oldukça zor duruma gelmiştir denilebilir. Yargı 

organlarının imar planlarına yaklaşımı eleştirilmektedir; zira yetkililere verilmiş olan 

takdir hakkının sınırsız ve keyfi oluşu azınlık haklarını zaman zaman ihlale 

uğratmaktadır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nde imar uygulama süreçlerinin 

denetiminde eksiklikler olmakla birlikte, sistemin saydam ve katılımcı olması 

nedeniyle, önemli bir hesap verebilirlik sorunu olduğu ileri sürülememektedir. 

4.3 Japonya’da Planlama 

Japonya’da Toprak Bakım Kanunu, Devlet Yolları Kullanım Planlaması gibi tüm 

Japonya’da uygulanması zorunlu kanunlar bulunmaktadır ve planlama da bu kanunlara 

uygun olarak yapılmak zorundadır. Ayrıca, çok sınırlayıcı hüküm içermeyen çeşitli 

kanun ve yönetmelikler bulunmaktadır. Yetki genel olarak belediyelerdedir. 10 yıl ve 1 

yıl sürelerle görev yapan iki farklı Kent Planlama Komitesi bulunmaktadır. 10 yıllık 

komitelerin görevi nazım planı hazırlamaktır; 1 yıllık komitenin görevi ise, nazım 

planlarda yapılacak küçük değişiklikleri, bölgesel planlama yapılacak alanların tespitini 

ve bölgesel planların incelenmesini sağlamaktır. 50 hektardan küçük alanlardaki 

bölgesel planlama çalışmasında Belediyenin yetkisi bulunmakta olduğu halde, 50 

hektardan büyük alanların bölgesel planları bölgesel idareler tarafından 
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hazırlanmaktadır. Genel olarak bölgesel planlar 1/2000 ölçekte hazırlanmaktadır. Bu 

planlarda yollar ve diğer kamu alanları belirlenmektedir (Yılmazeli 2012). 

Planın her aşamasında, halka bilgi verilerek önerileri alınmaktadır. Japonya’da özel 

mülkiyetin önemli olması ve bunun yasalar ile korunması nedeniyle Belediye, insanların 

istemediği bir plan kararını belirleyememektedir. Plan değişikliği yapılabilmesi ise 

oldukça zordur. 

Planların uygulanması aşamasında arsa değeri üzerinden değerleme ve şüyulandırma 

sistemi uygulanmaktadır. Genel olarak % 20-30 oranlarında düzenleme payı 

alınmaktadır. Belediyeler bu uygulamalarda hiçbir alan için vatandaşın parselinden 

bedelsiz olarak pay alma hakkına sahip bulunmamaktadır. Japonya’daki parsellerin 

küçük ve mülkiyet hakkının önemli olması nedeniyle, yapılacak binaya ilişkin bahçe 

mesafeleri, kat nizamı gibi kısıtlamalar belirli ölçüde getirilememektedir. Söz konusu 

kısıtlamaların az oluşu düzensiz yapılaşmayı da beraberinde getirmektedir. 
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5. PLANLAMA VE İMAR HUKUKU AÇISINDAN İNGİLTERE ÖRNEĞİ’NİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

5.1 İngiltere’de Planlamanın Gelişimi 

İngiltere’de planlama terimi ilk olarak 1909 tarihli Konut ve Kent Planlaması 

Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun ile yerel yönetimler imar ve gelişme şeması 

hazırlama yetkisi ile yetkilendirilmiştir. 1932 yılında Kent ve Kır Planlama Kanunu 

çıkarılarak alan oldukça genişletilmiştir. İngiltere’de Bahçe-Şehir yaklaşımı savaş 

sonrasında oldukça büyük bir alanda etki göstermiştir. Ebenezer Howard ve Patrick 

Geddes bu yaklaşımı kuramsallaştıran önemli isimlerdendir. 1947 yılında çıkan bir 

kanunla arsası üzerine yapı yapmak isteyen malikler yapı izin belgesi karşılığında 

arsalarından doğacak değer artışları için imar harcı ödemek durumunda kalmışlardır. Bu 

düzenleme, arsanın o günkü değerinin esas alınması açısından oldukça önemlidir. 

Kamulaştırmada bugünkü değer uygulaması 1959 yılına kadar devam etmiştir. 1959 

yılında ise piyasa değeri üzerinden değerleme esas alınmaya başlanmıştır. 1967 yılında 

kurulan Arsa Ofisi ile imar değerinin vergilendirme yoluyla geri alınması esası 

getirilmiştir. Bu oran hükümet tarafından başlangıçta % 40 olarak saptanmıştır (Keleş 

2014). Vergiye esas olacak değerin taban değer ile pazar değeri arasındaki farka eşit bir 

değer olması kararı alınmıştır. Taşınmazlardan vergi alma yolu halen birçok ülke için 

önemli bir gelir kaynağı olduğu gibi, İngiltere için de gelirlerin büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır.  

İngiltere’de planlama sistemine ilk kapsamlı çerçeve 1947 tarihli Kent ve Kır Planlama 

Kanunu ile çizilmiştir. Bu yasa ile bölge konseyi (County Council) ve bölge yönetimi 

(County Borough), planlama otoriteleri olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 

resmi bir plan hazırlanarak yasallaştırılması, planlamanın keyfiliğini önlemek amacıyla 

bir denetim sistemi getirilmesi, planların uygulanabilmesi için örgütsel bir yapı 

meydana getirilmesi amaçlanmaktaydı. Ancak, zaman içerisinde bu planlar ile 

hedeflenen amaçlar yetersiz hale gelmiştir.  
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1964 yılında bir komisyon (Planning Advisory Group) kurulmuştur. Bu komisyonun 

hazırlamış olduğu rapor sonucunda ve bu öneriler doğrultusunda yeni bir yasa olan 

Şehir ve Ülke Planlaması Kanunu (Town and Country Planning Act) 1968 yılında 

yürürlüğe girmiş ve ülkede yeni bir planlama sistemi oluşturulmuştur. Bölgesel ve yerel 

planlar olarak planlamada iki aşamalı bir yapı ve 3 tip imar planı bulunmaktadır: 

Bütünsel İmar Planları (Unitary Development Plan), Yapısal İmar Planları (Structure 

Plan) ve Yerel Planlar (Local Plan). Bütünsel planlar, Büyükşehir ölçekli bölgeler için il 

meclislerince düzenlenmekte ve Bakanlıkça onaylanmaktadır. Genel stratejiler ve harita 

açıklamalarından oluşmaktadır. Bütünsel imar planı alanın tek planıdır ve diğer planları 

daha güçlü hale getirmektedir. Bu alan için imar, koruma, imar kontrolü ve genel amaçlı 

arazi kullanımı politikası çerçevesi gibi tüm planlama konularını kapsamaktadır. Plan 

iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm, bir çerçeve belgedir ve yerel yönetimin arazi 

kullanım politikaları ve genel imar stratejisi hakkında bir açıklama yapmaktadır. 

Planlamanın 10 yıllık bir döngü içinde gerçekleşeceği ve yetkililerin Çevre Bakanlığı, 

Doğa Koruma Konseyi ve Yerel Komisyon ile istişarede bulunması gerektiğini 

belirtmektedir. İkinci bölüm, birinci bölümdeki konuları detaylandırmakta ve bireysel 

başvurular için planlama kararlarını ilgilendiren konular hakkında detaylı bir şekilde 

rehberlik etmektedir. Ortak Bütünsel Planlar ise iki veya daha çok büyükşehrin birlikte 

hazırladığı planlardır (Çağlar 2016). 

Yapısal planlar, yerel otoriteler için imar planlarının uygulanabilmesi amacıyla ana 

çerçeveyi çizmektedirler. Bu çerçeveye uygun olarak, anahtar ve stratejik politikaları 

belirlemektedir. Devlet Sekreteri, konut, yeşil kuşaklar, kırsal ekonomi, sanayi, ticaret, 

perakende ve stratejik ulaşım, maden işletmeleri, atıkların elden çıkarılması ve yeniden 

kullanılması; turizm, dinlenme ve otoyol tesisleri içeren yapı planlarının içeriği 

konusunda rehberlik etmektedir. 

Yerel planlar ise, çok daha ayrıntılı bir şekilde yerel planlamadan sorumlu semt 

belediyeleri tarafından hazırlanmaktadırlar. Yapısal plana uygun olarak hazırlanmaları 

gereken bu planlar, bakanlık onayı gerektirmeden kendi meclislerinde kabul 

edilmektedir.  
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2011 yılından sonra bölgesel strateji planları sistemden kaldırılmıştır. Taraflar ile 

yönetim arasında oluşan uyuşmazlıklar sonucu istenilen amaçlara ulaşılamamıştır. 

1970’li yıllarda ülkede yaşanmış olan uzun süreli ekonomik ve siyasi sorunlar belirsiz 

ve uzlaşma sağlanamayan bir süreci de beraberinde getirmiştir. Yaşanan sıkıntılı 

dönemden sonra 1980’li yıllarda yeni bir planlama arayışına girilmiştir. 1979 yılında 

Thatcher’in iktidara gelmesinden sonra planlamanın çok kötü bir sürece girdiği, o 

dönem için en yaygın görüş olmuştur. Planlama kontrolleri gevşetilerek, girişim alanları 

(Enterprise Zones) ve plan koşulları sadeleştirilmiş alanlar getirilmiştir. Planlama yetki 

ve gücü bazı önemli örneklerde merkezden kurulan Kentsel Geliştirme Ortaklıklarına 

devredilmiştir. Kırsal Planlama ve Yerel Yönetim Kanunları üzerinde önemli 

değişiklikler yapılmamıştır. 

1980 yılında hükümetin hızla çıkardığı yasal düzenlemelerle, 

-  Planlama kontrol yetkisi doğrudan bölge meclislerine bırakılmıştır. 

- Kentlerin iç bölgelerinde yapılacak yenileme ve gelişmeyi hızlandırmak için yerel 

yönetimlerin yetkilerini kaldıran Geliştirme Ortaklıkları (Development Corporations) 

kurulmuştur. 

- Girişim Alanı (Enterprise Zone) adı altında belirlenen özel bölgelerde imar izni 

gerekliliği ve yerel yönetimlerin yetkisi kalmamıştır. Bu bölgeler her türlü imar 

harcından ve geliştirme vergilerinden muaf tutulmuştur. 

- Kamu kuruluşlarının elindeki kullanılmayan, boş veya az kullanılan kamu arazilerinin 

bilançosu çıkarılarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile satılması kararı alınmıştır. 

- Planlama müracaatları için ilk defa harç getirilmiştir (Altaban 1992). 

1980 yılında yayınlanan Çevre Bakanlığı genelgesinde; plan izni verme işlemlerinin 

kolaylaştırılması istenmiştir. 1985 yılında ise yeni bir yasa tasarısı kanunlaşmıştır. 1986 

yılında çıkarılan bir kanun ile Londra Büyükşehir Belediyesi ve 6 yerel yönetim birimi 

olan metropoliten alan konseyleri kaldırılmıştır. Planlamada kolaylaştırma politikasına 

devam edilmiştir. Ayrıca Çevre Bakanlığına bağlı Gayrimenkul Danışma Grubu adı 

altında danışmanlık yapacak bir grup kurulmak istenmiş; ancak sonra vazgeçilmiştir. 
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Yine de, bu girişim o dönemde böyle bir ihtiyacın farkına varılması açısından oldukça 

önemlidir. 

İngiliz İmar Hukuku’nda üçlü bir yapılanma bulunmaktadır. Birinci olarak, yerel 

otoritelerin imar kararları ve planları, ikinci olarak bu kararlar ve planlar üzerinde 

merkezi hükümetin genel gözetim ve denetimi ve son olarak belli konulara has olmak 

üzere özel merkezi karar alan kurumlar (Çağlar 2016). Denetim içtihatlar ve usul 

kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır. 2011 Yerellik Kanunu (Localism Act) öncesi, 

Ulusal Planlama Direktörlüğü tarafından ulusal nitelik taşıyan planlama politikası 

açıklamaları (PPS) hazırlanmaktaydı. Ulusal nitelikteki bu planlar yerel otoriteler için 

bağlayıcı nitelikteydi. Ancak çok uzun ve yeterince açıklayıcı olmayan bu düzenlemeler 

tartışma konusu olmuş ve 2011 yılındaki reform niteliği taşıyan Yerellik Kanunu ile 52 

sayfalık tek doküman olan Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi’ne (National Planning 

Policy Framework- NPPF) dönüştürülmüşlerdir. 2012 yılında hazırlanan ilgili son 

düzenlemenin de oldukça karışık ve uzun olduğu eleştirisi devam etmektedir 

(Cullingworth, Nadin, Hart, Davoudı, Pendlebury, Vıgar, Webb ve Townshend 2015). 

Planlama sistemi çerçevesinde İngiltere’de merkezi hükümetin başkanlığında 

Topluluklar ve Yerel Yönetimler Sekreteri; Galler’de ise Hükümet ile Çevre ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı yetkili kılınmıştır. Ancak işlerin büyük çoğunluğunu 

ilgilendiren yetkiler, yerel konseyler aracığıyla yürütülmektedir. Çoğu günlük planlama 

konuları için yerel planlama otoritesi denetleme yetkisine sahiptir. 

Planlama sistemi yerel yönetimler ve topluluklar tarafından uygulanacak şekilde 

tasarlanmıştır. İngiltere’nin birçok yerinde üç kademeli yerel yönetim vardır: 

- İl konseyleri (meclisleri) 

- İlçe konseyleri (meclisleri) 

- Özel idare altındaki mahalleler veya cemaatler (Parish) veya belediye konseyleri 

(meclisleri) 

Planlama işlevleri, yerel yönetimler arasında, yani iller ve ilçeler olmak üzere iki farklı 

kademe arasında paylaştırılmaktadır. İller, yapı planları hazırlama, maden ve agrega 
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çalışmaları ile işleme konusundaki gelişmeleri kontrol etme, atık bertaraf etme siteleri 

ve milli park ile ilgili gelişmeleri kapsamaktadır. İlçe meclisi ise yerel planları 

hazırlamaktadır. Bölgesel planları hazırlama konusunda ulusal bir sistem yoktur ve 

yerel planlar, yasal olarak planlanmış diğer planlar ile tutarlılık göstermelidir. Kentsel 

imar şirketleri için belirli düzenlemeler vardır ve bunlar yerel hükümet tarafından, 

Planlama ve Arazi Kanunu kapsamında sağlanmaktadırlar (Mceldowney ve 

Mceldowney 1996). Yerel yönetim, yerel planlar hazırlamakta, planlama başvurularını 

belirlemekte ve yetkisiz planlamaya karşı yaptırım uygulamaktadır. 

İlçe meclisleri, genellikle ilçe meclisinin işlevleri olan ulaşım, mineraller ve atık 

planlaması dışındaki planlama konularından sorumludur. Londra’da Belediye Başkanı, 

potansiyel stratejik öneme sahip belli planlama uygulamalarını belirleme yetkisine de 

sahiptir. 

Mahalle ve belediye meclisleri, alanlarını etkileyen planlama uygulamalarını 

yorumlamada önemli bir rol oynamaktadır. Hükümet, mümkün olan en alt planlama 

düzeyinden itibaren alınan planlama kararlarını görmek istemektedir. Kent veya 

belediye meclisleri bulunmadığı zaman, yerel topluluk temsilcileri kent planı 

hazırlamak için bir mahalle forumu kurmak üzere başvurabilmektedirler. 

Yaşadıkları yerlerin biçimlendirilmesinde halkın katılımı çok önemlidir. Seçilmiş olan 

belediye meclis üyeleri de bu konuda öncülük etmektedirler. Belediye meclis üyelerinin 

bölge, ilçe veya belediye meclislerindeki rolü, planlama komitesinde (planlama 

başvurularıyla ilgili kararlar almakta) olup olmamalarına bağlı olarak değişmektedir. 

Bununla birlikte, bütün belediye meclis üyelerinin, plan yapımında yerel halkın görüş 

ve isteklerini temsil etmede önemli bir rolü vardır. 

Yerel planlama yetkilileri, planlama sisteminin çalışmasına yardımcı olmak üzere 

planlama görevlilerini atamaktadır. Daha küçük çaplı ve tartışma konusu olmayan 

planlama uygulamaları genellikle yerel planlama yetkililerince yapılmaktadır. Daha 

büyük ve daha tartışmalı planlar ise çoğunlukla plan komitesince görevlilerin önerileri 

doğrultusunda kararlaştırılmaktadır. Devlet Sekreteri, itiraz sistemi, çağrı süreci ve 
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ulusal düzeyde önemli altyapı projeleri ile ilgili kararlarda doğrudan doğruya rol 

almanın yanı sıra planlama sistemini de denetlemektedir. 

2012 yılında Hükümet, Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi’ni (NPPF) yayınlamıştır. 

Bu, imarın ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerini kapsayan İngiltere için dengeli bir 

ulusal planlama politikası için çerçeve sağlamaktadır. Yerel planları ve mahalle 

planlarını hazırlarken, çerçeve içindeki politikalar dikkate alınmalı ve planlama 

başvurularına karar verirken mutlaka incelenmelidir. Bununla birlikte, yerel ve çevresel 

planların nasıl yazılması ya da sonuçların nasıl planlanması gerektiğini 

anlatmamaktadır. Planlama sisteminin işleyişini sağlarken, özel kanunlarda özel 

hükümler yoksa söz konusu çerçeve hükümler uygulanmaktadır. Çerçeve hükümler 

getirdiği ilkelerle sürdürülebilir kalkınmayı, yeşil kuşakların korunmasını ve ekonomik 

gelişmeyi de desteklemektedir. Ancak içerik olarak karışık ve çok uzun olması 

beraberinde eleştirileri de getirmektedir. 

Enerji santralleri gibi ulusal olarak önemli altyapı projeleri için ise ayrı bir planlama 

politikası çerçevesi ve mevzuatı bulunmaktadır. Ulusal olarak önemli altyapı türlerine 

ilişkin ulusal politikalar da belirlenmiştir. Planlama Müfettişliği, Devlet Sekreteri adına 

ulusal düzeyde önemli altyapı projelerine başvuruların yürütülmesinden sorumludur. 

Proje başvurusu, Planlama Müfettişliği tarafından incelenmekte ve ilgili Devlet 

Sekreterine bu konuda görüş bildirilmektedir.  

Bütün bölgeler için bir imar planı hazırlanması gerekmektedir. Bu imar planları, diğer 

planlar için yol gösterici olarak genel çerçeveyi çizmektedir. Uzun bir süre stratejik 

planlama, ağırlıklı olarak Bölgesel Stratejiler vasıtasıyla yapılmıştır. Bunlar, birden 

fazla yerel planlama yetkisi alanını kapsayan planlardır ve bu alanlardaki yerel 

topluluklara belirli şartlar dayatmaktadırlar. Ancak Londra dışında, Bölgesel Stratejiler 

artık yasal imar planlarının bir parçasını oluşturmamaktadır. Bölgesel planların çok 

detaylı ve uzun oldukları konusunda birçok tartışma yaşanmış ve diğer bölgesel planlar 

arasında uyumun çok zor sağlanabildiği kanaatine varılmıştır (Cullingworth, Nadın, 

Hart, Davoudi, Pendlebury, Vigar, Webb ve Townshend 2015). Ancak halen Londra’da 
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Belediye Başkanı, başkent için stratejik bir plan hazırlamaktan sorumludur. Londra’daki 

yerel planların Londra Planı ile de uyumlu olması gerekmektedir.  

Birçok planlama sorunu idari sınırları aşmaktadır ve planın etkili olmasını sağlayan bir 

mekanizmanın olması çok önemlidir. Bu nedenle, yerel planlama otoritelerinin ve diğer 

kamu kurumlarının birlikte çalışmasını sağlayabilmek için 2011 Yerelleşme Yasası 

tarafından bir “İşbirliği için Yükümlülük” ilkesi getirilmiştir. Tüm ilgililerin ve devlet 

organlarının imar planları evraklarının hazırlanması, arazi kullanımı ve sürdürülebilir 

kalkınma konularında devamlılık arz edecek şekilde ortak hareket etmeleri temeline 

dayanmaktadır. 

 Yerellik Kanunu beraberinde 4 temel yeniliği getirmiştir; 

- yerel yetkililer için yeni özgürlük ve hareket alanları 

- topluluklar ve bireyler için yeni haklar  

- planlama sistemini daha etkili ve demokratik yapabilme reformu 

- konutlar konusunda yerel bazda karar alabilme yetkisi (Cullingworth, Nadın, Hart, 

Davoudi, Pendlebury, Vigar, Webb ve Townshend 2015). 

Tamamlayıcı planlama belgeleri ise, Konsey planlama uygulamaları ile ilgili kararlar 

alırken önem kazanmaktadır. Yerel Kalkınma Çerçevesinin (LDF) bir parçası olan 

tamamlayıcı planlama belgeleri, Strateji Kalkınma Plan Belgeleri (DPD) ve Alan Eylem 

Planları (AAP) içindeki yürürlükteki politikaları oluşturmakta ve genişletmektedir. 

Planlama belgelerine ilişkin olarak yayınlanan belgeler içerisinde park alanları, ağaçlar, 

yollar gibi konulara ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. 

5.2 Plan Türleri 

İngiltere’de tüm alanlar için imar planı yapılmaktadır, ancak bölgeden bölgeye 

değişiklikler görülmektedir. Teorik olarak stratejik, birleştirici ve yönlendirici bir rol 

üstlenen imar planları karar verme aşamasında bir kesinlik ve istikrar sağlamaktadır. 

Pratik olarak ise zaman içerisinde sahip oldukları gücü yitirmiş olsalar da hala sistemin 
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çok önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar (Cullingworth, Nadin, Hart, Davoudi, 

Pendlebury, Vigar, Webb ve Townshend 2015). Yerel yönetimler bu bağlamda bir yerel 

imar planı taslağı hazırlamaktadırlar. Bu taslaklar genel bir vizyon ve stratejik hedefleri 

göstermektedir. Planlamadan önce yerel yönetimler bünyesinde yer alan İleri Planlama 

Yönetim Takımı ile görüşülmesi, planın yapılması beklenen bölgeyi ve süreçleri 

önceden tanımak açısından oldukça önemlidir. Planların hazırlanması her zaman yoğun 

katılımla gerçekleşmektedir. Amaç mümkün olduğunca katılım sağlanarak herkesin 

fikirlerinin alınabilmesidir. İmar planları 5 ile 10 yıllık zaman aralıkları içerisinde 

gözden geçirilmektedir. Ancak yeni düzenlemelerde daha sık gözden geçirildiği de 

olmaktadır.  

Planların hazırlanmasında bazı aşamalardan geçilmektedir: 

- Yerel planlama otoritesi tarafından bir taslak planın hazırlanması, 

- Halkın ve paydaş katılımının sağlanması, 

- Kamuya açıklama süresi, 

- Gözden geçirilmiş bir planın yayınlanması, 

- İtiraz süresi, 

- Seçilen itirazlar konusunda yerel plan soruşturma / inceleme, 

- Soruşturma / incelemeyi yapan denetçi tarafından bir raporun yayınlanması, 

- Planda değişiklikler önerme, 

- Nihai planın yerel planlama otoritesi tarafından yayımlanması. 

Planlamada önemli bir yeri olan nazım planı (master plan), kapsamlı bir planlama 

belgesi ve arazi kullanımını yapılandırmak için kullanılan mekansal bir düzenleme 

olarak tanımlanabilmektedir. Oldukça kapsayıcı bir nitelik taşımakta olan nazım planları 

bölgesel ölçekte ve küçük ölçekli planlar için bir yol gösterici niteliktedir. Nazım 

planlar (master plan) planlamanın en önemli anahtarıdır. Uzmanlar ve yerel halk 

tarafından onaylanmış bir nazım planı hem yerel planların uygulanmasına yol 

göstermesi hem de imar uygulamalarının halk ile bütünlüğünü sağlaması açısından 

oldukça önemlidir. Coventry şehir merkezi nazım planı (Şekil 5.1) ile Londra Şehir 

Planı (Şekil 5.2 ) ilgili planlara örnek olarak gösterilebilmektedir.  
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Şekil 5.1 Coventry Şehir merkezi nazım planı 

 

 
 

Şekil 5.2 Londra Şehir Planı (1945) 

Başarılı bir nazım planı hazırlanabilmesi için 6 amacın sağlanabilmesi gerekmektedir: 

- fikir birliği oluşturmalı ve uygulamak için bir araç sağlamalıdır, 

- muhtemel uygulama yollarını hesaba katmalıdır, 

- tam gelişim potansiyelinden yararlanmak için pazar fırsatlarına izin verirken, arazi 

kullanım planlama sistemi ile tamamen bütünleşmelidir, 
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- esnek olmalı ve uyuşmazlıkların çözümünün esasını oluşturmalıdır, 

- katılımcı bir süreç sağlamalıdır, 

- herkes için uygulanabilir bir çözüm sunmalıdır. 

Yukarıdakilere ilave olarak yerel planlar ve mahalle planlarının nasıl yapılacakları 

hakkında ayrıntılar içererek, bilgiler vermektedir. Yerel halk ve ilgililer planların nasıl 

yapılacağına, ileride nasıl sonuçlanacağına ilişkin sorularına bu planlar sayesinde cevap 

bulabilmektedirler. 

Yapısal imar planları ise, sürdürülebilir kalkınma ilkesine dayanmakta ve yalnızca 

fiziksel gelişimin kontrol edilmesinden ziyade değişim sürecinin yönetimine de 

odaklanmaktadır. Yapısal planlama, mekansal planlamanın bir türüdür ve İngiltere’de 

kentsel planlama uygulamalarının bir parçasıdır. Herhangi bir yargı alanındaki bir 

yapısal plan genellikle haritalar, fotoğraflar, eskizler, tablolar ve şemalardan 

oluşmaktadır. Yapısal planlar İngiltere’deki bölge (county) yetkilileri tarafından 

hazırlanmaktadır. Bu planların 4 amacı mevcut olup (Cullingworth, Nadin, Hart, 

Davoudı, Pendlebury, Vıgar, Webb ve Townshend 2015), bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

- Geliştirme için gerçekçi bir hüküm içermek, 

- Arazi kullanım politikaları ile elde edilebilecek kilit stratejik hedefleri belirlemek, 

- Ulusal ve bölgesel politikalarla tutarlılığını sağlamak, 

- Yerel planlar için bir çerçeve oluşturmak. 

Bütünsel imar planları, iki bölümden oluşmaktadır: ilk bölüm, bir yapı planına 

benzemektedir; ikinci bölüm ise ayrıntılı politikalar ve geniş arazi kullanımı tahsislerini 

kapsayan yerel bir plana benzemektedir. Londra için hazırlanmış olan bütünsel imar 

planını uygulanabilir hale getirecek alansal strateji raporunu hazırlama yetkisi Belediye 

Başkanı’na aittir. 
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Özel olarak ise, planlar yerel ve mahalle planları olarak iki başlık altında 

incelenebilmektedir. Bahsedilen iki plana ek olarak, bölgesel planlar 2004 yılında 

yürürlüğe girmiş olsa da, 2010 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Sadece Londra’da 

uygulanmakta olan bölgesel planlar, Londra dışında bazı yerel yönetimlerce de çeşitli 

çalışmalarla uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak genel anlamda bir uygulama alanı 

bulamamaktadır. 

Yerel planlar, yerel planlama yetkililerinin, yerleşim alanlarının gelecekteki gelişimi 

için bir vizyon ve çerçeve oluşturabilmeleri ve bunu yaparken toplumla eşgüdüm 

sağlayabilmeleri için kilit belgelerdir. Yerel planlar, konut, yerel ekonomi, kamu 

tesisleri ve altyapı ile ilgili ihtiyaçları ele almaktadır. Ölçeği genellikle 1/2500 ile 

1/10000 arasında olan yerel planlar, işletmeler ve yatırımcılar için belli ölçüde bir 

kesinlik sağlamakta ve bireysel planlama uygulamaları ile ilgili kararlar almaya yönelik 

bir çerçeve sunmaktadır. Plan, koruma politikaları da dahil olmak üzere, arazi kullanımı 

ile ilgili detaylı prosedürlerin yazılı bir ifadesini içermek zorundadır. Bunlar, arazinin 

doğal güzelliğinin korunması, fiziki çevrenin iyileştirilmesi ve plan alanında trafik 

yönetimini içermek üzere tanımlanmıştır. Yerel planlar her zaman belediye meclisinin 

sorumluluğundadır. Yerel planı oluşturmak, yerel planlama otoritesinin öncülüğünde, 

ancak yerel toplum, toprak sahipleri ve diğer ilgili taraflarla işbirliği içinde ortak bir 

çaba şeklinde olmaktadır. Yerel planlar, yapısal planlarla uyumlu olmalıdır. Doğu 

Cheshire yerel planına ilişkin haritada yer alması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır 

(Şekil 5.3). 

Ayrıca yerel mineral planları ve yerel atık planları olmak üzere iki tür özel yerel plan 

daha bulunmaktadır. Planlama yetkilileri genellikle beşer yıllık sürelerle Çevre Koruma 

Kanunu çerçevesinde söz konusu planları hazırlamak durumundadırlar.  

 



62 
 

 
 

Şekil 5.3 Doğu Cheshire yerel uygulamalı plan haritası 

Yerel planların aynı zamanda yerel halkın ihtiyacı olan konuları ele alarak çözümler 

sunması istenmektedir. Bu planların ele alması gereken yerel halka yönelik konular 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- İlçenin kentsel ve kırsal çevrelerini korumak için kalkınma düzeyini kontrol etmek,- 

Yeşil Kuşak’ı korumanın önceliği, 

- İlçe belediye ve ilçe merkezlerini yenileme ihtiyacı, 

- Mümkün olan yerlerde yerel alışveriş imkanlarının temini,  

- Erişilebilir rekreasyon ve açık alan imkânlarının sağlanması, 

-Uygun kırsal çeşitliliğe izin verirken kırsal alanın uygun olmayan gelişimden     

korunması, 

- Kirlilik düzeylerini azaltma ihtiyacı, 

- Kamu güvenliği ve kişisel güvenliğin geliştirilmesi ihtiyacı, 

- İlçe genel görünümünü korumak ve tasarım kalitesini artırmak ihtiyacı, 

- Yerel halk için istihdam olanakları sağlama ihtiyacı, 

- Yerel film ve televizyon endüstrisini destekleme ve sürdürme ihtiyacı, 

- İlçenin yaban hayatını koruma ve doğayı teşvik etme ihtiyacı (Anonymous 2017a). 
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Planın ilgili yasal gerekliliklere uygun olup olmadığı bağımsız bir müfettiş tarafından 

incelenmektedir. Yerel planların hazırlanması sürecini belirleyen ana mevzuat, 2004 

yılında çıkarılan Planlama ve Kamulaştırma Kanunu (Planning and Compulsory 

Purchase Act 2004) ve 2012 tarihli Şehir ve Ülke Planlama Yönetmelikleri’dir (The 

Town and Country Planning Regulations). 

 

Mahalle planlaması ise toplum için yeni bir haktır ve paylaşılan ortak bir vizyon 

geliştirme amacındadır. Mahalle planlaması ilk olarak 2011 Yerellik Kanunu’nda yer 

almıştır ve giderek daha fazla kabul görmektedir. Mahalle planlarının tamamı, 

referandumda yerel topluluklar tarafından bağımsız bir incelemeye ve oy kullanmaya 

tabidir. Londra mahalle planı bu anlamda genel bir çerçeve çizmektedir (Şekil 5.4). 

Yerel stratejik ve ulusal politikalara uygun ve hukuki koşulları sağlayan bir mahalle 

planı referanduma sunulabilmektedir. Bir mahalle planı; incelenme aşaması sona 

erdikten, referandum yoluyla başarılı bir yerel destek sağlandıktan sonra resmi olarak 

Yerel Planlama Otoritesi tarafından onaylanmasıyla yasal imar planının bir parçası 

haline gelmektedir.  

 

Şekil 5.4 Londra Mahalle Planı 
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Mahalle planlama sistemini belirleyen temel mevzuat, 2011 Yerellik Kanunu ve 2012 

Mahalle Planlama Yönetmelikleridir (The Neighbourhood Planning Regulations).  

Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi’nde mahalle planlamasına ilişkin şu şekilde bir 

tanımlama yapılmıştır: “mahalle planları, toplulukların mahalleleri için paylaşılan ortak 

bir vizyon geliştirmeleri ve ihtiyaç duydukları sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaları 

konusunda doğrudan bir yetkiye sahip olmalarını sağlamaktadır. Mahalle planları, genel 

olarak yerel planın stratejik politikalarına uygun olmalıdır. Mahalle planları bu 

politikaları yansıtmalıdır”. Ülkede 10 ve 20 yıl süreli mahalle planları görülmektedir.  

Mahalle planları, bazı alt başlıklar altında 1/100 ölçekli haritalar şeklinde de 

hazırlanabilmektedir. Bu başlıklar;  

- Konut, 

- Ulaşım ve park alanlar, 

- Sağlık ve dinlenme tesisleri, 

- Okullar ve eğitim alanları, 

- Ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde ticari alanlar 

gibi plan işlevleri veya kullanımları kapsar. 

Planlama uygulamaları yasalar gereği halka açık olup planlar hakkındaki tüm bilgilere 

web sitelerinden ulaşılabilmektedir. Herkes mevcut ve geçmiş planlama başvurularını 

araştırarak uygulamalar hakkında yorum yapabilmektedir. Bir planlama başvurusu 

hakkında yorum yapmak isteyen herkes, bildirildiği tarihten itibaren 21 gün içinde 

itirazlarını ya da önerilerini dile getirebilmektedir.  

Ayrıca imar planlarına ek olarak imar için izin alma aşamasında yerleşim planı ve 

vaziyet planı da belediyelerce istenebilmektedir. Vaziyet planı 1/1250 veya 1/2500 

ölçekli olabilmektedir. Yolları, yapıları ve yerleşim planına konu alanı göstermektedir. 

Yerleşim planı ise 1/100, 1/200 veya 1/500 ölçeğinde olup çok daha ayrıntılı bir şekilde 

ağaçlar da dahil olmak üzere alan üzerindeki her şeyi göstermektedir. 
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İngiltere’de plan türleri 2011 yılında çıkarılan Yerellik Kanunu sonrasında değişikliğe 

uğramıştır (Çizelge 5.1). Bu kanun öncesinde mevcut olan ve ulusal planlamanın bir alt 

basamağını oluşturan bölgesel planlar kaldırılmıştır.  

Çizelge 5.1 İngiltere’de plan türleri 

 

ULUSAL 

 

LONDRA 
BÖLGE 

(County) 

İL, ULUSAL 

PARK VE 

İLÇE 

İLÇEDEN 

KÜÇÜK 

ÖLÇEK 

NPPF 
Ulusal politika 

açıklamaları 

Londra Planı-

mekansal 

planlama 

Mineral ve 

atıklar için 

yerel plan 

Yerel plan Mahalle planı 

Ulusal atık 

yönetimi 

planı 

Belediye 

Başkanı 

  Tamamlayıcı 

plan evrakları 

Yerel 

yetkililer 

Ulusal altyapı 

planı 

    Yerel yetkililer   

5.3 İmar Uygulamaları Sonucunda Oluşan Haklar 

Planlamaya bağlı olarak alanların imara açılması; yollar, okullar ve açık alanlar 

üzerinde bir etki yaratmaktadır. Yerel planlama yetkilileri, getirinin büyüklüğü ve 

türüne göre bir Topluluk Altyapı Birimi harcı koyabilmektedir. Söz konusu vergi 

aracılığıyla sağlanan para, alanın gelişimini desteklemek için ihtiyaç duyulan çeşitli 

altyapıyı finanse etmek için kullanılmaktadır. Yerel planlama yetkilileri, farklı oranlar 

belirleyebilmektedirler ve mutlaka önce bir ödeme planı hazırlamaktadırlar. 

Yararların yanı sıra imara açılması maliyetlerinin topluluklar tarafından paylaşılmasını 

sağlamak için, verginin % 15 oranındaki payı, gelişimin gerçekleştiği özel idare 

altındaki mahallelere  (parish) aktarılmaktadır. Yerel toplulukları planlanmada aktif rol 

almaya teşvik etmek için vergilerin % 25 kadar olan miktarı mahalle geliştirme 

kararının olduğu mahalle meclisine gönderilmektedir (Anonymous 2017b). 

Planlama yükümlülükleri genellikle, değiştirilmiş olan Şehir ve Ülke Planlama 

Kanunu’nun 106. bölümü uyarınca güvence altına alınmaktadır. Hükümet, konut 
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ihtiyacını karşılama konusunda, yatırımcıları ve halkı yeni evler inşa etmeye teşvik 

etmek için bir takım önlemler getirmiştir. Yeni Ev Tipi Bonus (veya Kredisi), merkezi 

hükümet tarafından yerel planlama otoritelerine yeni evler inşa etmek, mevcut binaları 

konut kullanımlarına dönüştürmek veya uzun süreli boş evleri tekrar kullanıma sokmak 

yoluyla kendi bölgelerinde ev sağlamak için hibe niteliğinde bir ödemedir. Bu şekilde 

sağlanan para, ilgili yerel planlama otoritesi tarafından, kendi bölgelerindeki hizmetleri 

desteklemek için uygun olduğunu düşündükleri şekilde harcanabilmektedir 

(Anonymous 2017b). 

Bazı imar uygulamalarına ulusal olarak izin verilmektedir ve bunlar için yerel olarak 

planlama başvurusunda bulunmaya gerek yoktur. Bununla birlikte, izin verilen bu imar 

hakları genel imar sınırlamalarına tabidir. Hükümet 2013 yılında konut arzını artırmak 

amacıyla, ev sahiplerinin tam planlama iznine başvurmaksızın mülklerini iyileştirmek 

ve genişletmek için önemli ölçüde haklara sahip olmasını sağlamıştır. 

5.4 Planlama Başvuru Süreci 

Yerel planlama yetkilisi, bir planlama başvurusu yapıldıktan sonra, teklifi (site uyarıları 

gibi yöntemleri kullanarak, komşulara ve mahalle meclislerine bildirerek) kamuoyuna 

sunmaktadır. Böylece o bölgede yaşayanlar görüşlerini ifade etme şansına sahip 

bulunmaktadır. Resmi danışma süresi normal olarak 21 gün sürmektedir. Herkes 

planlama başvurusu hakkında bu süre içerisinde yorum yapabilmekte ve bunun nasıl 

yapılacağı ile ilgili ayrıntıları yerel planlama yetkililerinden edinilebilmektedirler. Yerel 

planlama otoritesi başvuruyla ilgili karar verirken yazılı yorumları dikkate almaktadır. 

Birçok konu hakkında karar alınabilmektedir, ancak geniş anlamda arazinin kullanımı 

ve geliştirilmesi ile ilgilidir. Genel bir ilke olarak, planlama sistemi kamu yararına 

çalışmaktadır. 

Yerel planlama yetkilisinin, genelde küçük çaplı uygulamalar için 8 haftaya ve büyük 

konut veya işyeri siteleri gibi daha büyük projeler için 13 haftaya kadar karar vermesi 
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için süresi vardır. Genellikle, bir kez planlama izni verildiğinde, imar işlemleri 3 yıl 

içinde başlatılmalıdır. Bu süre içinde başlanmamışsa, başvuranın muhtemelen yeniden 

başvurması gerekmektedir. 

5.5 Hukuki Süreç - Plan Kararlarına İtiraz 

Yerel planlama yetkilisi planlama iznini vermez veya koşullara bağlı olarak yetki 

verirse başvuran Planlama Müfettişliği aracılığıyla Devlet Sekreterine başvurma 

hakkına sahiptir. Her başvuruyu değerlendirmek üzere Devlet Sekreteri tarafından 

bağımsız bir müfettiş atanmaktadır. Müfettiş, yerel planlama otoritesinden farklı bir 

görüşle gelebilmekte ve planlama izninin verilmesi gerektiğini veya başka koşullara tabi 

olabileceğini kararlaştırabilmektedir. Bu, yerel planlama otoritesinin veya yerel 

sakinlerin görüşlerini göz ardı ettikleri anlamına gelmemektedir. 

İmar planlarına aykırılık gerekçesiyle önce yerel planlama kurullarına, ardından 

Bakanlığa ve Yüksek Mahkemeye başvurabilmektedirler.  

Yerel bir otoritenin planlama konusundaki kararına karşı itiraz edilebilmektedir. 

Bununla birlikte, üçüncü bir tarafın temyiz hakkı yoktur yalnızca başvuranlar veya 

atadığı temsilciler itiraz edebilme hakkına sahiptir. Planlama itirazları, yerel planlama 

otoritesinden (LPA) bağımsız olarak Planlama Müfettişliği tarafından yürütülmektedir. 

Temyiz süreci, tüm maddi planlama hususlarının değerlendirmesini sağlamaktadır. 

Herhangi bir ücreti bulunmamaktadır. Başvuru belgesi, tapu, yerel planlama otoritesinin 

karar bildirimi, tüm planlar, çizimler ve belgeler, itiraz dilekçesi ve çevre haritasını 

göndermek kaydıyla başvuru yapılabilmektedir. Temyiz sürecinde itiraz süresi 5 

haftadır. Yerel yetkili ilgili tüm kişilere itiraz hakkında bilgi vermek durumundadır 

(Anonymous 2017a). 

Planlama Müfettişliği itirazın geçerli olduğundan emin olmak için itirazı kontrol 

etmekte ve normal olarak 19 hafta içerisinde bilgi vermektedir. Ancak söz konusu süre 
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daha uzun da olabilmektedir. Eğer verilmiş olan karardan memnun olunmazsa Yüksek 

Mahkemeye gidilmektedir. 

İdarenin imar hukukunda aldığı kararlar ve takdir yetkisinin sınırları dâhilinde kullanılıp 

kullanılmadığının yargıda denetime tabi olmasına, İngiliz Hukuku’nda judicial 

accountability (yargısal hesap verilebilirlik) denilmektedir (Çağlar 2016). 1990 tarihli 

Şehir ve Ülke Planlama Kanunu’nun (Town and Country Planing Act-TCPA) 287. 

maddesine göre, yapısal veya yerel planlara veya yapılan herhangi bir değişikliğe veya 

yönergeye karşı 6 hafta içinde Yüksek Mahkemede dava açılması mümkündür. Yine 

288. maddeye göre, Bakanlığın kararlarından zarar gören kişiler de Bakanlığa karşı aynı 

süre içinde dava açabilmektedirler. Yüksek Mahkeme, kararı iptal etme ve kararını 

yetkili otoriteye gönderme hakkına sahiptir. Ancak Krallık Şehir ve Ülke Planlama 

Kanunu ve buna ilişkin düzenlemelerle bağlı değildir. Hiyerarşi açısından 

değerlendirilecek olursa 2011 sonrası azalma görülmüş olsa da kendi içerisinde bir 

hiyerarşi korunmaktadır. Kamu yararı kavramı öncelikli olup kamu yararının 

sağlanması konusunda yerel idarelere ve tarafsızlıklarına güvenilmektedir. Bu nedenle, 

kamu ya da gerçek tüzel kişi olması açısından bir ayrıma gidilmemiştir. 

Planlama sürecinin her aşamasında halk katılımı büyük önem arz etmektedir. Taslak 

halindeki planlama aşamasında planlar 6 hafta süresince ilan edilmektedir. İtirazların 

dinlenmesi için bir açık oturum yapılmaktadır. Planlama başvurularında ise önce plan 

teklifi duyurulmaktadır. Yapının planlama açısından hukuka uygun olup olmadığı 

kontrol edilebilmektedir, bu amaçla Hukuka Uygun İmar Sertifikası internet üzerinden 

yetkili yerel otoritelerden talep edilebilmektedir.  

Planlama çalışmaları yerel düzeyde yürütülmekte olsa da, hükümet tarafından birbiriyle 

uyumu, geleceği öngörebilmesi ve katılım süreci ile bir bütün teşkil etmektedir. 1909 ve 

1919 tarihli İngiliz Planlama Kanunlarında, sadece gelişim seyri gösteren bir arazi değil; 

aynı zamanda oturum amaçlı kullanım ihtimali olan arazilerin de planlamasının 

yapılmasını öngörülmüştür (Backhus 1922). Bu nokta da göstermektedir ki, sadece var 

olan ihtiyaca yönelik değil aynı zamanda geleceğe yönelik planlama da titizlikle 

yapılmaktadır. 
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5.6 İngiltere’de Özel Uygulamalar  

İngiltere’de planlama yetkisi yerel yönetimler tarafından verilmektedir. Her 

belediyenim kendi internet sayfasında izlenmesi gereken usuller, bu konudaki örnekler 

ve başvuru yapabilmek için internet sayfalarında formlar bulunmaktadır. Süreç 

tamamen şeffaf bir şekilde ilerlemekte ve her aşaması ilan edilmektedir. Ancak elbette 

ki her yapı için izin süreçleri farklıdır. Ülkede özel alanlar için çok daha katı kurallar 

mevcut olup, bu alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

- Koruma Alanı, 

- Milli Park, 

- Üstün Doğal Güzellik Alanı, 

- Dünya Mirası Listesi, 

- Norfolk veya Suffolk Broads. 

5.6.1 Koruma alanları 

İlk koruma alanları 1967 yılında belirlenmiştir ve İngiltere’de bugün 8.000’den fazla 

koruma alanı mevcuttur. Özel mimarisi ve tarihi bağından dolayı seçilmiş olan bazı 

koruma alanları şu şekildedir: 

-Tarihi kentler ve kent merkezleri, 

-Balıkçılık ve maden köyleri,  

-18. ve 19. yüzyıl banliyöleri, 

-Model konut siteleri, 

-Tarihi parklarda bulunan kır evleri, 

-Tarihi ulaşım bağlantıları ve çevresi, örneğin kanal uzantıları gibi türlere 

ayrılabilmektedir (Anonymous 2017b). 

Çoğu koruma alanı Tarihi İngiltere Konseyi tarafından yerel planlama otoritesi olarak 

Londra Belediye Meclisine danışmak kaydıyla ve Ulusal Miras için Devlet Sekreterinin 
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onayını alarak belirlenmektedir. İstisnai durumlarda Devlet Sekreteri de karar 

verebilmektedir. 

Birçok yerel planlama yetkilisi koruma alanları için koruma alanı değerlendirmeleri 

hazırlamaktadır. İlgili alanın bir değerlendirmesi yapılarak neyin özel olması ve 

korunması gerektiğini açıklamaktadırlar. Ayrıca, koruma alanındaki imar sürecini 

yönetmek ve yürütmekle ilgili bazı genel yönergeler bulunmaktadır. Buna ek olarak, 

yerel planlama yetkilileri bazen koruma alanları için ek planlama belgeleri 

oluşturmaktadırlar. Bunlar, otoritenin bölgeyi uzun vadede nasıl yönetmeyi planladığını 

göstermektedir. Korunum alanlarında yer alan taşınmazlar için böyle bir belgenin var 

olup olmadığını görmek için yerel planlama yetkilileriyle görüşmek ve neler 

yapılabileceğini öğrenmek gerekmektedir. 

Koruma alanındaki bir mülkte ikamet ediliyorsa veya bu mülkten bir iş işletiliyorsa, 

kaplama, pencere, uydu antenleri ve güneş panelleri gibi her türlü değişiklikleri 

yapmadan önce Konseyden izin almak gerekmektedir. Konsey, 4. maddeye göre izin 

gerektiren değişikliklerin türünü değiştirebileceğinden, herhangi bir çalışmaya 

başlamadan önce Konsey ile mutlaka irtibata geçilmelidir. Bir ağacı kesmek veya 

herhangi bir budama işi yapmak için de, Konseye 6 hafta önceden haber verilmektedir. 

Söz konusu izin süresinin amacı ağacın koruma alanının karakterine yaptığı katkıyı 

değerlendirmek ve ağaç koruma için önlem alınıp alınmamasına karar vermek için 

Konseye gerekli zamanı tanıyabilmektir. 

Koruma alanlarında değerlemeye ilişkin Ahlfeldt, Homan ve Wendland’ın tezine göre 

özellikle Ladbroke koruma alanında yaşayanların her ne kadar kişisel fikirlerine uygun 

olmasa da planlamaları kabul ettikleri görülmektedir (Ahlfeldt Hofman ve Wendland 

2012). Bu tespit, yerel nüfusta koruma politikasının ortak bir anlayış temelinde 

oluşturulmasının önemini göstermektedir. Eğer korumanın aksine bir uygulama varsa, o 

bölgede yaşayanlar tarafından gerek itiraz, gerekse de yeni fikirler sunmak yoluyla 

müdahale edilmektedir. Bu anlamda bir toplumsal bilinç oluşmuştur. Aynı çalışmada 

koruma alanları içerisinde ev sahibi olmanın kiralamaya oranla daha fazla kabul 

gördüğü de saptanmıştır. Bir alanın karakterinin korunabilmesi, kişisel haklardan daha 
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üstün tutulmaktadır ve bu süreçten geçenler her ne kadar çok sıkı denetimlerden geçmiş 

olsalar dahi şikayette bulunmamaktadırlar. Koruma alanları içerisindeki evler tarihi 

nitelikleri nedeniyle çevredeki diğer taşınmazlara göre çok daha yüksek fiyata alıcı 

bulmaktadır. 

5.6.2 Belirlenmiş (listelenmiş) binalar 

Listeleme, bir binanın özel mimari niteliğini ve tarihle olan bağını belirlemekte, ayrıca 

gelecek nesiller için korunması amacıyla planlama sisteminin gözetimi altına 

sokmaktadır. Ne kadar yaşlı bir bina ise listelenme olasılığı o kadar yüksektir. 1700 ve 

1840 yılları arasında inşa edilmiş olanların çoğu ve orijinal durumları ile ayakta 

kalabilen 1700 yılından önce inşa edilen tüm binalar listelenmektedir. Özellikle 1945 

sonrası dönemdeki binalar için dikkatli seçim yapılması gerekmektedir. Bir binanın 

uygun olabilmesi için genellikle 30 yıldan daha yaşlı olması gerekmektedir. 

İnternet sayfası üzerinden başvuru formu doldurularak, listeleme sistemi aracılığıyla 

korunacak tarihi bir bina veya site için başvuru yapılabilmektedir.  

Koruma amacıyla başvuru yapılabilecek yapılar şu şekildedir: 

- Binalar, 

- Anıtlar, savaş anıtları da dahil olmak üzere,  

- Parklar, bahçeler veya savaş alanları, 

- Batık deniz siteleri (Anonymous 2017b). 

Eğer uygun görülecek olursa, başvurusu yapılan bina veya site daha sonra İngiltere 

Ulusal Miras Listesi’ne eklenmektedir.  

1990 tarihli Binalar ve Koruma Alanları Kanunu’nun birinci bölümü, Devlet 

Sekreterine özel mimari veya tarihi menfaatlerin bir listesini oluşturma, denetleme ve 

onaylama yetkilerini vermektedir. Planlama sistemi, arazinin halkın çıkarına olan 

gelişimini ve kullanımını düzenlemek üzere tasarlanmıştır. Tarihi sitelerin belirlenmesi, 
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yapı ruhsatı ve koruma alanı kontrolünün denetlenmesi vasıtasıyla sistem işlemektedir. 

Listeleme için yasal kriterler, bir binanın özel mimarisinin veya tarihi bağının 

bulunmasıdır. Birçok bina, mimari olarak ya da tarihsel açıdan ilginç olabilir ancak 

listelenebilmek için bir binanın çok özel bir tarihi ya da mimari bağının bulunması 

gerekmektedir. Listedeki yapılar mimari ve tarihi bağlarını yansıtacak şekilde 

derecelendirilmektedir.  

Birinci sınıf binalar istisnai özellikteki binalardır; II. sınıf binalar, önemli binalar ve III. 

sınıf binalar ise korumak için her türlü çabayı gösterecek şekilde özel bir bağı bulunan 

binalar olarak üç tür sınıflandırma yapılmaktadır. Devlet Sekreteri bir binanın özel bir 

bağı olup olmadığını değerlendirirken mimari ve tarihi açıdan özel olması kriterlerini 

kullanmakta ve bu bağa dayanarak yasal listeye eklemektedir (Anonymous 2017b); 

Mimari açıdan özel olması için, mimari tasarım, dekorasyon veya işçilik bakımından 

özel bir önem taşımalıdır. Tarihi bir önemi olması için, bir binanın ülkenin sosyal, 

ekonomik, kültürel veya askeri tarihinin önemli yönlerini göstermesi ve / veya ulusal 

olarak önemli insanlarla yakın tarihsel ilişkilerinin bulunması gerekmektedir. Listeleme 

tarafından sağlanan kanuni korumayı haklı kılmak için binanın fiziksel dokusunun 

normalden bir miktar daha yüksek kalitede olması beklenmektedir. 

Yapının yaşı ve türünün hayatta kalan örnekleri ne kadar az olursa, o kadar özel 

olmaktadır. Mutlak olmamakla birlikte mevcut bir kronoloji, değerlendirme için rehber 

niteliği taşımaktadır.1700 yılı öncesi, orijinal yapılarının önemli bir bölümünü içeren 

tüm binalar listelenmektedir, 1700 - 1840 yılları arasında çoğu bina listelenmektedir, 

1840 yılından sonra inşa edilen binalar için çok daha seçici davranılmaktadır. 30 yaşın 

altındaki binalar ancak olağanüstü özellikteyse ve tehdit altında bulunuyorsa 

listelenmektedir (Anonymous 2017). Eğer yapılan başvuru reddedilirse konuyla ilgili 

Tarihi İngiltere Komisyonuna (Historic England) başvuru yapılabilmektedir. Eğer 

başvurunun haklı olduğu kabul edilirse dosyası tekrar açılmaktadır. 

Listeleme işlemi her türlü değişikliği önleyen bir koruma türü değildir. Yapıda gerekli 

değişikliklerin yapılabilmesi için özel yapı ruhsatı alınması gerekmektedir. Listelenen 
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yapılar da diğer yapılar gibi kullanılabilmektedir. Listelenen binalar, hükümet planlama 

rehberliği içerisinde değiştirilebilmekte, genişletilebilmekte ve hatta bazen 

yıkılabilmektedir. Yerel yönetim, sitenin işlevselliği, durumu ya da uygulanabilirliği 

gibi tarihi önemini dengeleyen kararlar almak için listelenmiş yapı ruhsatını 

kullanmaktadır. Taşınmaz sahiplerine her ne kadar fazladan yük getirse de koruma 

alanlarında olduğu gibi burada da daha fazla değer atfedilmektedir. Her türlü değişiklik 

ve tamirat için özel izinlerin alınması gerekmektedir. Her Belediyede farklı yöntemler 

kullanılmakla birlikte bütün süreç şeffaf ve yol gösterici niteliktedir. Tüm yapılar ve 

izledikleri yollar halka açıktır. Dolayısıyla herkesin görüş bildirme ve itiraz etme hakkı 

mevcuttur. 

5.6.3 Ağaçların korunması 

Ağaçların korunması; belirli ağaçların, ağaç gruplarının veya ormanlık alanların 

korunması için İngiltere’deki bir yerel planlama otoritesi tarafından düzenlemiş bir 

kurala bağlıdır. Bu düzenlemeye göre ilgili ağaçlar için; 

- kesme,  

- süsleme, 

- şebeke destekleme, 

- kökünden sökülme, 

- kasıtlı hasar, 

- kasıtlı imha, yasaklanmaktadır ( Anonymous 2017b). 

Koruma altındaki ağaçların sahipleri yasaklanmış olan faaliyetlerden herhangi birini 

yerel yönetimin yazılı izni olmaksızın gerçekleştirememektedirler. Yetkililerden ve 

danışmanlardan ağaçların denetlenmesi, güvenliğinin sağlanması gibi konularda 

danışmalık alınabilmektedir. 

Ağaç Koruma Kuralı Kanunu’nun dayanağı değişikliğe uğrayan 1990 tarihli Şehir ve 

Ülke Planlama Kanunu’nun 8. bölümü ve 6 Nisan 2012’de yürürlüğe giren Şehir ve 

Ülke Planlama Yönetmeliği’dir. Yerellik Kanunu’nun 6. bölümü, ağaç koruma kuralına 

ilişkin düzenlemelere uyulmamasına ilişkin hususları içermektedir. 
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Koruma kararı yerel planlama yetkilileri tarafından resen ya da talep üzerine 

alınabilmektedir. İlçe meclisleri de ağaç koruma kararı alabilirler, ancak hem il 

planlama otoritesi, hem de ilçe planlama yetkilisi bulunan alanlarda kısıtlamalar 

mevcuttur. Eğer mevcut ağacın başka yere taşınabilmesi mümkün değil ise ya da yerel 

çevre açısından olumsuz sonuçlar doğuracaksa, ancak o takdirde koruma kararı 

çıkmaktadır. Yetkililer bu hususa ilişkin karar vermeden önce mutlaka şu anda veya 

gelecekte kamu yararı için önemli olduğunu ispat yükümlülüğündedir. 

Bazı ağaçlar veya ormanlık alanlar, çeşitli gerekçelerle koruma hakkına sahip 

olabilmelerine rağmen, onları bir karar konusu yapmaya uygun olmayabilmektedirler. 

Örneğin, iyi tarım veya orman yönetimi altındaki ağaçlarla ilgili olarak bir kural 

düzenlemek gerekmemektedir. 

Yerel yetkili, alanın genel durumunu önemli derecede etkileyecek şekilde ağaçların 

budanması veya hasar görme riski olduğuna inanıyorsa, bu konuda bir düzenleme 

yapması uygun olabilmektedir. Yetkililer, ayrıca özel türlerdeki ağaçlar için önlem 

niteliğinde koruma kararı da alabilmektedirler. 

Bir yerel planlama yetkilisi tarafından korumaya ilişkin karar çıkartılırsa, bu karar, arazi 

ile ilişkisi içerisinde olan insanlara beyanda bulunma hakkı tanımaktadır, bu nedenle de 

ilgili kişilere bildirim yapılmaktadır. Söz konusu kararın bir kopyası da ilgililerin 

incelemesi için hazır bulundurulmakta ve bütünüyle halka açık olmaktadır. Gelen itiraz 

ve fikirler ışığında kararda değişiklik yapılabilmektedir. 

Bir ağaç koruma kararının varlığı halinde yetkili memur yeterli bilgi toplamakla 

yükümlüdür. İlgili memur, karara dahil edilecek olan ağaçların sayısını, türünü, yerini 

ve bazı diğer bilgileri kaydetmektedir; 

- karardan etkilenen araziyle yasal olarak ilgili kişiler hakkında bilgi, 

- arazinin bugünkü kullanımı, 

- ağaç veya ağaçların doğal yaşam alanı olarak önemi, 

- karara dahil edilmeyecek ağaçlar. 
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Yerel yetkilinin kararı aldığı tarihte karar etkisini göstermeye başlamakta ve yetkili söz 

konusu kararın uzun dönem etkili olup olmayacağını onaylayana kadar 6 ay kadar 

sürmektedir. Bu süre içerisinde ilgili herkese ilan edilerek durum bildirimi yapılmakta 

ve itiraz için 28 günlük bir süre verilmektedir. Kanunda açıkça itiraz ve temyiz 

hükümleri yer almasa da tehlike teşkil eden konular gibi istisnai hallerde Devlet 

Sekreterine başvurmak kaydıyla kanuni yollara başvurulabilmektedir. 

5.6.4 Kentsel tarım uygulamaları 

Son yıllarda giderek daha hızlı bir şekilde artan kentleşme sorununa paralel olarak 

yaşanan gıda krizi ve ekonomik kriz, kentsel gıda güvencesizliğinin artması, bu konuya 

siyasi ilginin artmasını da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla yenilikçi stratejiler ihtiyaç 

duyulmuştur. Kentsel tarım, kentte yaşayan yoksulların yenilikçi ve güvenilir gıdalara 

erişimini güçlendirerek, gıda harcamalarını düşürmekte ve ek nakit gelir yaratarak, 

kentin yeşillendirilmesine, kentsel atıkların yeniden kullanılmasına katkı sağlamaktadır. 

Kentler ne kadar kalabalık olursa olsun kentsel tarım için mutlaka yer bulunabileceği 

düşüncesiyle hareket edilmektedir. Tarım Bakanlığının yetkisinde olmakla birlikte 

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi diğer bakanlıklarla işbirliği de kaçınılmazdır. 

Kentte yaşayan yoksul vatandaşların gıda ve suya erişimini arttırmak ve özellikle 

tarımsal arazi kullanımının güvenliğini arttırmak için gerekli özen gösterilmelidir. Bu 

amaçla tarımın kentsel gelişim, arazi kullanımı ve imar planlarına dahil edilmesi ve 

korunan tarım bölgelerinin diğer kentsel çıkar gruplarının rant kaygılarına karşı etkin 

şekilde korunması çok önemlidir. Çoğu kentte, gerçek bir arazi problemi olmamasına 

karşın, arazinin gıda güvenliği ve sürdürülebilir kentleşme için kullanılması ile ilgili 

etkin yönetim politikalarının eksikliği söz konusudur. Planlama yaparken tarım 

alanlarının korunması kadar aynı zamanda konut politikalarının da bu çerçevede 

çizilebilmesi gerekmektedir. 
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5.6.5 Kamulaştırma 

İngiltere’de yapılan kamulaştırma uygulamaları da, Türkiye’de olduğu gibi amaç ve 

konularına göre farklı düzenlemelerde yer almaktadır. Ancak yapılacak kamulaştırmaya 

ilişkin değer tespiti için ana kaynak olarak 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan Arazi 

esas alınmakta ve genel çerçeveyi Tazminatı Kanunu (Land Compensation Act) 

çizmektedir. Buna göre, ilgili kanunun değerlendirmeye ait kısmı 6 temel ilkeden 

meydana gelmektedir. İlk 5 maddede doğrudan değerleme konusundan bahsedilmekte 

iken 6. maddede kamulaştırmadan doğmuş olan zararların tazminine değinilmiştir. 

Kamulaştırma işleminde ilk aşama, alınan kamulaştırma kararının ilgili taşınmaz 

sahibine bildiriminin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Daha sonra oluşturulmuş olan 

kurullarca mülkiyete ilişkin haklar ve ödevler incelenerek bu hususta raporlar 

hazırlanmaktadır. Kamulaştırma bedelinin tespitinde kamulaştırma tarihindeki rayiç 

bedel esas alınmaktadır. Bedel tespitinde, kamulaştırma sonrası meydana gelecek olan 

değer artışları dikkate alınmamaktadır. Ancak mal sahipleri kamulaştırma karar tarihi ile 

değer tespiti tarihi arasında geçen zaman içerisinde meydana gelebilecek değer artışını 

talep edebilmektedirler. 

5.6.6 Değer artışı ve vergiye tabi tutulması 

İngiltere’de şahısların elde etmiş oldukları değer artış kazançları gelir vergisine tabi 

tutulmamaktadır. Bu tür gelir artışlarından, ayrı bir kanunu olan Değer Artış Kazançları 

Vergisi (Capital Gains Tax) alınmaktadır. Değer artış kazançları vergisi gelir vergisi 

gibi yıllık olarak alınmaktadır. Şahıslar bir yıl boyunca elde etmiş oldukları değer artış 

kazançlarından yapmış oldukları ve kanunla düşülmesine izin verilen zararları düşerek 

değer artış kazancı vergisi ödemektedirler. Değer artış kazancı vergisinin konusuna, 

gayrimenkuller, menkul mallar, menkul kıymetler ve intifa hakları girmektedir. Değer 

artış kazançlarında vergiye esas, söz konusu varlıkların elden çıkarılması sonucu alınan 

bedeldir. Bu bedel genellikle satış bedelidir. Ancak satış fiyatı belli değilse, söz konusu 

varlıkların elden çıkarıldığı tarihteki piyasa değeri elden çıkarılma bedeli olarak 

alınmaktadır. Piyasa bedeline göre alınması oldukça nadir görülen bir durumdur; zira 

Türkiye’deki durumun aksine İngiltere’de beyan değeri ile gerçek değer arasında fark 
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bulunmamaktadır. Taşınmazın hediye edilmesi gibi istisnai durumlarda piyasa bedeline 

göre vergi alınmaktadır. 
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6. İMAR PLANLARI VE UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKİYE- 

İNGİLTERE KARŞILAŞTIRMASI 

Türkiye ve İngiltere örnekleri incelendiğinde imar planları ve uygulamaları açısından 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Türkiye’de imar planlarında ölçekler ve plan hiyerarşisi 

dikkat çekmekte iken, İngiltere’de planlarda ölçek ve hiyerarşiden öncelikli olarak 

bahsetmek güçtür. İngiltere’de imar planlarında Türkiye’dekinin aksine fiziki özellikler 

daha geri planda kalmıştır. Sosyal gelişmeyi dikkate alarak koruma ve geliştirme esas 

alınmıştır. Planlama sistemi daha geleneksel bir hal almıştır ve değişiklikler çok fazla 

görülmemektedir. Ancak yasal düzenlemeler fazla ayrıntılı ve anlaşılması güçtür. 

İmar planlarında halk katılımı oldukça önemlidir, zira halkın her aşamasına fiilen 

katıldığı, itirazlarını ve görüşlerini belirttiği planlar, kesinleştikleri zaman o bölgedeki 

halkın gereksinimleri karşılamakta daha başarılı olmaktadırlar. Türkiye’de askı süresi 

içinde ilan edilen planlar ne yazık ki gerçek amacına ulaşamamaktadır. Çoğu zaman 

kanunda yer alan bu ilan usullerine uyulmamakta ve halk bilgilendirilememektedir. 

Aleniyet ilkesinin uygulanamaması sonucunda itirazlar ve rant artmakta, planlara ve 

yetkililere olan güven ise azalmaktadır. İngiltere’de ise bu süreç oldukça başarılı bir 

şekilde yürütülmektedir. Her belediyenin internet sitesinde planlamaya ilişkin tüm süreç 

açıkça yer almakta, tüm karar ve uygulamalara herkes çok kolay bir şekilde ulaşım 

sağlayabilmektedir. Başvuru süreci de internet üzerinden işlemektedir, böylece işlemler 

hızlı ve adil bir şekilde ilerlemektedir.  

İngiltere’de sürdürülebilir planlama öncelikli amaçlar arasında olup, planlar gelecekte 

oluşabilecek ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Türkiye’de ise, keyfi 

uygulamalar sonucunda kısa süreli çözümler üretilerek gelecekte yaşanabilecek sorunlar 

göz ardı edilmektedir. Bu durumun neticesinde hazırlanmış olan planlar kısa sürede 

ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmektedir. İmar planlarında değişiklik yapılması hem 

maddi açıdan fazla yük getirmekte, hem de planlara olan güveni azaltmaktadır. 

Türkiye’de kamulaştırma gibi imar uygulamaları sonucunda oluşan değer artışlarında 

vergi uygulamasının olmayışı rant kavramının ortaya çıkışına da temel hazırlamaktadır. 
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Değer kayıplarının tazminat ile karşılanmasının yanında, değer artışlarının da vergiye 

tabi tutulması gerekmektedir. İngiltere’de söz konusu değer artışları vergilendirilmiştir. 

Bu nedenle, Türkiye’deki uygulamanın aksine, İngiltere’de herhangi bir değer artışı 

oluşması halinde artış oranında vergilendirilerek imar uygulamasından yararlanamayan 

bölgelerle arasında adil bir durum yaratılmaktadır. 

Koruma alanları açısından da büyük farklılıklar görülmektedir. İngiltere’de koruma 

alanları, tarihi yerler ve ağaçlara ilişkin çok net sınırlar çizilmiştir. Özel düzenlemelerle 

açıkça belirtilen alanlarda planlar için izin almak neredeyse imkansız kılınmıştır. Eğer 

herhangi bir değişiklik yapılmak isteniyorsa yapılacak olan değişiklik için izin 

başvurusu sürecinde o bölgede yaşayan tüm ilgililere yapılmak istenen değişiklik ilan 

edilmektedir. Yapılacak olan her türlü değişiklik bütün boyutlarıyla ele alınarak 

incelenmekte ve yaratacağı sorunlar değerlendirilmektedir. İngiltere’de koruma 

alanlarına ilişkin olarak izin almak imara ilişkin en zorlu süreç olarak 

değerlendirilebilir. Türkiye’de de koruma alanlarına ilişkin özel düzenlemeler mevcut 

olmakla birlikte, ne yazık ki bu düzenlemeler; kanunlardaki boşluklar ve politikalar 

doğrultusunda değiştirilebilmektedir. Kıyıların, ormanların imara açılması ve 

gecekondu affı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. İngiltere gibi birçok ülkede, 

Türkiye’nin aksine, arsa ve arazilerin büyük çoğunluğu devlete aittir. Özellikle kentsel 

alanlarda özel mülkiyetin az olması, planların yapımını kolaylaştırmakta ve rant 

oluşumunu azaltmaktadır. Ayrıca yüksek değerlerle kamulaştırma bedelleri 

ödenmesinin de önüne geçilmektedir. Türkiye’de ise, özellikle belediyeler, ellerinde 

olan taşınmazları elden çıkararak gelir elde etme yolunu seçmektedirler. Bu 

uygulamalar sonucunda yerel yönetimlerin ellerindeki taşınmazlar düşük bedellerle özel 

mülkiyete geçmekte ve gelecekteki imar uygulamalarında meydana gelecek sorunlar 

için zemin hazırlanmaktadır.  

Türkiye’de ecri misil uygulaması ile işgalciye haksız fiilinden ötürü bedel ödenmekte 

olup, gecekondulaşma ve kıyı yağması neredeyse teşvik edilmektedir. Haksız fiil ile 

kendi mülkiyetinde olmayan, devlete ait bulunan taşınmazları elinde bulunduran kişi 

için caydırıcılıktan uzak olan bu düzenleme ile bu tür haksız fiillerin önü açılmaktadır. 

İngiltere’de ise, bu tür bir düzenleme bulunmamakta ve hiçbir şekilde kabul 
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edilmemektedir. Tazminat ve haksız fiil hükümleri çerçevesinde bir değerlendirme 

yapılmaktadır. 

İngiltere’de sürdürülebilir planlamaya bağlı olarak kentsel tarım uygulamaları gibi 

toplumsal ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler de vardır. İmar uygulamalarına ilişkin 

düzenlemeler açık ve net olduğundan herhangi bir yetki karmaşası yaşanmamaktadır. 

Saydamlık ilkesi gereğince, her türlü bilgi halka açık olup her aşamada halkın görüşleri 

alınarak ilerlenmektedir. İmar sürecine ilişkin sorunlar araştırılırken söz konusu süreçte 

çok net çizgilerin Kanun’la çizilmiş olduğu görülmüştür. Diğer tüm düzenlemeler ilgili 

kanunlara uygun olarak yapılmaktadır. Her belediye kendi internet sitesinde planlamaya 

ve imara ilişkin süreci net bir şekilde anlatmakta ve bütün işlemleri halka açık bir 

şekilde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de sit kararları gibi korumaya ilişkin 

düzenlemeler taşınmaz maliklerince pek hoş karşılanmazken, İngiltere’de tarihi koruma 

alanları gibi korumaya ilişkin karar alınan yerlerde değer artışı görülmektedir. Halk için 

özel koruma alanları tarihsel değeri açısından büyük anlam ifade etmektedir.  

Türkiye’de ise imara ilişkin konular, içinde oldukça fazla sorun barındırmaktadır. Her 

yasal düzenlemede imara ilişkin hükümlerin bulunması yetki karmaşası yaratmakta ve 

buna paralel olarak, kanunlarda yer alan yasal boşluklar kullanılarak planlar 

hazırlanmaktadır. Katılım ve denetim eksikliği sonucunda keyfi uygulamalar ön plana 

çıkmaktadır. Planlama yapılmadan önce ihtiyaçlar genel bir çerçevede değerlendirilmeli 

ve mutlaka gelecekte oluşabilecek sorunların çözümüne odaklanılmalıdır. Konusunda 

uzman kişiler tarafından yapılması gereken planlar halka açık olarak yapılmalı ve 

mutlaka görüş ve itirazlar değerlemeye alınmalıdır. Katılım gerçek anlamıyla sağlandığı 

zaman keyfi uygulamalarda da azalma olacaktır. Türkiye’de öncelikli olarak rant sorunu 

çözülmelidir. Haksız değer artışlarının önüne geçebilmek için vergilendirme sistemine 

geçilmesi şarttır. Yerel yönetimler başta olmak üzere imar süreci büyük bir özenle ele 

alınmalı ve değerlendirilmelidir. Kısa vadeli çözümler yerine, uzun vadeli planlar tercih 

edilmelidir. Kanunlarda yer alan çelişkili hükümler yerine birbiriyle uyumlu ve yetki 

karmaşasına izin vermeyecek şekilde düzenlemeler yapılmalı ve hiyerarşik düzen bu 

çerçevede sağlanmalıdır. 
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Türkiye’de imar süreci birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. İngiltere gibi çoğu 

ülke imara ilişkin sorunları neredeyse ortadan kaldırmış ve kalıcı çözümler üretmiştir. 

Yapılacak olan yasal düzenlemeler ve bu konuda gerek yerel yetkililerin, gerekse de 

halkın bilinçlendirilmesi yoluyla imar sürecine yeni bir bakış açısı kazandırılmalıdır. 

Türkiye ve İngiltere açısından imar planlama süreçleri ve uygulamaları incelendiğinde 

iki ülke arasındaki farklılıkları gösteren karşılaştırmalı bir tablo ortaya çıkmaktadır 

(Çizelge 6.1). 

  

Çizelge 6.1 İmar uygulamaları ve sonuçları açısından Türkiye - İngiltere karşılaştırması 

İMAR VE PLANLAMAYA İLİŞKİN KONULAR TÜRKİYE  İNGİLTERE 

 Halk katılımının sağlanması  -  + 

 Değer artışının vergilendirilmesi  -  + 

 Tarihi yapıların ve alanların korunmasına ilişkin 

düzenlemelerin bulunması 
 +  + 

 Ormanların ve kıyıların korunmasına ilişkin 

düzenlemelerin bulunması 
 +  + 

 Kamulaştırma sonucu adil değerleme  -  + 

 Ecrimisil uygulaması  +  - 

 Gecekondulaşma  +  - 

 İmara ilişkin düzenlemelerin farklı kanunlarda yer 

alması 
 +  - 

 Rantın varlığı  +  - 

 Kentsel tarım uygulamaları  -  + 

 Planlamanın sürdürülebilir ve geleceğe yönelik olması  -  + 

 Düzenlemelerin fazla detaylı ve anlaşılmasının zor 

olması 
 -  + 
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Hızlı nüfus artışına paralel olarak, kentlerin ve buna bağlı olarak kent planlamasının 

ortaya çıkışı, sanayileşmenin gelişmesi sonucunda bir ihtiyaç haline gelmiştir. Planlama 

kapsamında değerlendirildiği zamanda imar planları, sadece fiziksel ihtiyaçlara cevap 

vermekle kalmayıp aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara da yanıt 

aramak zorundadır. Yerel yönetimler, kanun koyucu ve halk, planlama sürecinin 

ayrılmaz bütünleyicileridir. Planlar genel olarak kendi içerisinde kademelendirilmiş 

olup, her plan yürürlükteki üst planlara uymak ve bir alt planı yönlendirmek 

durumundadır. İmar planları sadece türleri olarak değil, aynı zamanda uygulanma 

araçları ve özel uygulamalar açısından da değerlendirilmelidir. Zira planlamaya ilişkin 

sorunlar, uygulama aşamasında ortaya çıkmaktadır.  

Hemen her ülkede planlama süreçlerinin farklı işleyişe sahip olduğu bilinmektedir. 

İngiltere ve Türkiye örnekleri planlama açısından incelendiğinde, hem plan türleri hem 

de uygulamaları ve karşılaşılan özel durumlar açısından farklar olduğu görülmektedir. 

Mülkiyet sistemindeki farklılıklar beraberinde planlamada da farklı yaklaşımları 

getirmiştir. Özel mülkiyeti benimsememiş ülkelerde merkezi idare ve belediyelerin 

kentsel gelişme alanlarını planlamaları ve buna göre uygulama yapılması, özel mülkiyet 

düzenini benimsemiş olan ülkelere göre çok daha düşük maliyetli, hızlı ve kolay 

olmaktadır.   

İngiltere fiziki planlamanın ötesinde daha çok planlamanın sosyal boyutu ile 

ilgilenmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik ve koruma kavramları öne çıkmaktadır. 

Toplumun gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarına cevap bulmak ve ilerlemesini 

sağlayabilmek için planlar hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye ise henüz fiziki 

planlamaya ihtiyaç duymakta ve ne yazık ki fiziki planlamadan kaynaklanan sorunları 

çözememektedir. İngiltere’de arazi varlığının mülkiyetinin büyük kısmı Kraliyet 

ailesinde oluğundan, planlama Türkiye’ye kıyasla çok daha sistematik bir şekilde 

gerçekleşebilmektedir. Türkiye’de Hazine, belediye ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının mülkiyetinde arsa ve araziler ise giderek azalma eğiliminde olup, bu 

gelişme beraberinde rant oluşumunu da getirmektedir. İmar uygulamalarından 
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kaynaklanan değer artışının vergilendirilmesi yolu ile rant sorununa da çözüm 

bulunabilecektir. İngiltere’de değer artışları vergilendirilmekte iken, Türkiye’de henüz 

böyle ayrıntılı bir vergilendirme yoluna gidilmemiş, ancak yeni kanun tasarısı 

hazırlıkları ile bu alandaki yeni düzenleme ve uygulamaların yapılması beklenmektedir.  

Planlama sürecine halk katılımının sağlanması da plan değişikliklerinin ve rantın 

önlenebilmesi açısından önem teşkil etmektedir. İngiltere’de halk katılımı planlamanın 

her aşamasının asli unsuru niteliğindedir. Yerel yönetimlerin internet sitelerinde, her 

belediyeye ilişkin şartlar ile uygulama değişiklik gösterse de, plan duyuruları, başvuru 

şartları, süreleri ve aşamaları açık biçimde yer almaktadır. Planlara ilişkin itiraz ve 

öneriler değerlendirilerek ve hatta gerektiğinde referandum yoluna da gidilerek planlar 

kabul edilmektedir. Bu nedenle plan değişiklikleri oldukça az görülmektedir. 

Türkiye’de de planlar askıya çıkartılmakta ve ilan edilmektedir, ancak teknoloji 

kullanımının gerek yerel yönetimler, gerekse de halk tarafından fazla benimsenmemiş 

olmasından dolayı planlamaya ilişkin süreçler halk tarafından yeterince dikkatli bir 

şekilde takip edilememektedir. Planların yapım aşamalarında halkın öneri ve 

itirazlarının dinlenmesi gibi konularda ise büyük ölçüde yetersizlikler bulunmaktadır.  

Planlama ile birlikte koruma kararlarının alınması ve uygulanması da çok önemlidir. 

Tarihi ve kültürel açıdan önemli alanların korunarak planlama yapılabilmesi, 

sürdürülebilirlik çerçevesinde dikkat edilmesi gereken bir konudur.  Kültürel ve tarihi 

varlıkların korunmasına ilişkin her iki ülke kanunlarında da ayrıntılı düzenlemeler 

bulunmakla birlikte İngiltere’de uygulama aşamasında daha disiplinli bir şekilde hareket 

edilmekte, bu alanlarda izin alınabilmesi ile plan değişikliğine gidilebilmesi son derece 

zor hale getirilmektedir. Türkiye’de ise korumaya ilişkin mevcut düzenlemelerin 

uygulanması aşamasında sorunlar yaşanmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu esas olmakla birlikte 5366 Sayılı Kanun gibi başka birçok kanunda korumaya 

ilişkin düzenlemeler bulunsa da, uygulama aşamasında kanuni boşluklardan ve yetki 

karışıklıklarından dolayı problemlerle karşılaşılmaktadır. İlgili sorunların çözümü için 

öncelikle kanunlar arası uyuşmazlık ve boşlukların giderilmesi gerekmektedir. Bu 

konuda ortak toplumsal bilincin sağlanabilmesi, mevzuatın uygulanabilirliği açısından 

çok önemli bulunmaktadır. 
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İngiltere’de imar planlarından kaynaklanan sorunlar uzun bir zaman diliminde 

hazırlanarak ayrıntılı çözümler sunulduğu için çok dikkat çekmemektedir. Planlama 

oldukça uzun sürede ve özenli biçimde gerçekleştirilmekte ve onaylanan planlar 

genellikle değişime uğramamaktadır. Planlamaya ilişkin kanunlar da sınırlı sayıda olup, 

zaman içerisinde güncelleştirilerek aynı kanunların yürürlükte tutulduğu görülmektedir. 

İngiltere’de ilgili sistemin gelişiminin sağlanması oldukça uzun zaman almıştır. Ancak 

ülkede yasal düzenlemelerin çok detaylı ve anlaşılmasının zor olması, sıklıkla eleştiri 

konusu yapılmaktadır. Türkiye’de ise kanunlar arasında yetkiye ilişkin sorunlar olmakla 

birlikte fazla ayrıntılı ve karmaşık olduğu söylenememektedir. Planlamanın sürekli 

değişen bir unsur olmaktan çıkarılması sonucu, toplumun planlamaya ilişkin güveni 

arttırılabilecektir. Farklı kanunlarda farklı kurumlara özel yetkiler tanınması, 

uyuşmazlık çıkması durumunda çözüm sürecini geciktirmekte ve planların işlevselliğini 

azaltmaktadır. Kanunlar ve kurumlar arası birlikteliğin sağlanması, uyuşmazlıkların 

çözümünde yaşamsal öneme sahiptir. Kanunlarda yer alan boşlukların giderilmesi de 

tartışmalı konuların birçoğuna cevap olabilecektir. 

İmar planları ve uygulamaları incelendiğinde iki ülke arasında birbirinden özellikle halk 

katılımın sağlanması, koruma alanlarındaki uygulamalar, plan türleri ve amaçları 

açısından farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de imardan kaynaklanan sorunlar 

çok önemli bir tartışma konusu iken, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde imar konuları 

yıllar içerisinde sorun olmaktan çıkarılmış ve planlama sürecinde ilan ve oylama gibi 

usullerle saydamlık sağlanarak planlamanın her türlü aşaması halka açık hale 

getirilmiştir. Planlama sürecinin saydamlığının sağlanabilmesi, sorunların çözümünde 

atılması gereken ilk adım olarak görülmektedir. Rantın vergilendirme yoluyla ortadan 

kaldırılmasının, yasal düzenlemelerin bütünlüğünün sağlanmasının ve gelecek odaklı 

çözümlerin sunulmasının, planlamadan kaynaklanan sorunların çözümünde atılması 

gereken önemli adımlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede imar 

uygulamalarının yeniden düzenlenmesinin tartışıldığı ülkemizde; halk katılımının 

sağlanması, imar uygulamaları sonucu oluşan değer artışının vergilendirilmesi ve plan 

değişikliklerinin kısıtlanması yoluyla yeni düzenlemelerin yapılması ve planlama 

politikasının gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir.  
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