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GĠRĠġ 

Devletin varlık nedeni, insanların tek baĢlarına yetemeyeceği ortak 

genel gereksinimlerin karĢılanmasıdır. Devlet örgütlenmesinin geliĢim 

sürecinde, karĢılanması gereken ortak genel gereksinimler ya da Devlet 

açısından görevler zaman içerisinde çeĢitlenmiĢ ve artmıĢtır. Ġlk baĢta 

toplumun iç ve dıĢ tehditlere karĢı korunması ve toplumun güvenliğinin 

sağlanması ile sınırlı olan kamusal görevler, zaman içerisinde birçok 

farklı türde görevlerin eklenmesiyle değiĢime uğramıĢtır. 

Devletin yerine getirmesi gereken görevlerin toplumun beklentile-

rine uygun olarak sağlanması; kural koyma, uygulama yapma ve dene-

timlerde bulunma iĢlevleri doğrultusunda Devlet yapılanmasının üç 

farklı kuvvete ayrılmasını gerektirmiĢtir. Devlet örgütü bu doğrultuda 

Yasama, Yürütme ve Yargı olarak üçe ayrılmıĢtır. Devlet denilen gücün 

temel görünümleri bu üç baĢlık altında ortaya çıkmıĢtır. 

Yasama, egemenliğin sahibi olan halk adına, ülkede ya da çevrede 

uyulması gereken kuralların belirlenmesi görevini üstlenmektedir. Ege-

menliğin sahipleri, hak ve özgürlüklerinin kamu gücü kullanılarak ne 

oranda kısıtlanacağına, Yasama organında temsilcileri olan milletvekil-

leri aracılığıyla kendileri karar vereceklerdir. 

Yasama organı tarafından konulan kuralların uygulanması yürüt-

menin görevidir. Yürütme, konulan kurallar çerçevesinde, Devletin yö-

netilmesi iĢlevini yerine getirir. 

Yargı erki ise, Yasama tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

ülkenin yönetilip yönetilmediğinin kontrol edilmesinden sorumludur. 

Devlet denildiğinde karĢımıza çıkan faaliyetlerin büyük çoğun-

luğu, yürütme örgütü tarafından gerçekleĢtirilen kamusal faaliyetlerdir. 

Yürütme faaliyetleri, siyasi yönünün yanında, esas olarak yönetsel 

ve teknik bir yapılanmayı ifade etmektedir. Devletin yönetilmesi, diğer 

bir ifadeyle Yasama ve Yargı dıĢında kalan kamusal görevler, yürütme 

faaliyetleri olarak karĢımıza çıkar. Yürütme faaliyetlerinin içerisinde 

hükümet politikaları ve siyasete iliĢkin konular da bulunmaktadır. Bun-

ların dıĢında, idari faaliyetler olarak tanımlanan kamusal görevler de 
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Yürütmenin içerisindedir. Bir bakıma yürütmenin teknik yönünü Ġdare 

oluĢturur. Ġdare ayrıca yürütme iĢlevini üstlenen organ olarak da ifade 

edilmektedir. Devlet dediğimiz örgüte aynı zamanda Ġdare de diyoruz. 

Ġdare’nin yerine getirmesi gereken faaliyetler, kamusal örgütlenme 

gereksinimini doğuran ortak genel ihtiyaçların karĢılanmasıdır. Bir ortak 

genel ihtiyacın idari faaliyet konusu olabilmesi için, öncelikle Yasama 

tarafından bu konuda bir düzenleme yapılması gerekir. Yapılan düzen-

leme doğrultusunda, toplumsal gereksinimleri karĢılamak için kamusal 

faaliyetler ortaya çıkar. Toplumsal değiĢime ve geliĢime paralel olarak 

artan ve çeĢitlenen ortak gereksinimler esas olarak Ġdarenin görevleridir. 

Ġdarenin yerine getirmesi gereken görevlerin artması ve çeĢitlen-

mesi bu görevlerin taĢıdıkları niteliklere göre sınıflandırılmasını zorunlu 

kılmıĢtır. Ġdare tarafından yürütülen faaliyetler, ortak özelliklerine 

bakılarak; milli güvenlik faaliyetleri, kamu hizmetleri, kolluk faali-

yetleri, idarenin iç yönetim faaliyetleri, planlama faaliyetleri ve 

özendirme/destekleme faaliyetleri olarak sınıflandırılabilir. Bu sı-

nıflandırma çerçevesinde ortaya çıkan faaliyetlerin yerine getirilmesi, bir 

ya da daha fazla idari birim tarafından üstlenilir. 

Planlama, Ġdarenin her faaliyet türü için geçerli olan bir gereklilik-

tir. Milli güvenlik hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin veya kolluk faali-

yetlerinin de planlanması gerekir. Bununla birlikte, Ġdarenin ayrı bir 

baĢlık altında, salt bir planlama faaliyeti de bulunmaktadır. Devletin 

yerine getirmesi gereken birçok anayasal görev, Ġdareye planlamalar 

yapma görevi yüklemiĢtir
1
. Devletin planlama sorumluluğunun yerine 

                                                           
1
 1982 Anayasası’nda Devlete yüklenmiĢ olan birçok temel görev, planlama yapmayı 

gerektirmektedir. Buna göre: 1982 Anayasasının 5. maddesinde yer alan; “kişilerin 

ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetle-

rini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan si-

yasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 

gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışma” görevi devletin temel görevidir. 

Devletin kendisine verilen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesinin planlama 

faaliyetini gerektirdiği açıktır. Ġnsan haklarının sınırlandırılması sonucunu doğuran 

engellerin kaldırılması ve insanın maddi ve manevi varlığını geliĢtirmesine imkân ve-

ren Ģartların hazırlanması; durumun tespiti, imkânların belirlenmesi, hedeflerin 

ortaya konulması ve sürecin planlanmasıyla mümkün olabilecektir. 

1982 Anayasasının yerleĢme ve seyahat hürriyeti baĢlığını taĢıyan 23. maddesinde; 

Yerleşme hürriyetinin, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağla-

mak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 

amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği hükmü getirilmiĢtir. Anayasa’nın 23. maddesi 
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düzenlemesi, imar planlama faaliyetlerinin temel amaçlarının belirlenmesi konu-

sunda karĢımıza çıkan anayasal bir metindir. Ġmar planlamasının temel amaçlarının 

düzenli ve sağlıklı bir kentleĢme olduğu ve dolayısıyla bu doğrultuda, kanunlarda yer 

alan yetkiler çerçevesinde yerleĢme özgürlüğünün kısıtlamaya tabi tutulabileceği 

açıkça düzenlenmiĢtir. 

1982 Anayasası’nın 44. maddesinde toprak mülkiyetine iliĢkin; “Devlet, toprağın ve-

rimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek 

ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak 

sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri 

ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir” hükmü, Devletin toprak koru-

mayla ilgili görevinin planlamayla faaliyetleriyle yakın iliĢkisi ve ancak planlama 

çalıĢmaları yapılmasıyla bu görevin gereği gibi yerine getirilebileceğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Toprağın değerlendirilmesi, korunması, köylülerin ihtiyaçların belir-

lenmesi ve bu doğrultuda köylülere kullanım imkânı tanınması ciddi bir planlama 

çalıĢmasını gerektirmektedir. 

1982 Anayasası’nın 56. maddesinde yer alan; “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 

korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, 

herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve 

madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 

sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” hükmü Devletin 

çevre konusunda alması gereken tedbirlerin doğru bir çevre planlamasıyla mümkün 

olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

1982 Anayasası’nın 63. maddesinde yer alan; “Devlet, tarih, kültür ve tabiat 

varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik 

edici tedbirleri alır” hükmü, Devletin kültür, tarih ve tabiat varlıklarının korunması 

konusunda alacağı tedbirleri düzenlerken, bu görevin bir planlamaya gereksinim 

duyacağı ve bir plan doğrultusunda yürütülmesi gerektiği açıktır. Koruma 

çalıĢmalarının yürütülmesine yönelik olarak görevlendirilecek idarelerin görevlerinin 

sınırlarının belirlenmesinden, korunacak değerlerin tespitine ve yapılacak 

müdahalelerin belirlenmesine kadar yapılacak faaliyetler ciddi bir planlama 

gerektirmektedir. 

1982 Anayasasının Milli Güvenlik Kurulunu düzenleyen 118. maddesinde yer alan; 

“Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygu-

lanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması ko-

nusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve ba-

ğımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin ko-

runması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Ku-

rulunca değerlendirilir” hükmü, milli güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin 

temel görevleri düzenlemekte ve bu görevin yerine getirilmesine yönelik olarak yü-

rütülecek faaliyetlerin planlama çalıĢmalarıyla yakın iliĢkisini açıkça ortaya koy-

maktadır. 

Planlama konusunda 1982 Anayasası’nda yer alan temel hüküm, “Planlama” baĢlığı al-

tında 166. maddede yer alan düzenlemedeki; “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, 
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getirilmesine yönelik olarak Ġdare tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler, 

planlama faaliyetleri olarak ayrı bir baĢlık altında toplanır. Ġdarenin 

planlama faaliyetleri, ilk bakıĢta bir hazırlık çalıĢması gibi gözükse de, 

birçok hak ve özgürlüğü yakından ilgilendiren ve etkileyen bir faaliyet 

olduğundan; planlama sürecine iliĢkin ilke ve kuralların belirlenmesi, 

uyulması gereken usullerin tespiti, hem hak ve özgürlüklerin korunması 

bakımından önemlidir, hem de planlama faaliyetlerinin baĢarıya ulaĢ-

ması ve kamu yararını gerçekleĢtirmesi bakımından zorunludur. 

Bu çalıĢmada, “Ġmar Hukuku” kapsamında; imar planlaması, imar 

uygulaması ve imar planlarına karĢı açılan iptal davalarına iliĢkin temel 

konular üzerinde durulmuĢ olup, bu konularda daha geniĢ bilgi için ve 

“Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukuku” hakkında ayrıntılı 

inceleme için, diğer çalıĢmalarımıza
2
 bakılmasını öneririz. 

 

                                                                                                                                             

özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla geliş-

mesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde 

kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. 

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde den-

geyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda top-

lum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef 

alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanma-

sına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlen-

mesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir” hükmüdür. Bu hüküm elbette üst 

ölçekli ve ülke düzeyinde yürütülen planlama çalıĢmalarını düzenlemektedir. Ancak, 

diğer planlama çalıĢmalarının anayasal temeli olarak karĢımıza bu hüküm çıkmaktadır. 

1982 Anayasası’nın ormanları ve orman köylüsünü düzenleyen 169 ve 170. maddele-

rinde yer alan hükümler, ormanların iĢletilmeleri, geliĢtirilmesi, korunması ve orman 

köylülerinin kalkındırılmasına yönelik alınacak tedbirler, bir plan çerçevesinde yü-

rütülmesi gereken faaliyetlerdir. Ormanların korunması da toprağın korunması faali-

yetlerinde olduğu gibi, köylülerin çıkarları dikkate alınarak gerekli planlama çalıĢ-

malarının yapılmasını gerektirir.  
2
 N. Ġlker ÇOLAK, Ġmar Hukuku, XII Levha Yayınları, Ġstanbul, 2010 ve N. Ġlker 

ÇOLAK, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, XII Levha Yayınları, 

Ġstanbul, 2011; Gürsel ÖNGÖREN, “Ġmar Planlarının Ġptali Davaları”, Ġstanbul, 

2011, http: //www.ongoren.av.tr/newsletter/tr/tr_newsletter.php ve Gürsel ÖNGÖ-

REN, “ĠnĢaat SözleĢmelerinde Ġmar Durumu Alınamaması veya ĠnĢaatın Ġda-

rece Durdurulması Halinde Müteahhittin Arsa Sahibine KarĢı Sorumluluğu ve 

Bu Durumun ĠnĢaat SözleĢmesine Etkisi”, http: //www.ongoren.av.tr/news/tr/special02.php 

http://www.ongoren.av.tr/newsletter/tr/tr_newsletter.php
http://www.ongoren.av.tr/news/tr/special02.php


 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

DEVLETĠN PLANLAMA GÖREVĠ VE ĠMAR PLANLARI 

Planlama faaliyetleri, toplumun ihtiyaçlarının karĢılanması çalıĢ-

malarında vazgeçilmez öneme sahiptir. Devlet örgütlenmesinin ortaya 

çıkmasına yol açan toplumun temel ihtiyaçlarının karĢılanması, planlama 

çalıĢmalarıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla Devletin varlık nedeni olan 

kamusal görevlerin ihtiyaçlara uygun olarak yürütülebilmesi için, plan-

lama faaliyetlerinin öncelikli kamusal görevler arasında yer alması gerekir. 

I- PLANLAMANIN ANAYASAL TEMELĠ 

1982 Anayasası 5. maddesinde; “Devletin temel amaç ve görevleri, 

Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 

Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur 

ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 

hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 

siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve ma-

nevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” 

olarak tanımlanmıĢtır. 

Anayasanın 166. maddesinde ise; “Ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve 

uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değer-

lendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu 

amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. 

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış 

ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler 

öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kay-

nakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, 

bu plana göre gerçekleştirilir. 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Mec-

lisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü 

bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla dü-

zenlenir” hükmü mevcuttur. 
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II- ĠDARENĠN PLANLAMA FAALĠYETLERĠ 

Ġdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler arasında ön-

celikli olarak planlama görevi karĢımıza çıkar. Ġdarenin yerine getirmek 

zorunda olduğu bütün görevlerin temelinde planlama faaliyeti yer alır. 

1- Ġdari Faaliyet Olarak Planlama 

Ġdarenin faaliyetleri genel olarak beĢ ayrı baĢlık altında toplanır. 

Bunlar; planlama, kamu hizmeti, kolluk, ulusal güvenlik ve iç yöne-

tim faaliyetleridir. Planlama faaliyetleri, ulusal kaynakların doğru tespit 

edilmesi ve verimli kullanılabilmesi için vazgeçilmezdir. 

2- Planlama Faaliyetleri ve Kamu Yararı 

Kamusal faaliyetlerin plansız bir Ģekilde yürütülmesi durumunda 

kamu yararının gerçekleĢtirilmesinin çok zor olacağı tartıĢmasızdır. Sı-

nırlı kamu kaynaklarının neredeyse sonsuz gereksinimleri karĢılamak 

amacıyla verimli bir Ģekilde kullanılması için farklı idari birimler ara-

sında görev karmaĢalarının yaĢanmaması gerekir. 

III- ĠMAR PLANLAMASI VE ĠMAR HUKUKU 

YerleĢim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileĢtiril-

mesi ve geleceğinin insan yaĢamının gereklerini karĢılayacak Ģekilde 

hazırlanmasına “imar planlaması”; imar planlamasında yetkili birimleri 

belirleyen, planlamanın temel ilkelerini, uyulması zorunlu usul kuralla-

rını, temel hedefleri, amaçları ve öncelikleri belirleyen hukuk kurallarına 

ise “Ġmar Hukuku” denir. 

1- Ġmar Planlarının Önemi ve Ġmar Planlaması Kavramı 

Plansız yerleĢim yerlerinin neden olacağı riskler, ulusal güvenliği 

tehdit edebilecek boyutta kamu düzeni ihlallerine yol açar. Plansız yerle-

Ģim alanlarında, toplum yaĢamı için önemli olan kamu düzeni gerekleri-

nin yerine getirilmesi imkânsız olacaktır. Güvenlik risklerine ek olarak, 

imar planı olmayan yerleĢim alanlarında toplumsal gereksinim duyulan, 

baĢta altyapı olmak üzere, hizmetlerin beklentilere uygun olarak sunul-

ması ve ihtiyaçların tatmin edilmesi gerçekleĢtirilemeyecektir. 

Ġmar planlaması; yerleĢim alanlarında alt ve üst yapılaĢmanın in-

san yaĢamının gereklerine uygun olarak Ģekillendirilmesini sağlamak 

üzere, bu alanların mevcut durumlarından hareket edilerek gelecek he-

deflerinin belirlenmesini ifade eder. 
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2- Ġmar Planlamasının Hukuki Boyutu 

Hukuk devleti ilkesi gereği, Ġdarenin her türlü faaliyetinin yasal 

dayanağının bulunması gerekir. Ġdarenin kanuniliği ilkesine ek olarak 

imar planlaması, yerleĢim alanlarında bulunan taĢınmazların mülkiyet 

hakkına doğrudan etkide bulunduğundan hukuki altyapısının eksiksiz 

düzenlenmiĢ olması gerekir. 

3- Ġmar Hukukunun Kaynakları 

Ġmar Hukukunun kaynakları genel olarak normlar hiyerarĢisinde 

bulunan hukuk kurallarını kapsamaktadır. Evrensel hukuk ilkeleri, Ana-

yasa, uluslararası sözleĢmeler, kanunlar, yönetmelikler Ġmar Hukukunun 

kaynakları arasında bulunmaktadır. 

Uygulamada doğrudan karĢımıza çıkan Ġmar Hukuku kaynakları 

olarak, Ġmar Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-

ruma Kanunu, Kıyı Kanunu, Turizmi TeĢvik Kanunu gibi kanunlar ile bu 

kanunların uygulanmasına iliĢkin teknik ayrıntıları düzenleyen yö-

netmelikleri sayabiliriz. 

 



 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

PLAN HĠYERARġĠSĠ, ÜST ÖLÇEKLĠ PLANLAR VE  

ĠMAR PLANLARI 

Ġdare, planlama görevini yerine getirdiğinde ya da diğer kamusal gö-

revler doğrultusunda planlama çalıĢmalarında bulunduğunda, ortaya 

farklı makamlar tarafından oluĢturulan ve farklı ölçeklerde birçok plan 

çıkar. Planlama dıĢındaki kamusal görevlere dair plan çalıĢmaları Ġdare-

nin iç iĢleyiĢine yönelik bir iĢlem olduğundan, her idare kendi planını 

uygulamaya koyar. Buna karĢılık planlama faaliyetleri kapsamında ger-

çekleĢtirilen plan iĢlemleri, Ġdarenin dıĢ dünyaya dönük faaliyeti oldu-

ğundan bu planlar arasında bir standart birliğinin sağlanması ve uygu-

lama sırasında yaĢanması olası çatıĢmaların önüne geçilmesi gerekir. 

Farklı idarelerin farklı ölçekteki planlama faaliyetleri kapsamında 

yapmıĢ oldukları planlarda belli bir standardın yakalanması için planla-

maya iliĢkin temel ilkelerin oluĢturulması ve plan yapım çalıĢmalarında 

dikkate alınması gerekir. Plan kararlarında belirli bir standardın oluĢtu-

rulmasının yanında, genel itibariyle düzenleyici metinler olan bu planla-

rın uygulanması sürecinde ortaya çıkması olası çatıĢmalarda nasıl hare-

ket edileceğinin de belirlenmesi gerekir. Bu doğrultuda plan kararları 

arasında bir sıralı düzenin var olduğu kabul edilmektedir. Daha doğrusu, 

planlar arasında bir hiyerarĢinin bulunması zorunludur. 

I- PLANLAMAYA ĠLĠġKĠN TEMEL ĠLKELER
1
 

Planlama çalıĢmalarında dikkat edilmesi gereken belli ilkelerin 

varlığı ya da bulunması gerekliliği açıktır. BaĢlı baĢına bir idari faaliyet 

olarak gruplandırılan planlama çalıĢmalarından beklenen baĢarının elde 

edilebilmesi için bu faaliyetlerin tabi olduğu temel ilke ve kuralların 

ortaya konulması gerekir. Ġdarenin planlama çalıĢmalarında etkili olan 

temel kurallar; yapılan plan çalıĢmalarına ve planı yapan idareye göre 

bazı farklılıklar taĢımakla birlikte, bir idari faaliyet türü olarak planlama 

faaliyetlerinde geçerli olan temel ilkeler; genellik, kamuya açıklık, 

                                                           
1
 Bu baĢlık altında iĢlenen konular hakkında daha geniĢ bilgi için bakınız: ÇOLAK, N. 

Ġlker, Ġmar Hukuku, XII Levha Yayınları, Ġstanbul 2010, s.83-95 
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süreklilik, bağlayıcılık, kamu yararına yönelik olma ve bütüncüllük 

olarak karĢımıza çıkar. 

1- Genellik Ġlkesi 

Planlama çalıĢmaları, eldeki imkânların değerlendirilmesi suretiyle 
mümkün olan en fazla yararın sağlanmasına yönelik olarak yürütülen ve 
amacı kamunun yararını sağlamak olan faaliyetlerdir. Kamu yararının 
gereği olarak yapılacak planlama çalıĢmalarında, plan yapılan alanda 
genel bir yaklaĢımla hareket edilmesi ve planlama kapsamında bulun-
ması gereken herhangi bir noktanın dıĢarıda bırakılmaması gerekir. 
Planlama çalıĢmaları yapılırken, planlanan bir arazinin ya da faaliyetin 
kapsam dıĢında bırakılmak ya da özel bir yaklaĢım gösterilmek suretiyle 
avantaj sağlanması kabul edilemeyeceği gibi, plan çalıĢmaları kapsa-
mında olması gereken bir alanın dıĢarıda bırakılması suretiyle cezalandı-
rılması ya da hak kaybına uğratılması da mümkün olmamalıdır. 

Plan çalıĢmalarının amacı doğrultusunda, elde var olan değerlerin 
plan çalıĢmalarında ortaya konulan hedefe ulaĢabilmek için en verimli 
Ģekilde kullanılması esastır. Planlama kapsamında bulunan arazi ya da 
faaliyetlerin kime ait olduğuna bakılmaksızın hareket edilmesi gerekir. 
Plan çalıĢmalarında genel yaklaĢım yerine, özel nitelikleri ve kiĢisel çı-
karları dikkate alan bir hareket tarzının baskın olması durumunda plan-
lamadan beklenen sonuç elde edilemez. Planlama çalıĢmalarında, yapı-
lan plan iĢleminin genel çerçevesini; planın hazırlık aĢamasında gerçek-
leĢtirilen bilimsel araĢtırmalar, ölçmeler, tetkikler, istatistikler ve objek-
tif nitelikler belirler. 

Bir arazinin planlama çalıĢmalarında fonksiyonunun ve yapılaĢma 
hakkının ne olacağı ya da olmayacağını belirleyen, mülkiyetinin kime ait 
olduğu değil, yapılan bilimsel araĢtırma ve değerlendirmelerin sonu-
cunda ortaya çıkan veriler olacaktır. Planlanan arazinin zemin durumu, 
bölgenin iklimsel verileri, sel, deprem gibi doğal afetlerle olan ilgisi, 
korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıyla olan iliĢkisi ve benzeri 
verilerden hareketle, yapılaĢma durumu ve kullanım kararları belirlen-
mek durumundadır. 

2- Kamuya Açıklık 

Planlama faaliyetlerinin amacı, planlama konusunda ortaya konu-

lan hedeflere ulaĢmaktır. Planlamanın hedefine ulaĢması, uygulamayı 

yönlendirmesiyle mümkündür. Plan çalıĢmalarının uygulamayı yönlen-

direbilmesinin birinci koĢulu, plan çalıĢmalarının kamuya açık olmasıdır. 
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Planlama faaliyetlerinin kamuya açık olmasının iki açıdan yararı 

bulunmaktadır. 

Kamuya açık olmanın birinci yararı plan iĢleminin herkesin ulaĢa-

bileceği ve inceleyebileceği Ģekilde hazır bulundurulmasıdır. Herkesin 

plan iĢleminin içeriğine ulaĢmasına izin verilmesi ve hukuk dıĢı engel-

lemelerde bulunulmadan isteyene planın kısmi ya da bütüncül olarak 

suretinin verilmesi ya da incelemeye hazır tutulması gerekir. Ġdare, 

planla ilgili suret talepleri konusunda ekonomik karĢılık olarak, fotokopi 

ve benzeri masraflar dıĢında istemde bulunarak kamuya açıklığı engel-

lememelidir. 

Kamuya açık olmanın ikinci yararı ise, idarenin planlama faali-

yetlerinde ilgili kiĢilerin sürece katılımının sağlanmasıdır
2
. Plan 

çalıĢmalarında yer almayan ilgililerin plan yapıldıktan sonra haberdar 

olmaları durumunda genelde hayal kırıklıkları yaĢamaları kaçınılmazdır. 

Yönetimin Ģeffaflığı adına plan çalıĢmalarında, hazırlık aĢamasında, 

ilgili kiĢilerin sürece katılımlarının sağlanması ve kendilerini ilgilendiren 

düzenleme hakkında, kanaatlerini baĢtan ortaya koyarak, süreci yönlen-

dirme imkânına sahip olmaları gerekir. Ġdarenin planlama çalıĢmalarında 

kapalı kapılar arkasında hazırlıklarını yürütmesi ve toplumun bu süreç-

ten haberdar olmaması kamuya açıklık kuralının ihlali anlamına gele-

cektir. 

Planların kendilerinden beklenen sonuçları doğurması için, hazırlık 

sürecinde özellikle o bölgede oturanlar ile planlamadan etkilenecek 

mülkü olanların katılımının sağlanması, planlanan alanda kamusal ihti-

yaçların belirlenmesi konusunda ilgililerin de görüĢlerinin alınması ge-

reklidir. Ġlgili kiĢilerin katılımlarıyla hazırlanan planların uygulanmaya 

konuluĢ sürecinde isteyen kiĢilerin bilgilenmesine açık tutulması, plan 

çalıĢmalarının kamuya açık olması kuralının temel koĢulları olarak kar-

Ģımıza çıkmaktadır. 

3- Süreklilik 

Plan çalıĢmalarında süreklilik, genel olarak Ġdarenin diğer faali-

yetlerinde de karĢımıza çıkacağı gibi, kamusal görevlerin kesintisiz bir 

                                                           
2
 Planlama sürecine toplumun katılımı, toplumun süreci yönlendirmesi, plan çalıĢmala-

rını etkilemesi ve ortaya çıkan plan kararlarının uygulanabilirliğinin sağlanması sonucunu 

doğuracaktır. American Planning Association, Planning and Urban Designing Standards, 

USA 2006, s. 7  
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Ģekilde yürütülmesi gerekliliğinin bir sonucudur. Plan çalıĢmasının ko-

nusunun arazi planlaması, yatırım planlaması ya da sektörel planlama 

olup olmadığına bakılmaksızın, bu faaliyetlerin kesintisiz bir Ģekilde 

yürütülmesi gerekir. Bir yerleĢim alanının, bazen planlı bazen plansız bir 

Ģekilde uygulamaya konu olması, hiç plan yapılmaması kadar kamu ya-

rarına aykırı bir durumdur. Plansız uygulama yapılması söz konusu ol-

duğunda, planlı dönemde elde edilen kazanımların kaybedilmesi kaçı-

nılmazdır. 

Plan çalıĢmalarında süreklilik ilkesinin iki farklı yönü bulunmak-

tadır. Bunlardan birincisi plan çalıĢmalarının birbirlerini izlemesi ve 

arada boĢluk bırakılmamasıdır. Her plan çalıĢmasının belli bir ömrünün 

olması kaçınılmazdır. Planların ömürleri, ekonomik, hukuki ya da maddi 

nedenlere bağlı olarak dolabilir. Böyle bir durumda mevcut planı uygu-

lamaya çalıĢmanın kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Böyle bir durum ortaya çıktığında idarenin 

yeni koĢulları dikkate alarak yeniden bir planlama faaliyetinde bulun-

ması gerekir. 

Planlarda süreklilik ilkesinin ikinci görünümü ise, var olan bir pla-

nın yürürlükte kaldığı sürece uygulanmasının zorunlu olmasını ifade 

eder. Plan çalıĢmaları düzenleyici metinler olarak, yetkili merciler tara-

fından yürürlükten kaldırılmadığı sürece uygulanmaya devam eder. Pla-

nın hükümleri doğrultusunda gerçekleĢtirilmiĢ olan uygulama iĢlemleri-

nin gereklilik doğması durumunda yeniden yapılması mümkündür. 

Ġdare, koĢulları oluĢtuğunda planın hükmünü tekrar tekrar uygulamak 

yükümlülüğü altındadır. 

4- Zorunluluk 

Ġmar planlamasından beklenen yararların elde edilebilmesi için bu 

faaliyetlerin yerine getirilmesinin öncelikli bir görev olması kaçınılmaz-

dır. Doğa ve sağlık koĢullarına uygun, toplumsal yaĢamın ve kamusal 

hizmetlerin düzenli bir Ģekilde yürütülmesine fırsat veren ve estetik bir 

yapılaĢmanın gerçekleĢtirilebilmesi için planlama faaliyetlerine öncelik 

verilmesi gerekir. 

Anayasa açısından planlamanın bir görev olarak Devlete yüklen-

mesinin nedeni, plansız hareket edilen faaliyetlerin baĢarı Ģansının düĢük 

olmasıdır. Anayasa, planlı bir Ģekilde hareket edilmesi durumunda, kal-

kınma çabalarının baĢarıya ulaĢabileceğini düzenlemiĢ ve bu konuda 
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Devlet’e görev yüklemiĢtir. Sahip olunan imkânların doğru değerlendi-

rilmesi suretiyle hedeflenen noktalara ulaĢılabileceği öngörülmüĢtür. 

Anayasa doğrultusunda çıkarılan kanunlarda da planlamanın bir 

görev olarak Ġdareye yüklenmiĢ olduğu görülmektedir. Kanun Koyucu, 

anayasal düzenleme doğrultusunda, devletin planlama görevinin gereği 

gibi yerine getirilmesini sağlamak üzere, özel bir teĢkilat kurulması ge-

reğini duymuĢtur (DPTKGKKHK
3
 m. 1). Kanun Koyucu gerek duyulan 

hallerde, kamu görevlerinin planlı bir Ģekilde yürütülmesine imkân sağ-

layacak düzenlemeler yapma yoluna da gitmektedir
4
. Ġdarenin yürüteceği 

faaliyetlerde planlama bir zorunluluk olarak görülmekte ve bu konuda 

gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Genel olarak idari faaliyetlerde önemi ve yapılması zorunluluğu 

tartıĢmasız olan planlamanın, imar uygulamalarında çok daha önemli 

olduğu açıktır. Zira imar uygulamaları konusunda Ġdarenin yerine getir-

mesi gereken görev ve sorumlulukların baĢarıya ulaĢabilmesi için, planlı 

hareket edilmesi hayati öneme sahiptir. Bir Ģehrin planlanması yapılma-

dan, sağlıklı bir yapılaĢma, düzenli hizmetler, ihtiyaçların zamanında ve 

yeterince karĢılanması ve göze hitap edecek bir yapılaĢmanın ortaya 

çıkması mümkün olmayacaktır. Ġmar Kanunun, imar faaliyetlerinden 

beklenen yararın elde edilebilmesi için, belli bir nüfusun üzerinde olan 

yerleĢim yerlerinde imar planlaması yapılmasının zorunlu olduğunu 

açıkça düzenlemiĢtir. Ġmar Kanunu’nun 7. maddesi; son nüfus sayı-

mına göre, nüfusu 10.000 kiĢiden fazla olan yerleĢim yerlerinde imar 

planlamasının zorunlu olduğunu, nüfusu 10.000’i aĢmayan yerlerde 

planlama çalıĢmalarının yapılıp yapılmamasının belediye meclisinin 

takdirinde olduğunu hükme bağlamıĢtır. 

Kanun Koyucunun belediye kurulabilmesi için gerekli asgari sa-

yıyı 5.000 kiĢi olarak belirleyip
5
, plan yapımı için 10.000 kiĢiyi esas 

alması kurallar arasında bir uyumsuzluk doğurmaktadır. Ġmar planlarının 

                                                           
3
 Devlet Planlama TeĢkilatı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

4
 02. 07. 1992 Tarih ve 3833 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının 

GerçekleĢtirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere GiriĢme Yetkisi Ve-

rilmesi Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini gereği gibi yerine 

getirmesine yönelik yapılacak planlama konusunda yetki sorunu yaĢanmasının önüne 

geçilmesi amacıyla çıkarılmıĢtır. Kanun 11. 07. 1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıĢtır.  
5
 03. 07. 2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesinde belediye 

kurulabilmesi için gerekli minimum nüfusun 5.000 olması gerektiği düzenlenmiĢtir.  
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yapılması zorunluluğunun nüfus sınırına bağlanması yönündeki düzen-

lemenin, aynı Ģekilde yerel yönetimlerin kurulmasında gerekli asgari 

nüfus koĢulu olarak da öngörülmesi gerekir. Ġki ayrı nüfus koĢulu geti-

rilerek, belediye kurulması için 5.000 kiĢilik nüfus yeterli sayılırken, 

imar planlamasının zorunlu bir görev olarak kabulünde 10.000 kiĢilik 

nüfusu aĢma koĢulunun getirilmesi uyumsuzluk yaratmaktadır. Ġmar 

planlaması yapılmasının zorunluluk olarak kabul edilmediği bir yerleĢim 

yerinde, belediye kurulmasına da izin verilmemelidir. Kanunla kurulan 

il/ilçe merkezlerinde belediye kurulmasının bir zorunluluk olduğu yö-

nünde, Belediye Kanunu’nun 4. maddesindeki düzenlemesinde nüfus 

koĢulu aranmaması durumunda ise daha enteresan bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Ġl merkezlerinin nüfusunun 5.000 veya 10.000 kiĢilik nü-

fusu aĢacağı beklenen bir durum olmakla birlikte, ilçe merkezlerinin 

bazılarında belediye kurulması için beldelerde aranan 5.000 nüfusun 

dahi olmayabileceği, birçoğunda ise 10.000 nüfusu aĢma Ģartının ger-

çekleĢmeyebileceği açıktır. Bu durum, il kurulmasının ve buna bağlı 

olarak ili oluĢturacak ilçe kurulması gereksiniminin siyasi tercihlere göre 

Ģekillenmesinin bir sonucu olduğu kadar, güvenlik nedeniyle bazı yerle-

Ģim yerlerinin ilçe merkezi haline getirilmesiyle de yakından ilgilidir. 

Ġlçe merkezi bir belediyenin, imar planlamasının zorunlu olması 

için Ġmar Kanunu tarafından aranan 10.000 kiĢi nüfusu aĢma koĢulunun 

gerçekleĢmemesi nedeniyle plan yapmaması ne kadar kamu yararına ve 

hizmet gereklerine uygun olacaktır? Bir ilçe merkezinin imar planı ol-

madan yerleĢime açılmasının Kanun Koyucu tarafından kabul edilebilir 

bulunması ne kadar yerinde bir durumdur? Yerel yönetimlerin yeniden 

Ģekillendirilmesi sürecinde ortaya konulan kanun düzenlemeleri ile mev-

cut kanuni düzenlemeler arasında var olan çeliĢkilerin yeniden ele alın-

masında yarar vardır. 

5- Bağlayıcılık 

Plan çalıĢmaları karĢısında kiĢilerin direnebilmeleri söz konusu 

değildir. Planlama faaliyetleri, kamu gücüne dayanılarak yürütülen ve 

icrai nitelik taĢıyan iĢlemlerdir. Bir alanda plan çalıĢması yapıldığında, 

planın amacı doğrultusunda planlama faaliyetlerinin kapsama alanında 

bulunan ilgili kiĢiler plan kararlarına uymak zorundadır. 

Bir arazi parçası üzerinde yapılan plan çalıĢması sonrasında ortaya 

konulan plan kararları, istisnasız bir Ģekilde planlanan alanda bulunan 

herkes açısından bağlayıcıdır. Planlanan alanda bulunan maliklerin ve 
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ilgili idarelerin plan kararlarına rağmen farklı bir uygulama yapabilmele-

rine hukuken imkân yoktur. Planda yer alan düzenlemelere aykırı bir 

uygulama söz konusu olduğunda, bu uygulama hukuka aykırı olacak ve 

yaptırımla karĢılaĢacaktır. 

Ġdarenin planlama faaliyetlerinin konusu ve amacı, planlanan alan-

dan bilimsel ölçüler içerisinde kamunun ortak yararını gerçekleĢtirecek 

Ģekilde yararlanılmasını sağlamaktır. Bu sonuca ulaĢabilmek için, ortaya 

konulan plan kararlarının ilgili kiĢiler bakımından uyulması zorunlu ka-

rarlar olması gerekir. Uyulma zorunluluğu bulunmayan bir plan çalıĢma-

sının sağlayacağı faydalar da sınırlı olacaktır. Plan hazırlık çalıĢmala-

rında varılan sonuçların plan kararları olarak ortaya çıkması sonucunda, 

bu plan iĢlemlerinin bağlayıcı olması, bu alanda yapılacak uygulamala-

rın bu kararlar doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi, planlama faaliyetlerinin 

baĢarısı için zorunludur. 

Plan kararlarını bağlayıcılığı konusunda kamu kesimi ve özel sek-

tör arasında bazı farklılıklar olsa da, genel olarak planlar bağlayıcı irade 

açıklamaları olarak ortaya çıkar. Kalkınma planında olduğu gibi, kimi 

plan çalıĢmasında özel sektörün zorlanması suretiyle plan kararlarının 

uygulanması tercih edilmeyebilir. Böyle durumlarda plan çalıĢmaları 

kamu kesimi için bağlayıcı olacaktır. Bununla birlikte plan çalıĢmasını 

gerçekleĢtiren iradede, özel sektör bakımından açık bağlayıcı ve zorla-

yıcı hukuki ifadeler ortaya konulmasa dahi, ekonomik olarak yönlen-

dirme, yol gösterme ve özendirme yapılarak, özel sektörün de sürece 

katılması sağlanabilecektir. 

Plan çalıĢmalarında kamu ya da özel sektör ayrımı yapılmaksızın, 

toplumun sahip olduğu kaynakların etkin ve verimli kullanılması yoluyla 

kamu yararının gerçekleĢtirilmesi sağlanmak istenir. Plan çalıĢmalarında 

çoğunlukla karĢımıza çıkan bu yaklaĢım tarzında, kamu ya da özel ay-

rımı yapılmaksızın, plan düzenlemelerinin çalıĢma kapsamında bulunan 

herkes ve her Ģey bakımından bağlayıcı olması söz konusudur. Aksine 

bir yaklaĢım benimsendiğinde, düzenlemenin baĢarılı olma Ģansı kalma-

yacaktır. 

6- Kamu Yararı Amacı 

Planlama faaliyetlerinin amacı, kamunun ya da özel sektörün sahip 

olduğu olanakların doğru bir Ģekilde kullanılması ve kamunun ortak ya-

rarının gerçekleĢtirilmesidir. Kamunun ortak yararına hizmet etme; dü-
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zenli, sağlıklı ve estetik bir kent oluĢumu ile sağlanır
6
. Planlama 

faaliyetleriyle ortaya konulan plan kararları, imkânların toplumun çıkar-

larına hizmet edecek Ģekilde kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Ġdare 

tarafından yürütülen kamusal faaliyetlerde amaç kamu yararını gerçek-

leĢtirmektir. Ġdarenin varlık nedeni kamu yararını gerçekleĢtirmektir. 

Kamu yararının gerçekleĢtirilmesi dıĢında bir amacın ön plana çıktığı 

kamusal görevlerin hukuka uygun olduğunu iddia etmek zordur. Ġdare-

nin diğer faaliyet türlerinde olduğu gibi, planlama faaliyetlerinde de 

amaç kamu yararının sağlanmasıdır. 

Plan çalıĢmalarında ortaya konulan temel hedefler, hedeflere ula-

Ģılabilmesi için var olan imkânların doğru bir Ģekilde kullanılması sure-

tiyle baĢarı sağlanması, kamu yararının gerçekleĢtirilmesinin ön koĢulla-

rıdır. Plan çalıĢmalarında var olan hedefler, toplum yararına olan ve ger-

çekleĢtirilmesi gereken hedeflerdir. Plan çalıĢmalarında amaç kamu ya-

rarı olmakla birlikte, bu amacın genel kamu yararı olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Plan çalıĢmalarına özel hedefler belirlenerek kamu 

yararının sağlanması esastır. Bir baĢka ifadeyle idare, plan çalıĢmala-

rında ne Ģekilde olursa olsun kamuya bazı yararlar sağlansın Ģeklinde bir 

yaklaĢımla hareket edemez. Plan çalıĢmalarında, bir bölgede doğal haya-

tın korunması, düzenli ve estetik kentleĢme, tarihi ve kültürel varlıkların 

korunması gibi çeĢitli ama özel nitelikli kamu yararı gerçekleĢtirilmek 

istenir. Dolayısıyla planlama faaliyetlerinde amaç, kamu yararının sağ-

lanması olmakla birlikte, kamu yararının gerçekleĢtirilmesi amacı özel 

nitelikli amaçtır. Ġdarenin özel ve dar kapsamlı bir kamu yararına yönel-

mesi söz konusu olduğunda, belirlenen amacın dıĢında bir baĢka kamu 

yararının gerçekleĢtirilmesi, plan çalıĢmalarının amaç yönünden hukuka 

aykırı olması sonucunu değiĢtirmez. Plan çalıĢmalarında temel hedef, 

kamu ve özel sektörün sahip olduğu imkân ve kaynakların doğru, etkin 

ve verimli değerlendirilmesi sonucunda, planlanan alanda ilerleme sağ-

lanmasıdır. Bu amaç terk edilerek, çok daha öncelikli bir kamu yararı 

hedeflense dahi, planlama faaliyetlerinin kapsamı dıĢında bulunan bu 

amacı gerçekleĢtirmeye yönelmiĢ olan plan çalıĢmaları amaç yönünden 

hukuka aykırı olmaya devam edecektir. 

                                                           
6
 Planlama faaliyetlerinin amacı, insanların sağlığını korumak, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarının karĢılanması ile iyi yaĢama düzenini, çalıĢma Ģartlarını ve güvenliğini 
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Gazi Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 4, 2003, s.759. 



Plan Hiyerarşisi, Üst Ölçekli Planlar ve İmar Planları 27 

Ġmar planlama faaliyetlerinde kamu yararı amacı güdülmesi, plan-

lama faaliyetlerinde siyasi tercihlerin etkin olmasının önlenmesini zo-

runlu kılar. Ġmar planlama faaliyetlerinin siyasi yaĢamla yakın iliĢki içe-

risinde olması, bir baĢka ifadeyle imar planları konusunda karar alma 

konumunda bulunan kiĢilerin Ģehir halkı tarafından seçilmiĢ kiĢiler ol-

ması, imar planlarında siyasi etkinin bulunduğu algısına yol açmaktadır. 

Ġmar planlama sürecinde teknik veriler ve hukuki gereklilikler doğrultu-

sunda hareket edilmesi yoluna gidilerek, planlama kararlarının siyasi 

kararlar olduğu düĢüncesinin ortadan kaldırılması gerekir
7
. 

7- Bütüncüllük 

Planlama faaliyetlerinde olmazsa olmaz ilkelerden biri de çalıĢ-

maların bütünlük içerisinde yürütülmesi gerekliliğidir. Ġdarenin faali-

yetlerinin bir bütün olarak yürütülmesi gerekliliği doğrultusunda plan-

lama faaliyetlerinin de bütüncül bir yaklaĢımla ele alınması gerekmekte-

dir. Planlama, sahip olunan olanakların doğru değerlendirilmesi ve en 

fazla verimin alınması olduğundan, bu çalıĢmaların bütünlük içerisinde 

yürütülmesi gerekir. Plan çalıĢması yapılan alanda farklı yaklaĢımların 

söz konusu olması durumunda, planlama faaliyetlerinde tespit edilen 

hedeflere tam olarak ulaĢılması mümkün olmaz. 

Planlama faaliyetlerinde bütüncüllük ilkesinin iki farklı görünümü 

vardır.Bunlardan birincisi, planlama faaliyeti yürüten kamu kurum ve 

kuruluĢlarının kendi aralarında rekabete düĢmemeleri ve yardımlaĢma 

içerisinde plan çalıĢmalarını gerçekleĢtirmeleridir. Her idare elbette 

kendi alanında kalan konularda bir plan çalıĢması yürütecektir. Ancak, 

yapılan plan çalıĢmalarının sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek ve bir 

baĢka kamu kurumunun görev alanıyla kesiĢmeden planlama faaliye-

tinde bulunmak mümkün olmaz. Bu durumda kamu kurum ve kuruluĢ-

ları; planlama faaliyetleri sırasında, planlanan alanlarla ilgili olan diğer 

alanları da dikkate alan ve gerekli iĢbirliğini sağlayan bir çalıĢma yön-

temi geliĢtirmek zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluĢlarının bir bütün 

olarak, planlama faaliyetlerinde ortak hareket etmeleri, plan çalıĢmala-

rında ortaya konulan hedeflere daha hızlı ve daha sağlıklı ulaĢılması so-

nucunu doğuracaktır. 

                                                           
7
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Planlama çalıĢmalarında bütüncüllük ilkesinin ikinci görünümü 

olarak karĢımıza, planlanan alanda bulunan bütün konuların çalıĢmada 

dikkate alınması zorunluluğu çıkar. Ġdare planlama faaliyeti sırasında, 

plan çalıĢması yürütülen alanda var olan bütün konuları planlamak zo-

rundadır. Kimi konuların plan çalıĢmasından hariç tutulması, plan çalıĢ-

malarının baĢarılı olmasını engeller. Plan çalıĢmalarının sonunda plan-

lama alanında bulunan kimi arazilerin, iĢletmelerin ya da kiĢilerin hariç 

tutulması, plan çalıĢmalarında baĢarıyı engelleyeceği gibi, plan kapsa-

mına alınan diğerlerini de huzursuz edebilir. Plan çalıĢmalarında yetkili 

idarenin, planlama alanında bulunan kimi konuları kapsam dıĢında bı-

rakması, bazen kapsam dıĢında kalanlara mükâfat diğerlerine mağduriyet 

olarak algılanabileceği gibi, bazen de kapsam dıĢında bırakılanlara ceza 

ve mağduriyet olarak değerlendirilebilecektir. 

Planlama faaliyetleriyle hak ve özgürlükler üzerinde kısıtlamalar 

getirilmesi durumunda, planlama alanında bulunmasına rağmen kapsam 

dıĢında bırakılan kiĢiler ödüllendirilmiĢ olacaktır. Bu durumda plan kap-

samında bulunan hak ve menfaatleri olumsuz etkilenen kiĢiler bu yakla-

Ģımdan olumsuz etkilenecek ve adalet duygusu zarar görecektir. Buna 

karĢılık, imar planlarında olduğu gibi, plan çalıĢmalarıyla ham arazi du-

rumunda bulunan kadastro parsellerinin imar parseline dönüĢmesi sonu-

cunu doğuran bir plan çalıĢmasından muaf tutulan ve yapılaĢma hakkı 

kazanmasına engel olunan kiĢiler bakımından da ciddi bir mağduriyet 

söz konusu olacaktır. 

Bütün bu durumlar, kiĢilerin kanun önünde eĢit olduğu yönündeki 

Anayasa ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi hükümlerinin ihlal edil-

mesi sonucunu doğuracağından, hukuk devletine aykırı uygulamalar 

olarak karĢımıza çıkar. Ġdare, hem plan çalıĢmalarının hedefine ulaĢa-

bilmesi hem de kiĢiler arasında bir ayrım yapıldığı yönünde bir kanaat 

oluĢmasının önüne geçilmesi için, planlanan alanda bulunan kiĢiler ve 

araziler arasında ayrım yapmadan, bütüncül bir plan çalıĢması yapmak 

zorundadır. Planlama faaliyetlerinde, planlama faaliyetini yürüten bir 

kamu kurum ya da kuruluĢunun kendi alanında bütüncüllük ilkesine uy-

gun hareket etmesi yeterli olmaz. Ek olarak, bir kamu kuruluĢunun 

planlama faaliyeti sırasında, diğer kurum ve kuruluĢları ile ortak çalıĢma 

yapılması gerekiyorsa, ortak hareket edilerek plan baĢarısı sağlanmalıdır. 
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8- Geleceğe Dönüklük 

Ġmar planlaması, planlama alanlarının geleceği hazırlanmasına yö-

nelik idari iĢlemlerden oluĢmaktadır. Ġmar planlaması sürecinde yapılan 

araĢtırmalar ve incelemeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 

kentin gelecekteki yapısının ne olacağı ve ne olması gerektiğine iliĢkin 

hükümler oluĢturulur. Ġmar planlaması yapılırken, Ģehrin sorunlarının 

göz ardı edilmesi söz konusu olmayacaktır elbette. Ġmar planlamasıyla 

bir yanda Ģehrin mevcut sorunlarına çözüm üretilirken, diğer yanda bir 

gelecek vizyonu üzerinde, Ģehrin yarını kurgulanmalıdır. Ġmar planla-

rında gelecek vizyonu ya da geleceğe dönüklük olarak, Ģehrin yapılaĢma 

önerilerinin, amaçlar doğrultusunda yapılaĢmasının sağlanmasına ve 

aykırı yapılaĢmaların önlenmesine yönelik tedbirlerin ve kararların be-

lirlenmiĢ olması gerekir
8
. 

9- Hizmet Gereklerine Uygunluk ve ĠĢbirliği 

Ġmar planlama faaliyetleri sırasında plan yapan idare, planlama sı-

nırı içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yürütülen 

kamusal görevleri etkileyen kararlarında hizmet gereklerine uygun dav-

ranmak durumundadır. Planlama sırasında, plan yapan idarenin dıĢında 

kalan idarelerce yürütülen faaliyetlerin gereklerinin ne olduğu konu-

sunda, taraflarca yakın bir iĢbirliğinin sağlanması gerekir. Planlama yet-

kisini kullanan idarelerin plan kararlarını oluĢturma sürecinde katılımcı 

idarelerin iĢleyiĢ- yatırım planlamasını dikkate alarak hareket etmesi 

gerekir. Sağlık hizmetlerini merkezi sağlık yerleĢkelerinde entegre bir 

Ģekilde sunmaya hazırlanan merkezi idare adına mahallelerde yerel sağ-

lık birimleri planlaması yapılması kamu yararına ve hizmet gereklerine 

uygun olmayacağı gibi, bir kamu görevinin yerine getirilme standardının 

yeniden düzenlenmesi sürecinde hizmet birimlerinin hitap etme alanının, 

sayısının ve büyüklüğünün göz ardı edilmesiyle hazırlanan bir plan da 

beklentileri karĢılamaktan uzak olacaktır. 

Ġmar planlama çalıĢmaları sırasında plan yapan idarelerin, özellikle 

de yerel yönetimlerin, merkezi idare tarafından yürütülen kamusal faali-

yetlerin gerekleri konusunda gerekli iĢbirliği ve koordinasyonu sağlaya-

rak plan kararlarını oluĢturması gerekir. Bakanlıkların, ilgili, iliĢkili ya 
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da bağlı kuruluĢların yatırım hedeflerini, önceliklerini dikkate alarak, 

plan kararlarının oluĢturulması, planın kamusal beklentileri karĢılama 

oranını artıracaktır. Ġmar planlama faaliyetleriyle bağlantılı olarak, mül-

kiyet hakkı üzerinde yoğun kısıtlamaların ve ihlallerin oluĢması büyük 

oranda plan yapan idareyle diğer idareler arasında gerekli koordinasyo-

nun bulunmamasından kaynaklanmaktadır.Bir bakanlığın yatırım ve 

hizmet planlamasından habersiz oluĢturulan plan kararlarının uygulana-

bilme kabiliyeti düĢmekte ve mağduriyete yol açmaktadır. 

Ġmar planlama sürecinde, plan yapan idarelerin iĢbirliği kültürün-

den uzak olmaları nedeniyle, aynı il sınırları içerisinde yerel ortak ihti-

yaçlar konusunda hizmet üreten yerel yönetim birimleri arasında dahi 

kopukluk yaĢanmaktadır. Belediyeler, il özel idaresinin mülkiyetinde ve 

idari faaliyetlere özgülenmiĢ araziler hakkında dahi karar alırken gerekli 

koordinasyonu ve iĢbirliğini sağlayamamaktadır. Aynı coğrafi alan içeri-

sinde, yerel ihtiyaçların karĢılanması konusunda görevli idari birimler 

arasında idari uyuĢmazlık çıkması ve konunun yargı yerlerine taĢınması 

anlaĢılabilir bir durum değildir. Belediyelerin il özel idarelerinin ya da 

hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerle ilgili oluĢturacağı plan karar-

ları konusunda, iĢbirliği yoluna gitmesi durumunda, hem plan bütünlü-

ğünü bozacak idari uyuĢmazlıkların ve yargı kararlarının önüne geçil-

mesi mümkün olacak, hem de plan hedeflerinin gerçekleĢtirilmesinde ve 

kamu yararının sağlanmasında daha baĢarılı olunacaktır. 

II- PLANLARIN KADEMELENMESĠ 

Farklı kurumlar tarafından hazırlanan ve farklı iĢlevler yüklenen 

farklı ölçekteki planların bir birinden bağımsız olması düĢünülemez. 

Paralel yöntemlerle hazırlanan planların birbirlerinden etkilenmeleri, 

birbirlerini referans almaları kaçınılmazdır. Ġdari faaliyetlerin bütünlük 

içerisinde yürütülmesi zorunluluğu ve kamu kaynaklarının verimli kul-

lanılması gerekliliğinden hareketle, planlar arasında bir plan düzeninin 

olması gerekir. 

Düzenleyici idari işlemler olan çeşitli tipteki planların, getirmiş 

olduğu düzenlemeler ve koymuş olduğu hedefler bir diğeriyle nasıl bağ-

daştırılacaktır? Bu sorunun cevabı, “imar planları arasında bir hiyerar-
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şinin, bir kademelenmenin, astlık- üstlük ilişkisinin var olmasıyla bağ-

daştırılacaktır” Ģeklinde verilebilir
9
. 

Planlama faaliyetlerinden beklenen faydaların elde edilebilmesi, 

ortaya konulan hedeflerin yakalanabilmesi için, planlar arasında bir ko-

ordinasyon iliĢkisinin gerekliliğini sağlamak üzere, alt ölçekli planların 

üst ölçekli planlara uygunluğunun sağlanması zorunluluğuna “plan hi-

yerarĢisi” denir. 

Planlar arasında bir hiyerarĢinin bulunduğu 3194 Sayılı Ġmar Ka-

nunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Farklı kurumlar tarafından hazırlanan ve farklı iĢlevler yüklenen 

aynı ya da farklı ölçekteki planların birbirinden bağımsız olması düĢü-

nülemez. Paralel yöntemlerle hazırlanan planların birbirlerinden etki-

lenmeleri, birbirlerini referans almaları kaçınılmazdır. Ġdari faaliyetlerin 

bütünlük içerisinde yürütülmesi zorunluluğu ve kamu kaynaklarının ve-

rimli kullanılması gerekliliğinden hareketle, planlar arasında bir plan 

düzeninin/hiyerarĢisinin olması gerekir. Plan hiyerarĢisiyle, planlama 

faaliyetlerinde ortaya konulan hedeflerin gerçekleĢtirilmesi konusunda 

uyulması zorunlu bir hukuki sürecin oluĢturulması sağlanır. Üst ölçekli 

planlardan alt ölçekli planlara doğru gittikçe küçülen alanlarda, daha 

ayrıntılı düzenlemeler içeren plan kararları belirlenirken sürecin nihai 

hedefi uygulamayı Ģekillendirmektir. Plan hiyerarĢisi doğrultusunda plan 

kararlarının alt ölçekli planlara yansıtılması sürecinin sonunda, uygula-

maya esas olacak planlar ortaya çıkar ve bu planlar doğrultusunda genel 

ya da birel uygulama kararları alınır. 

Ġmar Kanunun 6. maddesine göre; “Planlar, kapsadıkları alan ve 

amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", imar planları 

ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazır-

lanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapı-

labilir”. 3194 Sayılı Ġmar Kanunu’nun tanımlar baĢlığını taĢıyan 5. mad-

desinde de, çevre düzeni planlarının ülke ve bölge planlarına uygun ola-

rak hazırlanacağı ifade edilmiĢ, nazım imar planı tanımlanırken de bu 
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denir. ORTA, Elif, Ġmar Hukukunda Plan HiyerarĢisi ve Planların ÇatıĢması, Legal 

Yayıncılık, Ġstanbul 2006, s.100-101  



İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları 32 

planın varsa bölge planlarına ve çevre düzeni planlarına uygun olarak 

hazırlanması gerektiği vurgulanmıĢtır. Maddenin devamında uygulama 

imar planının da nazım imar planı esaslarına göre Ģekillendirilmesi ge-

rekliliği uygulama imar planı tanımında vurgulanmıĢtır. Kanunun nazım 

imar planı ve uygulama imar planı tanımlarından çıkarılacak sonuca 

göre; ülke planları, bölge planları ve çevre düzeni planları nazım 

imar planları üzerinde, nazım imar planı da uygulama imar planı 

üzerinde bir hukuki metindir ve alt metni bağlamaktadır. 

Planlar arasında varlığı kabul edilen ast üst iliĢkisi, planların isim-

lerine bağlı olarak tanımlanmıĢ bulunan bir iliĢkidir. Bir baĢka ifadeyle 

plan hiyerarĢisi planların ölçeğine göre sıralanması demek değildir. Öl-

çeği ne olursa olsun, planlar; ülke planları, bölge planları, çevre düzeni 

planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak bir sıralı 

düzen oluĢtururlar. 1/25.000 ölçekli bir nazım imar planının, yürürlükte 

bulunan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planıyla aynı ölçekte bulunması 

nedeniyle eĢdeğer hukuki metinler olduğunu söylemeye imkân yoktur. 

1/100.000 ölçeğinde hazırlanan bir il çevre düzeni planının, yürürlükte 

olan bir bölge planından ölçek olarak daha büyük olması muhtemeldir. 

Böyle bir durumda, çevre düzeni planının bölge planında üstte olduğunu 

söylemek ne kadar doğru olacaktır? Planlar arasında varlığı düzenlenmiĢ 

bulunan hiyerarĢi, planın kademesine, planın konusuna ve planı yapan 

idareye bağlı olarak ĢekillendirilmiĢ bir hiyerarĢidir ve bunun planın 

ölçeğine bağlı olduğunu söylemek tam olarak durumu yansıtmayacaktır
10

. 

III- ÜST ÖLÇEKLĠ PLANLAR 

Planlama faaliyetleri içerisinde çok farklı planlar karĢımıza çıkar. 

Turizm amaçlı planlar, çevre düzeni planları, koruma amaçlı planlar ve 

benzeri. Bu planlar içerisinde hangi planın diğer planlardan üstün oldu-

ğunu belirlerken, planı yapan idarenin Türk Ġdari Yapısı içerisindeki 

yerine, planın getirmiĢ olduğu düzenlemelerin etki alanına ve planın 

ölçeğine bakmak gerekir. Planın ölçeğine ve kapsama alanına bakılarak 

üst ölçekli planı belirlemek mümkün olduğu gibi, Yasama ve Yürütme-

nin karma iĢlemiyle yapılan ya da Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bir 

plan olup olmadığını tespit ederek de, üst planı tespit etmek mümkündür. 

                                                           
10

 Plan hiyerarĢisinin planların ölçeğine göre belirlenmesi gerektiğine iliĢkin aykırı 

görüĢ için bakınız: ÇAKILCIOĞLU, Mehmet, Üst Ölçekli Plan Sorunsalı, Tebliğ, 

http: //www.kentli.org/makale/ust_plan.htme.t.: 21.3.2010 

http://www.kentli.org/makale/ust_plan.htm
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1- Kalkınma Planları 

Kalkınma planları, Devletin Anayasa’da yer alan planlama görevi-

nin gereği olarak, ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasını 

sağlamak üzere, Yürütme tarafından hazırlanarak Yasama’nın onayıyla 

yürürlüğe giren beĢ yıllık planlar ve bunların uygulama etaplarından 

oluĢur. 

Kalkınma planları vasıtasıyla ülkenin olanaklarıyla varılmak iste-

nen hedefler arasında bir denge kurulur. Öncelikle, ülkenin ekonomik 

potansiyeli, gelecek hedefleri, toplumsal, ulusal ve küresel geliĢmeler ve 

beklentiler dikkate alınarak hedefler belirlenir. 

Kalkınma planlarıyla ulusal ölçekli ekonomik, sosyal, kültürel, 

eğitim ve benzeri alanlarda hizmetlerin ve görevlerin geleceği planlanır. 

Yürütme ve Yasamanın ortak iĢlemi olan kalkınma planları, kamu ke-

simi için bağlayıcı, özel sektör için ise yol göstericidir. Kalkınma planla-

rının kamu kesimi için bağlayıcı olması, yasama faaliyetlerinde dahi, 

kalkınma planının bütünlüğünü bozacak bir yaklaĢım sergilenmemesini 

ifade eder. Bunun dıĢında, kamu kesimi tarafından yürütülecek her türlü 

idari faaliyette, özellikle de planlama faaliyetlerinde, kalkınma planları-

nın göz önünde bulundurulması hukuken zorunludur. 

2- Bölgesel Planlar 

Yerel yönetim birimlerinin sınırlarını aĢan, birden çok yerel yöne-

tim birimini ilgilendiren, ekonomik, sosyal, coğrafi ve ulaĢım olarak 

ortak nitelikler taĢıyan bir coğrafi alanın planlanmasıdır. Bölgesel plan-

lar; bölge planları ve çevre düzeni planları olarak iki baĢlık altında top-

lanabilir. 

A- Bölge Planları 

Ortak nitelikler taĢıyan bölgenin planlı geliĢmesini sağlamaya yö-

nelik olarak gerçekleĢtirilen planlardır. Kalkınma planlarında değinile-

meyen ve düzenlenmesi uygun olmayan ayrıntıları bölgesel düzeyde ele 

alan, imar planları için bakıĢ açısı getiren, bölgenin kendi içerisinde 

dengeli geliĢmesini ve korunmasını hedefleyen, milli ekonomi açısından 

bölgelerin potansiyellerini tespit eden, yatırım altyapısını düzenleyen, 

arazilerin dengeli ve verimli kullanımını içeren planlara bölge planları 

denir. 1/25.000 ölçeği üzerindeki planlardır. 
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B- Çevre Düzeni Planları 

Çevre düzeni planı, Ġmar Kanunu 5. maddesinde; “ülke ve bölge 

plan kararlarına uygun olarak, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi 

yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan” olarak ta-

nımlanmıĢtır. 

Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte ise; “konut, sanayi, tu-

rizm, tarım, ulaşım gibi sektörler ile kentsel- kırsal yapı ve gelişmeyle, 

doğal ve kültürel değerler arasında koruma kullanma dengesini sağla-

yan ve arazi kullanılması ölçütlerini belirleyen idari, coğrafi ve fonksi-

yonel bütünlük taşıyan sınırlar içerisinde, varsa bölge planı kararlarına 

uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 

1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 veya 1/200.000 ölçekte hazırlanan, plan 

notları ve raporlarıyla bir bütün olan planlar” olarak tanımlanmıĢtır. 

IV- ĠMAR PLANLARI 

Kasaba ve Ģehirlerdeki halkın sağlığını korumak, sosyal, ekonomik 

ve kültürel ihtiyaçlarının karĢılanması, yaĢam standartlarının yükseltil-

mesi, çalıĢma koĢullarının düzeltilmesi ve güvenliği sağlamak amacıyla, 

ulusal, bölgesel ve ilgili olduğu yerleĢim yerleri verilerine dayanılarak, 

yaĢama, çalıĢma, dinlenme ve ulaĢım gibi kentsel iĢleyiĢler arasında bir 

denge oluĢturarak en uygun çözüm yollarını bulmaya yönelik olarak 

getirilen genel düzenleyici iĢlemlerdir. 

1- Kavramlar 

Ġmar planlaması yapılırken, plan ölçeğine göre imar planlarına 

isim verilmesinin yanında kanunlarda çeĢitli planlama kavramları yer 

almaktadır. Bu kavramlar Ģunlardır: 

YerleĢme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleĢme ve geliĢme 

alanlarının tümüdür. 

Ġmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 

Ġmar Parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin Ġmar 

Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiĢ Ģeklidir. 

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 

Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları 

içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. 
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Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi ye-

raltı ve yerüstü inĢaatı ile bunların ilave, değiĢiklik ve tamirlerini içine 

alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Bina; kendi baĢına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine 

girebilecekleri ve insanların oturma, çalıĢma, eğlenme veya dinlenmele-

rine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eĢyaların korunma-

sına yarayan yapılardır. 

Mücavir Alan; imar mevzuatı açısından belediyelerin yetki ve so-

rumluluk alanlarıdır. 

2- Nazım Ġmar Planı 

Nazım Ġmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uy-

gun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu iĢ-

lenmiĢ olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanıĢ biçimlerini, 

baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, ge-

rektiğinde yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme alanlarının geliĢme yön ve 

büyüklükleri ile ilkelerini, ulaĢım sistemlerini ve problemlerinin çözümü 

gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına 

esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla 

beraber bütün olan plandır. 

3- Uygulama Ġmar Planı 

Uygulama Ġmar Planı; tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa 

kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak nazım imar planı esaslarına göre çizi-

len ve çeĢitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, 

yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas ola-

cak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. 

V- ÇEVRE DÜZENĠ PLANLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
11

 

Ülke planları, bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar 

planları ve uygulama imar planları kendi aralarında bir sıralı düzen 

oluĢturmaktadır. Ölçeği büyük olan planların daha geniĢ alanda, daha az 

ayrıntı düzenlemekte olduğu, buna karĢılık küçük ölçekli planların daha 

dar alanda, daha çok ayrıntıyı düzenlediği açıktır. Üst ölçekli planların 

çerçeve hükümler getirirken, alt ölçekli planlar bu çerçeve içerisinde 

                                                           
11

 ÇOLAK, N. Ġlker, Çevre Düzeni Planlarının Niteliği ve Egemen Olan Ġlkeler, 

www.e-akademi.org, Eylül 2010 sayısı  

http://www.e-akademi.org/
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kalmak koĢuluyla daha ayrıntılı düzenlemeler içerecektir. Ġdarenin plan-

lama faaliyetlerinin baĢarısı, üst ölçekli planların doğru Ģekillendirilmesi 

ve alt ölçekli planları sağlıklı yönlendirilmesiyle yakından ilgilidir. 

Planlar arasında var olan hiyerarĢide en kritik noktada çevre dü-

zeni planları yer alır. Çevre düzeni planları, üst ölçekli planların imar 

planlarına dönüĢüm noktasında karĢımıza çıkan plandır. Çevre düzeni 

planlarının gereksinimleri karĢılayacak Ģekilde hazırlanması, imar plan-

lama faaliyetlerinin de kamu yararına uygun geliĢmesini sağlayacaktır. 

Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde geçerli olan ilke 

ve kuralların doğru belirlenmesinde ve bu planların plan hiyerarĢisinde 

hangi bölümde bulunduğunun tespitinde yarar vardır. Çevre düzeni 

planlarının üstlendiği rolün baĢarısı, bu planların bölgesel ya da yerel 

plan olup olmadığının belirlenmesiyle doğru orantılıdır. 

1- Plan HiyerarĢisinde Çevre Düzeni Planları 

Çevre düzeni planları, belli eĢikler arasında yer alan bir coğrafi 

alanın temel kullanımlar noktasında planlanmasını konu alırlar. Çevre 

düzeni plan çalıĢmalarında planlama alanının, aynı coğrafi, ekonomik, 

sosyal, ulaĢım eĢiğinde bulunması ve doğal kaynaklar ve teknik altyapı 

götürülebilme bakımından bütünlük sağlanabilmesi gerekir. Bu nitelik-

lere sahip bir alanda, çevre düzeni planları, üst ölçekli planlara uygun 

olarak, ülke ve bölge planlarında yer alan hükümler doğrultusunda Ģe-

killendirilirler. 

Çevre düzeni planları, ülke ve bölge planlarının imar planlama fa-

aliyetlerinde dikkate alınmasının altyapısını oluĢturur. Ülke ve bölge 

planlamasında ortaya konulan plan kararlarının, imar planlarında kulla-

nılabilir esaslara dönüĢtürülmesi çevre düzeni planlarıyla mümkün olur. 

Çevre düzeni planlarının yüklenmiĢ olduğu fonksiyonlara bakıldı-

ğında, isminde yer alan çevre ifadesinin bölge anlamına kullanıldığı gö-

rülecektir. Çevre düzeni planı her ne kadar Çevre Kanunu’nda koruma 

altına alınan çevre değerleriyle bağlantılı olarak bu ismi almıĢ ise de, 

zaman içerisinde bu plana yüklenen fonksiyonlar sonucunda, çevre dü-

zeni planları plan hiyerarĢisinde kilit konumda bulunan plan kademesi 

olarak değiĢime uğramıĢtır. Çevre düzen planlarında hâkim olan ilkeler 

ve esaslara bakıldığında bu planların çevresel değerleri korumanın çok 

daha ötesinde iĢlevler yüklendiği görülecektir. 
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2- Çevre Düzeni Planlarına Egemen Olan Ġlkeler 

Çevre düzeni planının yapımında egemen olan ilkelerin neler ol-

duğunun incelenmesinde, bu planın hazırlık aĢaması, yetki ve karar alma 

süreci, genel esaslar, uygulama ve değiĢiklik yapılmasına iliĢkine ilke ve 

esaslar olarak bir ayrıma gidilmesi mümkündür. Ġnceleme konumuz olan 

çevre düzeni planlarında geçerli olacak ilke ve kurallar, farklı hukuki 

metinlerde düzenlenmiĢ bulunmaktadır. Bu hukuki metinler, kanun ve 

idari düzenlemeler olarak ayrılabilir. Kanun Koyucunun çevre düzeni 

planına dair getirdiği kurallar genel çerçeveyi belirlerken, idari düzenle-

meler daha ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir. Çevre düzeni planları 

konusunda karĢımıza çıkan kanuni düzenlemeler; Çevre Kanunu, Ġmar 

Kanunu ve yerel yönetimler hakkındaki kanunlar olarak karĢımıza çıkar. 

Çevre düzeni planları konusunda idari düzenlemeler üç farklı me-

tin Ģeklinde görülür. Bunlardan birincisi, Plan Yapımına Ait Esaslara 

Dair Yönetmelik’tir
12

. Ġkincisi, Çevre Düzeni Planlarının Yapılması 

Esaslarına Dair Yönetmelik’tir
13

. Bu konuda var olan üçüncü düzenleme 

ise, Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik’tir
14

. Çevre düzeni planla-

rına egemen olan ilke ve esaslar bu üç idari düzenlemede yer almaktadır. 

A- Kanuni Düzenlemelerde Çevre Düzeni Planı 

Çevre düzeni planları, Kanun Koyucu tarafından düzenlenme ge-

reği duyulan bir plandır. Kanun koyucu çeĢitli kanunlarda, çevre düzeni 

planları konusunda hükümler getirmek suretiyle bu planlama faaliyetinin 

önemine vurgu yapmıĢtır. Kanun Koyucunun iradesi, çevre düzeni 

planlarının planlama faaliyetleri kapsamındaki önemini ortaya koyar 

niteliktedir. 
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 02.11.1985 tarih ve 18916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik, Bayındır-

lık ve Ġskân Bakanlığı tarafından çıkarılmıĢtır. Yönetmelikte çevre düzeni planları 

yapımı sürecinde uygulanacak ilke ve esaslar düzenlenmiĢ bulunmaktadır. 
13

 04.11.2000 tarih ve 24220 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelik.  
14

 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelik. 
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a. Ġmar Kanununda Çevre Düzeni Planı 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu
15

 5. maddesinde, çevre düzeni planını; 

“ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, tu-

rizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen 

plan” olarak tanımlamıĢtır. Kanun Koyucu, planlama faaliyetlerine iliĢ-

kin temel kuralları belirlemiĢ olduğu Ġmar Kanunu’nda hem çevre düzeni 

planının ne olduğunu tanımlamıĢ, hem de bu planın imar planları bakı-

mından uyulması zorunlu bir plan olduğunu açıkça ortaya koymuĢ-

tur(m.5/II). 

b. Çevre Kanunu’nda Çevre Düzeni Planı 

2872 Sayılı Çevre Kanunu
16

 madde 9 b bendinde bulunan;“ülke fi-

zikî mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma- 

kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, 

dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek 

çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına 

esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000- 1/100.000 öl-

çekli çevre düzeni plânları Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılır, yaptı-

rılır ve onaylanır” hükmüyle çevre düzeni planını doğal çevrenin ko-

runması bağlamında tanımlama yoluna gitmiĢtir. Çevre Kanununda yer 

alan düzenleme, çevre düzeni planının ismine uygun olarak, çevre üze-

rinde olası risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir plan tanımı ortaya 

koymuĢtur. 

c. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararname 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
17

’de Bakanlığın görevlerini 

tanımlayan 3. maddesinde, birden çok belediyeyi ilgilendiren imar plan-

larında dahi Bakanlığın yetkili olduğuna dair hükümler bulunmaktadır. 

Çevre düzeni planı konusunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, 
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 03.05.1985 tarih ve 3194 Sayılı Kanun, 09.05.1985 tarih ve 18749 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıĢtır.  
16

 09.09.1983 tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır.  
17

 13.12.1983 tarih ve 180 Sayılı Kararname, 17.06.1982 tarih ve 2680 Sayılı Yetki 

Kanuna dayanılarak çıkarılmıĢ ve 14.12.1983 Tarih ve 18251 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢtır. 
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imar planları gibi tamamen yerel nitelikli plan çalıĢmalarında dahi Ba-

kanlığın yetkilendirilmiĢ olması karĢısında, çevre düzeni planlarının 

ekonomik, sosyal, coğrafi eĢikler arasında kalan bir bölgenin planlan-

ması olduğu dikkate alındığında bu planların birden çok yerel yönetimi 

ilgilendirmesi nedeniyle Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının görev ala-

nında bulunduğu sonucuna ulaĢılabilir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelikte yer alan düzenlemede, çevre düzeni planlarının Bayındır-

lık ve Ġskân Bakanlığı tarafından yapılacağı açıkça düzenlenmiĢtir. Ba-

kanlık Yönetmelik düzenlemesi getirirken çevre düzeni planı konusunda 

yetkili olduğu noktasında hiçbir tereddüt yaĢamamıĢtır. 

d. Yerel Yönetimlere ĠliĢkin Kanunlarda Çevre Düzeni Planı 

5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu
18

, çevre düzeni planının ne ol-

duğu konusunda açık bir hüküm getirmemiĢ olmakla birlikte, yetkili 

idareyi belirleyen hükümler getirmek suretiyle bu planlar konusunda 

hem usule hem de yetkiye iliĢkin kurallar belirlemiĢtir. Kanun’un 6. 

maddesi birinci fıkrasının a bendinde, büyükĢehir belediyesi sınırlarının 

il sınırları olduğu Ģehirler hariç
19

 çevre düzeni planı yapmakla 

büyükĢehir belediyeleri veya belediyeler yetkili kılınmıĢtır. Aynı Ka-

nun’un 6. maddesinin 4. fıkrasında; “İl çevre düzeni plânı; valinin koor-

dinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il 

belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı bele-

diye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır” hükmü getirilmiĢ-

tir. Kanun bir yandan il çevre düzeni planı kavramını getirip bu konu-

daki yetkiyi il özel idaresine tanıdıktan sonra, usule iliĢkin kurallar geti-

rerek, belediyelerle il özel idaresinin birlikte bu yetkiyi kullanması gere-

ğini düzenlemiĢtir. Yine Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 6. maddesinin 3. 

fıkrasına 01.07.2006 tarih ve 5538 Sayılı Kanunla eklenen cümleyle; 

“belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre dü-

zeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır 

ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır” hükmü getirilmiĢtir. 

                                                           
18

 22.02.2005 tarihli Kanun, 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢtır. 
19

 10.07.2004 tarih ve 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. mad 

desiyle Ġstanbul ve Kocaeli il sınırları bu illerin büyükĢehir belediyesi sınırları olarak 

belirlenmiĢtir.  
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Kanun Koyucu tarafından çevre düzeni planları konusunda getiri-

len düzenlemelerden hareketle, bu planların hem bölgesel nitelikte hem 

de yerel nitelikte bir plan olduğunu söylemek mümkündür. 

B- Ġdari Düzenlemelerde Çevre Düzeni Planı 

Çevre düzeni planlama faaliyetleri yürütülürken uyulması gereken 

ilke ve kuralların belirlenmesine yönelik olarak getirilen idari düzenle-

meler, konuya iliĢkin ayrıntılı hükümler getirmiĢtir. Çevre düzeni plan-

ları konusunda gerçekleĢtirilen idari düzenlemeler, Bayındırlık ve Ġskân 

Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılmıĢtır. 

a. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Ġlke ve Esaslar 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikte, 

plan yapımına dair ilke ve usul kuralları belirlenmek suretiyle ülke ge-

nelinde uygulama birliği oluĢturulması sağlanmak istenmiĢtir. Bu Yö-

netmelikte genel olarak planlamaya iliĢkin esas ve ilkeler dıĢında, çevre 

düzeni planlarında geçerli olacak ilke ve esaslar da ayrıntılı bir Ģekilde 

belirlenmiĢtir. 

a.1. Hazırlık Sürecine ĠliĢkin Ġlkeler 

Çevre düzeni planlarının hazırlanmasında geçerli olan ilkelerin 

neler olduğu Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te düzenlen-

miĢ bulunmaktadır. Yönetmelikte 5. maddede yer alan düzenlemeye 

göre; çevre düzeni planları, varsa bölge planı esas alınarak yapılır. Çevre 

düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlanacak alan ve yakın 

çevresiyle ilgili olarak öncelikle ilgili kurum ve kuruluĢlardan temel 

veriler elde edilir. 

i. Planlama Alanının Konumu Ġle Ġlgili Bilgiler 

Planlama çalıĢmaları sırasında, bir alanın bulunduğu konum, ya-

pılacak plan çalıĢmalarını doğrudan etkileyecektir. Denize yakın olup 

olmaması, ulaĢım ağlarına olan yakınlığı, ülkenin hangi bölgesinde yer 

aldığı, hangi ihracat ülkesine ya da ithalat ülkesine yakın olduğu ve ben-

zeri noktalardan yapılan değerlendirmelere bağlı olarak planlama çalıĢ-

malarının yürütülmesi gerekir. 

ii. Yönetim Yapısı, Ġdari BölünüĢ, Sınırlar 

Planlanacak alanının idari yapısı, idari bölünüĢü ve idari sınırları 

planlama çalıĢmalarında dikkate alınmak durumundadır. Ancak, idari 
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yapılanma ve sınırların dikkate alınması, plan çalıĢmalarının bu yapısal 

duruma göre Ģekilleneceği anlamına gelmez. Çevre düzeni planı hazırla-

nırken, idari bölünüĢe göre, bir il ya da büyükĢehir belediyesi sınırları 

içerisinde olmaktan çok, planlama alanının ekonomik, sosyal ve coğrafi 

olarak bütünlük taĢıyıp taĢımadığı daha öncelikli olarak dikkate alınır. 

Birlikte planlanması zorunlu olan bir bölgenin, farklı illerin sınırları içe-

risinde kalması nedeniyle çevre düzeni planının parçalanması doğru ol-

mayacağı gibi, coğrafi sınırları, ekonomik düzeni ve sosyal yapısı itiba-

riyle bütünleĢik olmayan, doğal kaynaklar, altyapı ve ulaĢım sistemle-

rinde bütünleĢmemiĢ yerlerin sadece aynı il sınırları içerisinde yer alıyor 

olması nedeniyle birlikte planlanması da yerinde olmayacaktır. 

iii. Fiziksel Yapı ve Mevcut Arazi Kullanımı 

Çevre düzeni planı yapılacak alanının fiziksel yapısının ne olduğu 

birincil olarak araĢtırılması gereken bir konudur. Fiziki- coğrafi yapısı 

itibariyle birbirinden bağımsız arazilerinin birlikte planlanması planla-

manın mantığına aykırıdır. Planlamanın temel ilkeleri bakımından birbi-

riyle kaynaĢmamıĢ ve kaynaĢması zor olan alanların birlikte planlanması 

doğru değildir. Çevre düzeni planı çalıĢmaları sırasında fiziksel yapının 

ve planlama öncesi mevcut arazi kullanımının ne olduğunun araĢtırıl-

ması gerekir. Böylece, çevre düzeni planında öngörülecek hedeflerin 

gerçekleĢebilme ihtimalinin yükseltilmesi mümkün olur. Arazinin fizik-

sel yapısı nedeniyle tarıma elveriĢli olmamasına rağmen, tarımsal faali-

yetlere iliĢkin hedefler belirleyen bir çevre düzeni planı doğru olmaya-

cağı gibi, arazi üzerinde var olan kullanımlarla bağdaĢtırılması zor olan 

yeni kullanım kararları getiren bir çevre düzeni planı hazırlama yakla-

Ģımı da doğru olmayacaktır. 

iv. Çevresel Değerler ve Koruma Alanları 

Çevre düzeni planı her ne kadar belli eĢik değerler arasında kalan 

ve bütünlük gösteren bir alanın planlanması olarak ifade edilebilirse de, 

isminden de anlaĢılacağı üzere belli bir çevrenin planlanmasıdır. Belli 

bir çevreye iliĢkin plan kararları oluĢturulurken, alanda bulunan ve ko-

runması gereken değerlerin ve alanların korunması yönünde hükümler 

getirilmelidir. Bir çevre düzeni planının çevreye duyarlı olması öncelikle 

beklenir. Çevre açısından korunması gereken değerlerin, korunması yö-

nünde plan yapan idarenin ya da diğer idarelerin bu alanların korunma-

sına yönelik olarak gerekli araĢtırmaları ve tespitleri yapması gerekir. 

Çevre düzeni planının; koruma ve kullanma arasında bir denge oluĢtur-
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ması, planlanan alana iliĢkin kullanım kararlarını belirlerken, doğal, ta-

rihi çevrenin ve korunacak alanların korunması konusunda da hassasiyet 

taĢıması gerekir. 

v. Afet Verileri, Afete Maruz Alanlar, YerleĢmeler ve Özellikleri 

Çevre düzeni planı, yerleĢme ve arazi kullanım kararlarını oluĢtu-

ran bir plan olduğundan, özellikle yerleĢim kararlarını oluĢtururken, 

planlama alanına iliĢkin afet verilerinin dikkate alınması gerekir. Afete 

maruz kalan ve kalacak alanda yeni yerleĢim yeri öngörülmesi riskini 

ortadan kaldırmanın yanında, var olan yerleĢim yerlerinin de afete maruz 

alanlardan daha güvenli alanlara transferi konusunda hedefler belirlen-

mesi çevre düzeni planının temel hedefleri arasında yer almaktadır. 

Afete maruz kalma riski bulunan yerleĢim yerlerinin, mevcut özellikleri 

de dikkate alınarak yeniden planlanması ya da transferinin plan çalıĢma-

sında ortaya konulması gerekir. 

vi. Planlama Alanı ile Ġlgili Demografik, Sosyal, Ekonomik, Kül-

türel, Tarihi ve Benzeri Bilgiler 

Çevre düzeni planlamasına konu olan alana iliĢkin, nüfus yapısı, 

sosyal durum, ekonomik özellikler, tarihi olarak bu alanda yaĢanmıĢ 

olaylar ve kullanımlara dair bilgilerin değerlendirilmesi gerekir. Plan-

lama yapan idare, çevre düzeni plan kararlarını bu veriler doğrultusunda 

Ģekillendirir. Tarımsal faaliyetin bulunmadığı, ekonominin turizme da-

yandığı bir alanda; tarımsal sanayi yatırımlarının öngörülmesi gibi du-

rumların ortaya çıkmaması için, sosyal yaĢama, nüfusa, ekonomik, kül-

türel yapıya ve tarihsel geçmiĢe iliĢkin verilerin sağlıklı bir Ģekilde elde 

edilmesi ve plan kararlarına yansıtılması gerekir. 

vii. UlaĢım, Enerji ve Benzeri Teknik Altyapı 

Çevre düzeni planına konu alanda yerleĢme ve arazi kullanım ka-

rarları oluĢturulurken bu kararların hayata geçirilmesinin ne kadar müm-

kün olduğuna bakılması gerekir. YerleĢme ve arazi kullanım kararlarının 

yaĢama geçirilmesinde bazı baĢlıklar belirleyici olarak ön plana çık-

maktadır. Çevre düzeni planlarında öngörülen kararların hayata geçiril-

mesinde önemli olan faktörler, ulaĢım, enerji ve diğer teknik alt yapı 

durumudur. Bir bölgenin planlanmasında yerleĢim kararları verilirken, 

sanayi kullanımı tanımlanırken; bu alanın ulaĢım altyapısı, enerji sağ-

lanması durumu, doğal gaz, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin 

ne durumda olduğunun belirlenmiĢ olması gerekir. Altyapıya iliĢkin ve-

riler doğrultusunda çevre düzeni planlarının hedefleri belirlenmelidir. 
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viii.Sektörel Yapı 

Çevre düzeni planı hazırlanırken alanın sektörel kullanım özellik-

lerinin dikkate alınması gerekir. Çevre düzeni planına konu alanda mev-

cut kullanım türlerinin ne olduğunun bilinmesi plan kararlarında isabet 

oranını yükseltir ve kararların yürürlüğe girme ihtimalini artırır. Çevre 

düzeni planı yapılan alanda sanayi kullanımının yoğun olması duru-

munda, bu alanın tarımsal kullanım alanına dönüĢtürülmesinin zorluğu 

ve ülke ekonomisine maliyeti göz ardı edilmiĢ olacaktır. Hatta sanayi 

kullanımı içerisinde de hangi sanayi sektörün ya da sektörlerinin planla-

nan alanda yer aldığının bilinmesinde de zorunluluk vardır. 

Tarım toprağı olan bir bölgenin, çevre düzeni planlarının hazır-

lanmasında geç kalınması nedeniyle, tarımsal kullanımların yoğun ol-

duğu bir bölge haline dönüĢmesinden sonra gerçekleĢtirilecek (sanayiye 

veya turizme) dönüĢüm çalıĢmalarının baĢarılı olabilmesinin yoğun ve 

uzun uğraĢlar gerektirdiği ve bu dönüĢümün ülke ekonomisine ciddi 

maliyetler getireceği açıktır
20

. Böyle bir soruna yol açmamak için, çevre 

düzeni planlarının zamanında yapılması kadar, plan kararlarının oluĢtu-

rulmasında plan alanlarında var olan sektörel yapının dikkate alınması 

da önem taĢımaktadır. 

ix. Askeri Alanlar 

Askeri alanlar, ülke çıkarları doğrultusunda, milli güvenlik ihti-

yaçlarının gerektirdiği seviyede yürütülmesi için ayrılmıĢ olan alanlardır. 

Askeri alanların belirlenmesinde uzun süreli planlamalar yapılarak karar 

verilir. Verilen bu kararlar doğrultusunda oluĢturulmuĢ askeri bölgelerin 

çok sık değiĢtirilmesi kolay olmayacağı gibi, yürütülen faaliyetlerin ge-

reklerine de aykırı olacaktır. Çevre düzeni plan çalıĢmalarını yürüten 

idareler, askeri alanları doğru belirlemek ve plan kararlarında dikkate 

almak zorundadır. Askeri alanların, çevre düzeni plan çalıĢmaları sıra-

sında olduğu gibi bırakılması ve farklı bir fonksiyon tanımlanmaması 

gerekir. Çevre düzeni planı hazırlanırken askeri alanlara yakın bölgelerin 

                                                           
20

 Benzer bir durum olarak, 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesinde ciddi zorluklar 

yaĢandığını ve yaĢanmakta olduğunu söyleyebiliriz. 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olan Kanunda Geçici 3. maddeye 

hüküm konularak, tarım arazisi vasfındaki arazilerin sanayi yatırımlarında kullanıl-

mıĢ olması durumları korunmak istenmiĢ, aynı düzenleme 26.03.2008 tarih ve 5752 

Sayılı DeğiĢiklik Kanunu ile Geçici 4. maddeyle yeniden uygulamaya konulmuĢtur.  
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planlanmasında da yine askeri faaliyetlerle uyumlu fonksiyonların be-

lirlenmesi gerekir. 

x. Mülkiyet Yapısı 

Çevre düzeni planı çalıĢmalarında, planlanan alanın mülkiyet yapı-

sının bilinmesinde yarar vardır. Çevre düzeni planına konu alanda mül-

kiyet yapısının bilinmesi, bu alana iliĢkin getirilecek fonksiyonların ye-

rinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Kamu mülkiyetinde bulu-

nan araziler üzerinde kamusal kullanımların mümkün olması duru-

munda, özel kiĢilerin mülkiyetinde bulunan araziler üzerinde kamusal 

fonksiyonların tanımlanmaması gerekir. Çevre düzeni planının hazır-

lanması sürecinde mülkiyet yapısının dikkate alınması suretiyle, planda 

yer alan kararların en az maliyetle ve mülkiyet hakkına en az müdaha-

leyle uygulanmasının sağlanması hedeflenmelidir. 

xi. YerleĢmelerle Ġlgili Yerel Özellikler 

Planlama çalıĢmaları sırasında, çevre düzeni plan çalıĢması yapılan 

alanda bulunan yerleĢim yerlerinin ve yeni kurulacak yerleĢim yerleri-

nin, sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde yapılandırılmasına imkân sağlayacak 

yerel özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Planlama alanının yerel özel-

liklerinin belirlenmesi, çevre düzeni planıyla ulaĢılmak istenen hedefle-

rin gerçekçi bir Ģekilde oluĢturulması anlamına gelecektir. 

xii.Planlama Alanının Özelliğine Göre Diğer Konular 

Çevre düzeni planı hazırlanırken ilgili idare ya da idareler, plan-

lama alanının öznel niteliklerinin doğru tespit edilmesine yönelik gerekli 

araĢtırmaları yapmak durumundadır. Yukarıda sayılan konuların dıĢında, 

plan çalıĢması yapılan alanın bir baĢka yerde rastlanılmayan nitelikleri 

bulunabilir. Böyle bir durumda, çevre düzeni plan çalıĢmalarını yürüten 

idare ya da idareler, alana iliĢkin özel niteliklerin bilgilerini topladıktan 

sonra, bu özel niteliğin plan kararlarının Ģekillendirilmesinde nasıl kul-

lanılması gerektiğini değerlendirir. 

Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük 

içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eĢik analizi
21

, yerinde yapı-

                                                           
21

 EĢik analizi yöntemi doğrudan doğruya bir alanın yerleĢebilir, yerleĢilemez veya 

önlem almak koĢulu ile yerleĢilebilir olma özelliğini saptamaya çalıĢan analiz yön-

temidir. Bu bakımdan; çok farklı kullanım alanlarına yönelik olmak üzere uygulanan 

bu yöntem ile yer seçiminin doğru ve yerinde belirlenmesi amaçlanmaktadır. Orga-

nize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği’nde “eĢik analizi; “OSB kurulabilecek 
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lan incelemeler gibi fiziksel çalıĢmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve 

yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kül-

türel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araĢtırmalar yapılır, ilgili ku-

rum ve kuruluĢların görüĢ ve önerileri alınır ve değerlendirilir. 

Çevre düzeni planı kararları; inceleme, araĢtırma sonuçları ve gö-

rüĢler değerlendirilerek oluĢturulur. Plan raporunda, yapılan tüm ince-
                                                                                                                                             

alternatif alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25 000 ölçekli 

topoğrafik haritalar üzerinde çeşitli bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde 

edilen analizdir” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Aynı Yönetmeliğin madde 13, 14 ve 15 de 

eĢik analizinin hazırlanmasındaki esaslar, izlenen süreç ve alternatif alanların belir-

lenmesi yer almaktadır. 

Kentlerin planlanması süreci içinde analiz aĢaması en önemli aĢamayı oluĢturmaktadır. 

Analiz aĢaması içinde yer seçiminin belirlenmesi sırasında jeolojik etüd (zemin özel-

liklerinin saptanması) zemin davranıĢlarının ortaya konması bakımından jeofizik ve 

jeo teknik etüdlere dönük sondaj çalıĢmalarının yapılması, aktif diri fay hat zonu ile 

depremsellik durumu ile beraber topoğrafik durum ve doğal çevreyi betimleyen 

flora-fauna özellikleri ayrıntılı bir Ģekilde tanımlanmaktadır. Bu analizler çerçeve-

sinde planlamaya bir girdi oluĢturmak açısından bütün verilerin bir araya gelerek ça-

kıĢtırılması sonucunda EĢik analizi yöntemi elde edilmektedir. Bu analiz yöntemi ile 

yerleĢilebilir, yerleĢilemeyen ve önlem alınmak koĢulu ile yerleĢilebilir alanlar ta-

nımlanmakta; böylelikle doğal çevrenin yer aldığı bölgeler ile yapılaĢmaya açılacak 

bölgeler birbirinden ayrıĢmaktadır. 

EĢik analizi, fiziki planlamaya akılcı bir yaklaĢım getirmekle beraber, üç grup anali-

zin (doğal veriler/eĢikler, kamusal altyapı kullanımı ve arazi kullanımı) parçacı so-

nuçlarını birleĢtiren önemli bir role sahip analiz tekniğidir. EĢik analizi iĢlemi Ģu 

aĢamalardan oluĢmaktadır. 

1- Kentin geliĢim yönünü ve geliĢim miktarının belirlenmesi,  

2- GeliĢme alanı/alanlarının eĢik analizinde ele alınan faktörler açısından değerlendi-

rilmesi. Bu aĢamada, geliĢme alanlar karelere bölünerek, her karenin değiĢik faktörler 

açısından yerleĢilebilme durumu saptanmaktadır. Bununla birlikte farklı faktörlerin 

gerektirdiği ek maliyetler de hesaplanmaktadır. 

3- EĢiklerin belirlenmesi. Bu aĢamada her faktör için yapılan analiz çakıĢtırılarak; 

yeni geliĢme alanları içinde kolayca yerleĢilebilir alanlar, belli bir maliyete katlanıla-

rak yerleĢilebilir alanlar ve hiç yerleĢilmemesi daha uygun olan alanlar belirlenmektedir. 

4- Bu analiz ıĢığında yeni geliĢme alanlarında çeĢitli kentsel kullanımlara (konut-sa-

nayi v.s.) ayrılacak alanların saptanması. 

5- Son olarak da yeni yerleĢme alanı için ekonomik bir değerlendirmenin yapılması. 

Bakınız. AYTEN, Asım Mustafa, DEDE, Okan Murat, YAZAR, Kadir Hakan, 

“Kentsel YerleĢimlerde Yeni GeliĢen Konut Alanlarının Yer Seçiminde EĢik Anali-

zinin Uygulanması ve Sonuçları”, Kocaeli Üniversitesi, Deprem Sempozyumu, Bil-

diri, 2005 
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leme ve araĢtırmalar, alınan görüĢ ve öneriler ve yapılan değerlendirme-

lerle birlikte, planın gerçekleĢtirilmesini sağlayacak uygulama araçları, 

kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır. 

a.2.Çevre Düzeni Planında Esaslar 

Çevre düzeni planlarına iliĢkin genel esasların neler olduğu Plan 

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te düzenlenmiĢtir. Yönetmeliğin 

6. maddesinde;çevre düzeni planı sınırları içerisinde kalan alanlarda, 

doğal dengenin, çevre değerlerinin ve yerleĢmelerin bir düzen içerisinde 

gerçekleĢtirilmesine yönelik ilkeler belirlenmiĢtir. 

i. YerleĢilebilirlik Ġlkesi ve TaĢıma Kapasitesi Göz Önünde Bulun-

durularak Koruma Kullanma Dengesinin Sağlanması 

Çevre düzeni planlarının hedeflerine ulaĢabilmesi için arazinin 

kaldırabileceği yoğunluğun ve kullanım çeĢitliliğinin göz önünde bulun-

durulması gerekir. Yapılan değerlendirmelerde, bir yandan arazinin kal-

dırabileceği en yüksek kullanım kararlarının tespiti ve sınırın belirlen-

mesi hedeflenirken, diğer yandan planlama alanı içerisinde bulunan ve 

korunması gereken değerlerin kullanım kararlarından etkilenmesinin 

önlenmesine çalıĢılır. Çevre düzeni planı çalıĢmalarında; planlama ala-

nında gerçekleĢtirilecek yerleĢmeler ve diğer kullanımlarla bu alanın 

korunması arasında bir denge sağlanarak koruma ve kullanma dengesi-

nin oluĢturulması gerekir. 

ii. Makro Ölçekte Nüfus Dağılımı ve Yoğunluk Kararlarının Ve-

rilmesi 

Çevre düzeni planı bölgesel ölçekli bir plan çalıĢması olduğundan, 

planlama alanında nüfusun dengeli bir Ģekilde dağılımı ve yerleĢim yer-

lerine iliĢkin yoğunluk kararlarının belirlenmesi gerekir. YerleĢim yerle-

rinin kamu yararına uygun bir Ģekilde yapılaĢmasının sağlanabilmesi 

için, nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarının üst ölçekte düzenlenmesi 

ve bu doğrultuda alt ölçekli planların yapılaĢma yoğunluluğunun belir-

lenmesi gerekir. 

iii. Kısıtlı Doğal Kaynakların, Artan YerleĢik Nüfusun Ekonomik 

ve Sosyal Yapısını Güçlendirerek, Gereksinimlerini KarĢılayacak Bi-

çimde Kullanılmasının Sağlanması 

Çevre düzeni planlarından asıl beklenen, doğal kaynakların plan-

lama alanı içerisinde yer alan yerleĢim yerlerinde yaĢayan nüfusun ge-

reksinimlerini karĢılamasına yeterli olacak Ģekilde planlanmasıdır. Doğal 
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kaynakların yeteceği kadar nüfusun bu alana yerleĢtirilmesiyle çevre 

düzeni planının oluĢturulması gerekir. 

iv. Doğal, Tarihi, Kültürel Çevre Değerlerinin Korunması 

Çevre düzeni planı çalıĢmaları sırasında, idari kararlarla koruma 

altına alınan doğal ve tarihi değerlerin korunması gerekliliğine uygun 

hareket edilmesi gerekir. Doğal ve tarihi değerlerin korunması konu-

sunda çevre düzeni planında gerekli düzenlemelerin yapılmaması ya da 

aksi yönde plan kararlarının bulunması durumunda, alt ölçekli plan ça-

lıĢmalarında bu değerlerin korunmasında sorunlar yaĢanır. Kültür ve 

tabiat varlıklarının ülkenin sosyal ve kültürel yaĢamında taĢıdığı öneme 

bağlı olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dıĢında kalan, ama çevre açısın-

dan korunması önem taĢıyan değerlerin korunmasına yönelik plan ka-

rarlarının çevre düzeni planında yer alması gerekir. 

v. Tarım Alanlarının, Sit Alanlarının, Orman Alanlarının, Özel 

Çevre Koruma Alanlarının, Ekolojik Açıdan Korunması Gerekli Alanla-

rın, Sulak Alanların, Uluslararası SözleĢmelere Konu Alanların, Kıyı 

Alanlarının ve Benzeri Alanların, Ġlgili Mevzuatında Öngörülen Kurallar 

Çerçevesinde Kullanımı ve Korunması 

Çevre düzeni plan çalıĢmalarında, korunması gerektiği noktasında 

özel düzenlemeler bulunan alanların korunmasına yönelik tedbirlerin 

alınması gerekir. Üst baĢlıkta yer alan korunma gerekliliğinde birel ola-

rak doğal ve tarihi değerlerin korunması ön plana çıkarken, bu baĢlık 

altında “alan koruması” karĢımıza çıkar. Özel olarak korunması gerekti-

ğine iliĢkin kararlar bulunan alanların, çevre düzeni plan çalıĢmalarında 

dikkate alınması gerekir. 

vi. Yatırımların Koordineli Olarak Kullanıma Sunulması 

Çevre düzeni plan çalıĢmaları sırasında, planlanan alanda yapıla-

cak yatırımların, kamusal yatırımlar baĢta olmak üzere, uyum içerisinde 

gerçekleĢtirilmesine yönelik tedbirlerin düĢünülmesi gerekir. Yapılacak 

yatırımların birbirlerinden bağımsız düĢünülmesinin kaynak israfına yol 

açacağı ve yatırımların iĢlevinin azalması sonucu doğuracağı dikkate 

alınarak çevre düzeni planlarının hazırlanması gerekir. 
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vii. Planlama Sürecinin Analiz, AraĢtırma ve Sentez AĢamala-

rında, Yönetmelikte Belirlenen Konularda Yapılan ÇalıĢmaların ve Top 

lanan DeğiĢik Sınıf ve Türdeki Verilerin Planlama Kararlarının Olu-

Ģumunda Etkin Kullanımı 

Bu baĢlık altında yer alan kurala göre, çevre düzeni planlarının ha-

zırlanmasında yetkili idare ya da idarelerin yapmıĢ oldukları araĢtırmalar 

sonucunda elde etmiĢ oldukları verileri etkin kullanmaları sağlanmak 

istenmiĢtir. Bu yaklaĢım aslında çevre düzeni planlarının bilimsel temele 

dayanması amacına yöneliktir. Çevre düzeni planı yapılacak alana iliĢkin 

araĢtırmalardan elde edilen veriler, analizinin yapılması, çeĢitli veriler 

arasında bir senteze ulaĢılması ve ulaĢılan sentezin plan çalıĢmaları sıra-

sında etkin olarak kullanılması çevre düzeni planlarının bilimselliğinin 

vazgeçilmez temelini oluĢturmaktadır. 

viii. Afete Maruz Bölge, YerleĢme ve Alanlardaki Afet Risklerinin 

Belirlenmesi ve Bu Risklerin Plan Kararlarında Dikkate Alınması 

Daha önce vurgulandığı üzere, yerleĢim yerlerinin sağlıklı ve dü-

zenli bir yapılaĢmaya kavuĢturulmasının sağlanmasında afet riskinin 

dikkate alınması büyük öneme sahiptir. Çevre düzeni planı hazırlanırken 

Ġdare ya da idarelerin afet durumuna göre plan kararlarını oluĢturması 

gerekir. YerleĢme alanlarının afet riskini bertaraf edecek Ģekilde belir-

lenmesi gerekir. 

ix. Alt Ölçekli Planlamaya Veri TeĢkil Edecek Politikaların OluĢ-

turulması 

Çevre düzeni planı çalıĢmalarında alt ölçekli planların ana çerçe-

vesinin belirlenmesine yönelik kararlar alınması gerekir. Çevre düzeni 

planları; ülke ve bölge planlarında yer alan kararların imar planlama 

sürecinde uygulanabilir hale gelebilmesi için gereksinim duyulan geçiĢ 

kararlarının belirlenmesini sağlayan bir plandır. Çevre düzeni planla-

rında; üst ölçekli planlarda yer alan kararların ve bu planlarda öngörül-

müĢ bulunan hedeflerin yaĢama geçirilmesinde önem taĢıyan dönüĢtü-

rücü plan hükümleri yer alır. Çevre düzeni planları geçiĢ ve dönüĢüm 

fonksiyonuna sahiptir. Çevre düzeni planlarında yer alan hükümlerle 

milli plan kararlarının ve varsa bölge planları hedeflerinin uygulamaya 

elveriĢli hale getirilmesi sağlanır. Çevre düzeni planlarında, imar plan 

çalıĢmaları sırasında ilgili idarelerin kullanabilecekleri verilerin yer al-

ması ve bu doğrultuda politikaların oluĢturulması gerekir. Ġmar planları-
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nın Ģekillendirilmesine etkili olacak politikaların belirlenmesi çevre dü-

zeni planlarının varlık nedenidir. 

a.3. Çevre Düzeni Planlarında Usul Kuralları 

Plan Yapımına Ait Esaslara Yönetmelik madde 4; çevre düzeni 

planlarında uygulanacak usul kurallarını ayrıntılı olarak düzenlemiĢ bu-

lunmaktadır. 

i. Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve iĢlevsel bü-

tünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kıs-

mını kapsayacak Ģekilde belirlenir. 

ii. Planlar, ilgili kurum ve kuruluĢlarla ve plan kapsamındaki ilgili 

idarelerle iĢbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Bakan-

lık, plan yapım iĢini Bakanlıkça belirlenen planlama sınırı içerisinde 

kalan ilgili idarelere devredebilir. 

iii. Kentsel geliĢme alanı ihtiyacının büyük Ģehir belediye sınırları 

ve mücavir alan sınırları dıĢında karĢılanma gereği halinde, kent bütü-

nünü, kentsel geliĢme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları 

kapsayan çevre düzeni planları, Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili 

büyük Ģehir belediyesi ve valilikçe ortaklaĢa yapılır. 

iv. Çevre düzeni planları Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer. 

v. Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili 

kurum ve kuruluĢlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile 

ilan edilir.Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kiĢiler 

ile kamu kurum ve kuruluĢları itiraz edebilirler. Ġtirazlar, itiraza konu 

alanla ilgili belediye veya valiliğe yapılır. Ġdarenin görüĢü ile valilikçe 

Bakanlığa gönderilen itirazlar Bakanlıkça, Yönetmelik hükümleri kap-

samında değerlendirilir ve sonuçlandırılır.Çevre düzeni planlarında ya-

pılacak revizyon, ilave ve değiĢiklikler de aynı usullere tabidir. 

vi. Çevre düzeni planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak Bakanlı-

ğın ve idarelerin görevidir. Bakanlık planların tamamını veya bir kısmını 

kopyalar veya kitapçıklar halinde çoğaltarak tespit edilecek ücret karĢılı-

ğında isteyenlere verir. 

b. Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikteki Ġlke ve Esaslar 

Çevre ve Orman Bakanlığı, getirmiĢ olduğu düzenlemede çevre 

düzeni planlarının hazırlanmasına iliĢkin temel ilke ve esasları belirle-
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miĢtir. Yönetmelikte yer alan düzenleme, hazırlık sürecine ve planla-

maya iliĢkin temel esaslar olarak iki baĢlık altında düzenlemiĢtir. 

b.1. Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikte Çevre Düzeni 

Planı Hazırlık Süreci 

i. Çevre Düzeni Planı Alanının Belirlenmesi 

Çevre düzeni planının hazırlık sürecinde, öncelikle plan yapılacak 

alanların belirlenmesi yoluna gidilir. Çevre düzeni planlarının yapılacağı 

alanlar ikiye ayrılmıĢtır. Büyük akarsu havzalarını ilgilendiren çevre 

düzeni planlarında ve Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından belirlenen 

alanlarda en az iki ili kapsayacak Ģekilde gerçekleĢtirilen çevre düzeni 

planları ve il çevre düzeni planları olarak gruplandırılmıĢtır (ÇDPDY m.6). 

ii. Bilgi Toplanması 

Planlama faaliyetlerinde öncelikle yapılması gereken, planlama 

alanının temel niteliklerinin doğru bir Ģekilde belirlenmesidir. Planlama 

alanına iliĢkin doğru bilgi ve verilere ulaĢılmadan sağlıklı bir çevre dü-

zeni planı yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Çevre düzeni planı ya-

pılacak alana iliĢkin olarak (ÇDPDY m.7), planlama alan sınırları içinde 

1/25.000 ölçekli harita hassasiyetinde asgari olarak toplanması gerekli 

veriler Ģunlardır: 

- Türkiye ve bölgesindeki yeri, 

- Ülke ulaĢım ağındaki yeri, 

- Ġdari bölünüĢ ve sınırlar, 

- Doğal yapı; 

- Jeolojik yapı (depremsellik ve fay hatları vb), 

- Jeomorfolojik yapı (topografya, eğim durumu vb), 

- Hidrolojik- hidrojeolojik yapı (Göller, barajlar, akarsular, taĢkın 

alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havza sınırları), 

- Ġklimsel özellikler, 

- Toprak niteliği ve tarımsal arazi kullanımı, 

- Ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora ve fauna varlığı), 

- Koruma statüsü verilmiĢ alanlar (sit alanları, uluslararası sözleĢ-

melerle korunan alanlar, sulak alanlar, RAMSAR alanları, özel çevre 

koruma alanları, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, 

mesire yerleri, yaban hayatı geliĢtirme alanı, yaban hayatı koruma alanı, tür 

koruma alanı, yüzeysel içme suyu kaynakları koruma alan ve diğerleri) 
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- Orman alanları, mera, yaylak, kıĢlak alanları, 

- Kültür ve turizm geliĢim ve koruma bölgeleri, turizm merkezleri, 

- Genel peyzaj öğeleri, 

- Demografik yapı, 

- Sosyal yapı, 

- Ekonomik yapı 

- Teknik altyapı; 

- UlaĢım, 

- Enerji, 

- Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri, 

- Ġçme suyu ve atık su arıtma tesisleri, 

- Atık su deĢarj yerleri, 

- Tarımsal sulama alanları, 

- Kamu mülkiyetindeki alanlar, 

- Ruhsatlı maden sahaları, 

- Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, 

- Mania planları, 

- Mevcut arazi kullanımı, 

- YerleĢme alanlarının karakteristik özellikleri ve mekânsal ge-

liĢme eğilimleri ve potansiyelleri, 

- Planlama alanına yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatı-

rım kararları, 

- Onanlı imar planları, 

- Çevre sorunları konularına iliĢkin ilgili kurum ve kuruluĢlardan, 

uydu görüntülerinden ve/veya hava fotoğraflarından ve arazi çalıĢmala-

rından veriler. 

Yukarıda sayılan veriler elde edilerek sayısal veri tabanı oluĢtu-

rulmalıdır. Bu veriler toplanırken, Milli Savunma Bakanlığı ile koordi-

nasyon sağlanması gerekmektedir. 
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b.2. Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelikteki Çevre Dü-

zeni Planı Temel Esasları 

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik madde 8, çevre düzeni 

planlarının hazırlanmasında dikkate alınması gereken ilkeleri Ģu Ģekilde 

belirlemiĢtir: 

- Kalkınma planı ve varsa bölge planlarının esas alınması, 

- Sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımının gözetilmesi, 

- Birbirine bitiĢik planlama alanlarında ekosistem bütünlüğünün ve 

arazi kullanım kararlarının sürekliliğinin sağlanması, 

- Ġlgili kurum ve kuruluĢların, meslek ve sivil toplum kuruluĢları-

nın görüĢlerinin alınarak, planlama sürecine katılımının sağlanması, 

- Doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması, 

- Ekolojik dengeyi bozucu plan kararlarının getirilmemesi, 

- Alt ölçekli planlara esas olacak koruma ve geliĢme politika ve 

stratejilerinin oluĢturulması, 

- Ekonomik kararlar ile mekânsal kullanım kararlarının çevresel 

kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacak Ģekilde düzenlenmesi, 

- Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji 

ve politikaların belirlenmesi, 

- Projeksiyon nüfusunun, doğal kaynakların sürdürülebilir kulla-

nımı dikkate alınarak belirlenmesi, 

- Ġçme suyu, katı ve sıvı atık miktarlarına iliĢkin mevcut ve projek-

siyon değerlerinin belirlenmesi, 

- Arazi kullanım kararlarının ekolojik, jeolojik, hidrolojik riskler 

göz önüne alınarak belirlenmesi, 

- Teknolojiden en üst düzeyde faydalanılması. 

c. Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yö-

netmelikteki Ġlke ve Esaslar 

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 

ilk maddesinde; çevre düzeni planlarının hazırlanması ve yürürlüğe gir-

mesi sürecine iliĢkin idari usul kurallarını düzenleyen bir idari metindir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Yönetmeliğin amacını; kalkınma planları ve 

bölge planları temel alınarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun 

ekonomik kararlar ile ekolojik kararlar bir arada düĢünülerek, doğal 
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kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak üzere, çevre düzeni planları-

nın hazırlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek olarak ortaya koy-

muĢtur. 

Yönetmelikte madde 5’de; çevre düzeni planları hazırlanırken, 

ülke ve bölge planlarına uyulması, madde 6’da ise birden çok ili ilgilen-

diren planlama çalıĢmalarında koordinasyon içerisinde hareket edilmesi 

ve arazisi en geniĢ olan ilin valisinin koordinasyonu üstlenmesi, yeni 

çevre düzeni planı tekliflerinde ve değiĢikliklerinde ilgili kamu kurum 

ve kuruluĢlarının görüĢlerinin alınması ve ilgili il özel idaresi ve beledi-

yenin bu görüĢ ve teklifler hakkında gerekçeli görüĢlerini Çevre ve Or-

man Bakanlığına iletmesi temel kurallar olarak belirlenmiĢtir. 

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelikte, 

çevre düzeni planlarının görüĢülmesi, karara bağlanması, ilanı ve uygu-

lanmasına iliĢkin konular düzenlenmiĢ bulunmaktadır. 

3- Çevre Düzeni Planlarının Niteliği 

Çevre düzeni planlarının niteliği baĢlığı altında, hem bu planların 

hukuki niteliklerinin ne olduğu, hem de bölgesel ya da yerel plan niteliği 

üzerinde durulması gerekir. 

A- Çevre Düzeni Planlarının Genel Olarak Niteliği 

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, çevre düzeni planları-

nın genel olarak niteliğinin ne olduğunu düzenlemiĢtir. Yönetmelikte 5. 

maddede yer alan düzenlemeye göreçevre düzeni planı; 

i. Kalkınma planları ve varsa bölge planlarını temel alarak rasyo-

nel doğal kaynak kullanımını sağlayan, 

ii. Kirliliğin oluĢmadan önce önlenebilmesi, sağlıklı çevrenin 

oluĢturulmasına yönelik hedef, ilke, strateji ve politikaları ve bunu sağ-

layacak arazi kullanım kararlarını belirleyen, 

iii. Tarihi, kültürel ve doğal çevrenin korunması ve geliĢtirilmesine 

yönelik genel hedefleri, ilkeleri, stratejiyi ve politikaları belirleyen, 

iv. Karar ve hükümleriyle alt ölçekli planları yönlendiren, 

v. Plan kararları açısından ekosistem bütünlüğü, arazi kullanım sü-

rekliliğini sağlayan, 

vi. Planlamaya temel oluĢturan verilerin farklılığından dolayı farklı 

mesleklerden uzmanların fiili katılımı ile hazırlanan, 
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vii. Planlama sürecinin her aĢamasında bir önceki aĢamalara geri 

dönerek değerlendirilmelerin yapılabildiği geri beslemeli sürece sahip olan, 

viii. KarĢılaĢtırılabilir, değerlendirilebilir, sorgulanabilir, geliĢtiri-

lebilir ve güncellenebilir standart veri tabanına sahip olan, 

ix. Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve eko-

nomik kararların bir arada düĢünülmesini sağlamak üzere, korunması 

gereken alanlara iliĢkin politika ve stratejileri belirleyen üst ölçekli plan 

niteliğini taĢır. 

B- Çevre Düzeni Planlarının Bölgesel/Yerel Plan Niteliği 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde yer alan dü-

zenlemelere bakılarak, çevre düzeni planlarının bölgesel bir plan oldu-

ğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Ancak, çevre düzeni planları konu-

sunda 3194 Sayılı Kanun’un dıĢında da düzenlemeler getirilmiĢ oldu-

ğundan, bu planların niteliklerinin ne olduğu konusunda bazı tereddütler 

yaĢanması da kaçınılmazdır. 

Planlama çalıĢmalarında ortaya konulan hedef ve ilkelerin genel-

den özele doğru uygulamayı Ģekillendirmesi gerekir. Bir baĢka ifadeyle, 

merkezi idare tarafından ortaya konulan plan hedeflerinin ülke planından 

bölge planına, bölge planından da yerel planlara aktarılması gerekir. Bu 

gereklilik doğrultusunda bir planın ülke, bölge ya da yerel ölçekte bir 

plan olup olmadığının bilinmesinde yarar vardır. Yerel planlar, diğerle-

rine kıyasla daha dar bir bölgede, bir yerel idarenin sınırları içerisinde, 

gerçekleĢtirilen plan çalıĢması olarak karĢımıza çıkar. Çevre düzeni 

planları; düzenleme alanı itibariyle bölgesel bir plan görünümünde ol-

makla birlikte, üst ölçekli planlar arasında yerel planlamayla teması 

sağlayan bir konumdadır. 

Bu açıklamalar ıĢığında çevre düzeni planının bölgesel plan mı 

yoksa yerel plan mı olduğunun belirlenmesi gerekir. 

Çevre Kanunu 9. maddesinin b bendiyle; çevre düzeni planıyla il-

gili bir tanımlama getirmeksizin, ülke fizikî mekânında, “sürdürülebilir 

kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma- kullanma dengesi gözetilerek 

kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihti-

yaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek 

amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına esas teşkil etmek üzere 

bölge ve havza bazında 1/50.000- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plân-

ları Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılır, yaptırılır ve onaylanır” hük-
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münü getirmiĢtir. Çevre Kanunu’nda yer alan bu düzenlemeden çevre 

düzeni planının bölge ve havza bazında hazırlanacak bir plan olduğu 

sonucuna ulaĢılacaktır. 

Çevre düzeni planı; 3194 Sayılı Ġmar Kanunu’nun 5. maddesinde; 

“Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, tu-

rizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen 

plan” olarak tanımlamıĢtır. 3194 Sayılı Kanun çevre düzeni planının 

neyi düzenleyeceğini ana hatlarıyla ortaya koymakla birlikte, bu faaliye-

tin hangi boyutta gerçekleĢtirileceğine iliĢkin bir düzenleme getirme-

miĢtir. Bununla birlikte, Yönetmelikte yer alan tanımlamada, çevre dü-

zeni planının, mekânsal, iĢlevsel ve idari olarak “bütünlük arz eden bir 

alana ilişkin” olarak Ģekillendirileceği ifade edilmiĢtir (PYAEDY m.3). 

Buradan anlaĢılan ve anlaĢılması gereken, kullanım olarak devamlılık 

bulunan, ayrı planlanması durumunda planlama faaliyetlerinden bekle-

nen yararın ve amacın gerçekleĢmesi mümkün olmayan, coğrafi olarak 

bütünlük taĢıyan bölgelerde ortak bir çerçeve plan olarak çevre dü-

zeni planı yapılması yoluna gidilmelidir. 

Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nda getirilen düzenlemeyle, çevre düzeni 

planının, il çevre düzeni planına dönüĢtürülmesi ise yeni ve farklı bir 

yaklaĢımdır. Elbette il sınırlarının da, ekonomik, sosyal, iĢlevsel, coğrafi 

ve idari olarak bir bütün olması ve çevre düzenine konu olması müm-

kündür. Ancak, her ilin bir çevre düzeni planı olması Ģeklinde bir yakla-

Ģım, planlama faaliyetlerinin amaçlarıyla bağdaĢmaz bir durumdur. 

Çünkü çevre düzeni planı bir geçiĢ planıdır. Çevre düzeni planı, ülke ve 

bölge planlarından imar planlarına geçiĢi düzenlemektedir. Ülke ve 

bölge planlarında yer alan kararların, araziye uygulanmaya baĢlanma 

noktası çevre düzeni planıdır. Çevre düzeni planını il düzeyine indiril-

mesi planlama faaliyetlerinin gereklerine aykırıdır. 

Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’yla büyükĢehir sınırları il sınırı olan 

büyükĢehirlerde il çevre düzeni planının büyükĢehir belediyeleri tarafın-

dan yapılmasına iliĢkin getirilen düzenlemeyi de anlamak mümkün de-

ğildir. Bahse konu büyükĢehir belediyelerinin 1/50.000 ölçeğine kadar 

nazım imar planı yapabilmeleri mümkün iken, hatta bu konuda yapılacak 

bir idari düzenlemeyle ölçek daha da büyütülebilecekken, neden il çevre 

düzeni yapılması gereği duyulmuĢtur? Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile il çevre 

düzeni yapılmasına iliĢkin hükümler getirilmeden önce, genel olarak 

çevre düzeni planları 1/25.000 ölçekli olarak yapılmaktaydı. Yani, 

büyükĢehir belediyeleri kendi sınırları içerisinde çevre düzeni planında 
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yer alan ölçekten daha büyük ölçekte nazım imar planı yapabilmekteydi. 

O halde bir birine yakın ölçekte çalıĢılan planların farklı adlandırılmala-

rındaki kamu yararı ve hizmet gerekleri nelerdir? 

Aynı irade tarafından planlanmasında zorunluluk bulunan bir böl-

genin birbirinden ayrılmadan planlanması ve arazi kullanımlarının ka-

munun yararı ve hizmetlerin gerekleri doğrultusunda Ģekillenmesi, çevre 

düzeni planlarının amacıdır. Coğrafi olarak bütünlük taĢıyan ve arala-

rında ayırıcı bir eĢik bulunmayan, ekonomik, sosyolojik ve ulaĢım olarak 

devamlılık taĢıyan, doğal olarak aynı düzlemde bulunan birbirine komĢu 

iki büyükĢehrin iki ayrı çevre düzeni planı olmasının kamuya sağladığı 

yarar ve kamusal görevler ve hizmetler konusunda getirdiği kolaylıklar 

konusunda tereddütler vardır. Aksine bu yaklaĢım nedeniyle, kamu yara-

rının ve hizmet gereklerinin olumsuz etkilenme riski oldukça fazladır. 

Birbirleriyle ekonomik, sosyal, kültürel, ulaĢım ve benzeri noktalarda 

birleĢmiĢ olan iki Ģehrin parçacıl olarak planlanması mümkün değildir. 

Bir baĢka ifadeyle, sadece il esaslı yaklaĢılarak, ekonomik, sosyal, coğ-

rafi, kullanım ve benzeri birliktelik dikkate alınmadan yapılacak bir 

çevre düzeni planı, planlanan alanın devamı durumundaki plansız alan-

larda çarpık bir kentleĢmenin, kontrolsüz sanayileĢmenin doğmasına yol 

açacaktır. 

Çevre düzeni planlamasında beklenen yararın sağlanabilmesi için, 

idari bölünüĢ esası yerine, ekonomi, kullanım, ulaĢım, doğal kaynaklar, 

coğrafi bütünlük ve benzeri özellikler dikkate alınarak, bütünlük arz 

eden bölgelerin birlikte planlanması yoluna gidilmelidir. Çevre düzeni 

planlaması, merkezi idarenin koordinasyonu altında ve belirlenen ilkeler 

doğrultusunda, ilgili yerel idarelerin de katılımıyla gerçekleĢtirilmelidir. 

Ġfade edilen eĢikler arasında kalan ve birlikte planlanmasında yarar bu-

lunan bölgenin il ya da belediye olması durumunda yetkinin ilgili yerel 

idarelerce kullanılmasına da imkân verilmelidir. 

4- Çevre Düzeni Planlarının Hukuki Niteliği 

Çevre düzeni planları, eĢik birliği bulunan bir alanın; yerleĢim, sa-

nayi, tarım, ulaĢım gibi kullanımlarını belirleyen, doğal çevrenin ve do-

ğal kaynakların doğru kullanılması, koruma ve kullanma arasında bir 

denge oluĢturulmasını hedefleyen düzenleyici metinlerdir. Ġdarenin dü-

zenleme yetkisi kapsamında; coğrafi, ekonomik, sosyal, ulaĢım ve ben-

zeri yönlerden benzerlik/ortaklık bulunan alanlarda yapmıĢ olduğu bir 

düzenleme faaliyetidir. Çevre düzeni planıyla Ġdare, düzenleme alanında 
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yapılacak olan yatırımların, gerçekleĢtirilecek olan kullanımların ne ol-

ması gerektiğini düzenlemektedir. Yapılan düzenleme, alan içerisinde 

gerçekleĢtirilecek olan imar planlamasında dikkate alınması zorunlu olan 

hükümler getirmektedir. 

Getirilen hükümlerin nazım imar planlaması, dolayısıyla da uygu-

lama imar planı çalıĢmalarında dikkate alınması zorunluluğu, çevre dü-

zeni planları yürürlükte kaldığı sürece devam eder. Bir baĢka ifadeyle, 

çevre düzeni planları yürürlükte kaldığı sürece, imar planlaması kaç kez 

tekrarlanırsa tekrarlansın her seferinde yeniden dikkate alınması zorun-

luluğu vardır. AnlaĢılacağı üzere, çevre düzeni planları uygulanmakla 

tükenmeyen bir idari iĢlemdir. 

Çevre düzeni planlamasında düzenleme alanında bulunan bütün ta-

Ģınmazlar, düzenleme kapsamına dâhildir. Düzenleme alanında özel hü-

kümler getirilmez. Düzenleme alanında bulunan taĢınmazlarla ilgili ola-

rak parsel düzeyinde çözüm arayıĢına girilmez. Planlama alanında bulu-

nan taĢınmazlara iliĢkin genel hükümler getirilmesi söz konusudur. 

Çevre düzeni planları doğrudan uygulanabilme imkânına sahip de-

ğildir. Çevre düzeni planlarında yer alan hükümlerin alt ölçekli nazım ve 

uygulama planlarıyla uygulamaya konulması gerekir. Çevre düzeni 

planlarıyla getirilen düzenlemelerin uygulanması, imar planlama çalıĢ-

malarında bu hükümlerin dikkate alınmasıyla mümkün olacaktır. 

Çevre düzeni planları, düzenleyici idari metinler olarak ilan edil-

mek suretiyle aleniyet sağlamaktadır. Çevre Düzeni Planlarına Dair 

Yönetmelik madde 12/3 gereğince; onaylanan çevre düzeni planları 30 

gün süreyle, herkesin görebileceği Ģekilde askıya çıkarılmak suretiyle 

ilan edilir. Çevre düzeni planlarının nerede nasıl görüleceği konusu 

halka ilan suretiyle duyurulur. Yetkili ya da ilgili idare, çevre düzeni 

planlarını internet sitesinde yayımlar (ÇDPDY m.12/3). 

Çevre düzeni planlarının, genel düzenlemeler içermesi, ilan edil-

mek suretiyle duyurulması, uygulanmakla tükenmemesi, doğrudan uy-

gulanma kabiliyetinin bulunmaması nitelikleri dikkate alındığında, bu 

metinlerin genel düzenleyici idari iĢlemler olduğu konusunda duraksama 

yoktur. Çevre düzeni planları, genel düzenleyici bir idari iĢlem olarak 

karĢımıza çıkan üst ölçekli bir plan metnidir. 
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Sonuç olarak; 

Çevre düzeni planları, konut, sanayi, turizm, tarım ve benzeri kul-

lanımların doğal çevre üzerinde oluĢturduğu baskıyı dengelemek üzere 

ortaya çıkmıĢ bir plandır. Arazi kullanım kararlarının sürdürülebilir ol-

masının sağlanmasına yönelik olarak, doğal çevrenin zarar görmesinin 

önlenmesi ya da doğal dengenin bozulmasına yol açılmadan kullanımla-

rın gerçekleĢtirilmesi zorunludur. Çevre düzeni planı ile doğal kaynakla-

rın, çevresel değerlerin, tarihi eserlerin yerleĢim ve diğer kullanımlar 

nedeniyle ortaya çıkacak risklere karĢı planlama çerçevesinde koruma 

tedbirleri alınması gerekir. Bu gereklilikten hareketle, çevre düzeni 

planları konusunda belirleyici rolün çevre konusunda yetkili idarelere ait 

olacağı açıktır. 

Çevre düzeni planı, tarım, turizm, sanayi, konut gibi kullanımlarla 

çevre arasında üst ölçekli olarak iliĢkiler kuran bir plandır. Çevre düzeni 

plan alanında, kullanımların yoğunluğunun belirlenmesi bu yolla sağla-

nacaktır. Planlama alanında öngörülen kullanım yoğunluğunun dengeli 

ve doğal çevreye uygun olarak dağılımı da çevre düzeni planlarıyla be-

lirlenecektir. Çevre düzeni planlarının hazırlık aĢamasında ortaya konu-

lan veriler ıĢığında, planlama alanının özellikleri dikkate alınarak, kamu 

yararı doğrultusunda, konut kullanımının, sanayi kullanımının, tarım ya 

da turizm kullanımlarının nerelerde olabileceği belirlenmelidir. Kullanım 

kararlarının planlanan arazinin özelliklerine göre oluĢturulması gerektiği 

açıktır. Çevre düzeni planlarının makro ölçekte, arazinin kullanım ka-

rarlarını oluĢturuyor olmasının en önemli iĢlevi, tarımsal verimliliği olan 

alanlara konut ve sanayi kullanımı getiren hatalı uygulamanın önüne 

geçmektir. 

Çevre düzeni planlarının sınırlarının doğru belirlenmesi, planlama 

faaliyetinin baĢarısı için birincil önceliktir. Çevre düzeni planlarının uy-

gulama alanının belirlenmesinde, planın niteliğine iliĢkin olarak vurgu 

yapılan eĢikler etkili olmalıdır. Çevre düzeni planlarının baĢlangıç ola-

rak, havza anlayıĢından hareketle doğal çevrenin, konut ve sanayi kulla-

nımlarına karĢı korunmasının sağlanmasına yönelik olarak getirilen bir 

tedbir olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kendi içerisinde bütünlük 

taĢıyan bir alanın, doğal çevrenin korunabilmesi için, üst ölçekli kulla-

nım kararlarının ve kullanımlar arasında dengenin kurulmasına yönelik 



Plan Hiyerarşisi, Üst Ölçekli Planlar ve İmar Planları 59 

olarak çevre düzeni planı oluĢturulmalıdır. Planlama alanında kullanım-

larla doğal yapının dengelenmesinde, öncelikle planlama alanının sınır-

larının planlamanın temel ilkelerine göre belirlenmiĢ olması gerekir. 

Planlama alanının sınırlarının belirlenmesinde, eĢik ölçütünden ya-

rarlanılması gerekir. Çevre düzeni planına konu olacak alanın sınırlarının 

belirlenmesinde, öncelikle coğrafi eĢik belirlenmelidir. Aynı coğrafi 

eĢikler arasında kalan alanlar birlikte planlanmalıdır. Coğrafi olarak bir-

birinin devamı olmayan alanların aynı çevre düzeni planında düzenlen-

meye çalıĢılması koruma ve kullanma dengesinin sağlanması bakımın-

dan sorunlu bir yaklaĢım olacaktır. Çevre düzeni planlarında ikinci ola-

rak ekonomik eĢik analizi yapılması gerekir. Ekonomik olarak bütünlük 

sağlamayan alanlar birlikte planlanmamalıdır. Çevre düzeni planlarında 

planlamaya konu alanların belirlenmesinde, altyapının bütünlüğünün 

bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi bir baĢka gerekliliktir. Elekt-

rik, ulaĢım gibi altyapıların birlikte sunulabileceği alanların birlikte 

planlanması gerekir. 

Çevre düzeni planlarının eĢik analizi yapılmak suretiyle hazırlan-

ması, planlamanın baĢarısı için zorunluluktur. Planlama alanının birlikte 

planlanabilme imkânının bulunup bulunmadığı araĢtırılmadan, bir kanun 

çıkartılarak idari bölünüĢ esas alınarak hazırlanması yönündeki yakla-

Ģım, çevre düzeni planlarının iĢlevini yitirmesi sonucunu doğuracaktır. 

Çevre düzeni planlarında eĢik analizi yapılarak bazen bir il sınırları içe-

risinde çevre düzeni planı yapılacak alan sayısı birden çok olabileceği 

gibi, bazen bir ilin sınırlarıyla bütünleĢik olarak bir çevre düzeni planı 

yapılması da gerekebilir. Buna karĢılık çoğunlukla, çevre düzeni planı 

yapılması gereken alan birden çok ilin sınırları içerisinde kısmi olarak 

kalan bir coğrafi bölüm olarak karĢımıza çıkacaktır. Çevre düzeni planı 

yapılacak alanın belirlenmesinde, ortak nitelik, ortak coğrafya, ortak 

ekonomik yapı, ortak teknik altyapı ve benzeri veriler dikkate alınarak 

ortak planlanabilme ve geliĢtirilebilme yeteneğinin araĢtırılması kamu 

yararı ve planlama hizmetlerinin gereğidir. Bu gereklilik bir yana bıra-

kılarak, il sınırları üzerinden hazırlanması öngörülen çevre düzeni plan-

larının, beklenen yararı sağlaması zor olacaktır. 

Çevre düzeni planlarının il düzeyinde hazırlanmasının tek olumlu 

yanı, il bazında ele alınan çevre düzeni planlama faaliyetlerinin, eksikte 
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olsa, bir an önce tamamlanabilmesi ve imar planlamasına altlık oluĢ-

turma anlamında plansız alan kalmaması olarak değerlendirilebilir. 

Çevre düzeni planlarının hazırlanmasında il sınırlarının esas alınmasının 

sonucu olarak, her ilin çevre düzeni planını bir an önce hazırlamak iste-

yecekleri açıktır. Bunun sonucunda normalde planı gecikecek alanların 

da bir an önce planlanması sağlanmıĢ olacaktır. Ancak bu yarar, çevre 

düzeni planlarında bu derece bir karmaĢa yaratmadan ve “çevre düzeni” 

ismini kullanmadan daha farklı yasal düzenlemeler getirilerek de sağla-

nabilirdi. 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PLANLAMA YETKĠSĠ, ĠMAR PLANLAMASINDA ĠLKE VE 

USUL KURALLARI 

Planlama faaliyetleri; baĢta mülkiyet, konut, yaĢama, maddi ve 

manevi varlığını geliĢtirme, seyahat, yerleĢme, özel giriĢim özgürlüğü 

olmak üzere, pek çok hak ve özgürlüğü doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgilendiren faaliyetlerdir. Hak ve özgürlükler üzerinde kısıtlama etkisi 

doğuran faaliyetlerin hukuki çerçevesinin belirlenmesi zorunludur. Ġda-

reye tanınan yetkilerin “Hukuk” tarafından kontrol altına alınmasında ve 

sınırlarının belirlenmesinde “Hukuk Devleti” bakımından zorunluluk 

vardır. Aynı Ģekilde planlama faaliyetlerinde kullanılacak yetkinin kim 

tarafından kullanılacağının, yetkilerin hangi usul kurallarına tabi oldu-

ğunun ve planlama faaliyetlerinde geçerli ilkelerin önceden belirlenmesi 

gerekir. 

I- PLANLAMA FAALĠYETLERĠNDE YETKĠ
1
 

Planlama faaliyetlerinin hak ve özgürlükler üzerinde oluĢturacağı 

kısıtlama etkisi nedeniyle, kimlerin bu konuda yetkili olacağı ve bu yet-

kinin nasıl kullanılacağına iliĢkin kuralların Kanun Koyucu tarafından 

belirlenmesi gerekir. 

Hak ve özgürlükler üzerinde olumsuz etkiler doğuracak kamusal 

güç kullanımlarının sıkı kurallara bağlanmaması durumunda, Ġdarenin 

keyfi olarak bu yetkileri kullanma eğilimine girmesi ve hukuk dıĢı uy-

gulamalar gerçekleĢtirmesi büyük risktir. Böyle bir yaklaĢımın geçerli 

olduğu bir ülkede, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden bah-

setmek mümkün olmayacaktır. Genel olarak Ġdarenin sahip olduğu ka-

musal yetkilerin, özelde planlama yetkisinin, hukuk sınırları içerisinde 

kullanılmasının birinci koĢulu, bu yetkilerin hangi idare ya da idareler 

tarafından kullanılacağının Kanun Koyucu tarafından belirlenmesidir. 

Kanuni idare ilkesi gereği, idare etme iĢlevinin gereği olan bir faaliyetin 

yürütülmesi sırasında hangi kurum, merci ya da görevlinin bu yetkiyi 
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 ÇOLAK, N. Ġlker, Ġmar Hukuku, s.119-150 
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kullanacağının halkın temsilcisi parlamento tarafından kanunlarla dü-

zenlenmesi gerekir. 

1- Devletin Varlık Nedeni ve Görevler Bağlamında Planlama 

Yetkisi 

Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, devlet tüzel kiĢiliğinin 

oluĢturulmasına iliĢkin teoriler bağlamında; bireylerin tek baĢlarına kar-

Ģılayamayacakları ortak ihtiyaçlarının karĢılanması, düzenli bir toplumda 

yaĢamlarının devam ettirilmesi ve toplumu tehdit eden dıĢ etkenlerin 

bertaraf edilmesi yönündeki beklentileri karĢılamak üzere örgütlenme 

gereksiniminden devlet doğmuĢtur. Devletin varlık nedeni sayılan gö-

revlerin beklentileri karĢılayacak Ģekilde yerine getirilmesi toplum açı-

sından önemlidir. DıĢ tehditlerden korunma, içte düzenin sağlanması, 

ortak genel ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik faaliyetler, ancak doğru 

bir planlama yapılması durumunda baĢarıya ulaĢabilecektir. 

Devletin yerine getirmesi zorunlu görevlerinin yanında, baĢlı ba-

Ģına bir planlama faaliyetine de gereksinim bulunmaktadır. Bir baĢka 

ifadeyle yürütme erki tarafından gerçekleĢtirilen idari görevlerin de belli 

bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesi gerektiği gibi, esası ve 

özgü itibariyle bir alanı ya da bir faaliyeti planlamak Ģeklinde, özel usul 

kurallarının geçerli olduğu ayrı bir faaliyet grubunun da var olması gere-

kir. Ġdarenin yerine getirmek zorunda olduğu görevlerden ayrı bir baĢlık 

altında planlama faaliyetleri olarak değerlendirilecek bu grubun, hedef-

leri arasında bulunan düzenlemeler elbette ki diğer idari faaliyetleri de 

etkileyebilecektir. Planlama faaliyetleri baĢlığı altında yer alan idari faa-

liyetler sonucunda ortaya konulan hedefler ve elde edilen baĢarılar, kol-

luk ve kamu hizmetleri baĢta olmak üzere, diğer idari faaliyet grupları 

üzerinde de olumlu etkiler doğuracaktır. 

Gerçek ya da tüzel kiĢilerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve 

hedeflerine tam olarak ulaĢabilmeleri ancak planlı hareket etmeleri du-

rumunda mümkündür. Kamu tüzel kiĢilerinin de Kanun Koyucu tarafın-

dan tanımlanan görevlerinin gereklerini yerine getirebilmeleri planlı ha-

reket etmeleriyle mümkündür. Ġdarenin planlı bir Ģekilde görevlerini 

yerine getirmesi, planlama faaliyetlerini doğru yürütmesine bağlıdır. 

Planlama faaliyetleri baĢlığı altında ayrı bir idari faaliyet olarak 

karĢımıza çıkan çalıĢmalar, diğer idari faaliyetlerin de baĢarılı olabilme-

sinde ön koĢul olarak karĢımıza çıkar. Toplumsal beklentilere cevap ve-

rebilen bir yönetim için, toplumun ve kamunun olanaklarını dikkate ala-
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rak hedeflerin belirlenmesine, bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerin 

yürütülmesine ve planlı hareket edilmesine ihtiyaç vardır. Ġdareye tanı-

nan planlama yetkisi, toplumsal gereksinimlerin karĢılanmasına yönelik 

olarak, kamunun ve özel sektörün sahip olduğu kaynakların verimliğinin 

sağlanması doğrultusunda kullanılmalıdır. 

2- Ülke Planlarında Yetki 

Bir ülkede planlama faaliyetlerinin; öncelikle ülke çapında yapıla-

cak tespitler doğrultusunda, ihtiyaçların nasıl karĢılanacağı sorusuna 

cevap araması gerekir. Ülke çapında hazırlanacak planlarda, planlama 

yetkisini kullanacak kuruluĢun ülke genelinde uygulanacak iĢlemler tesis 

edebilme yetkisine sahip olması gerekir. Bununla birlikte ulusal ölçekte 

bir plan çalıĢması, ciddi hazırlık süreci gerektiren, bilgi ve verilerin top-

lanması zorunluluğu olan, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve plan 

kararlarının oluĢturulması sonrasında ancak plana hukuki kimlik kazan-

dırma sürecine geçilebilen bir çalıĢma olduğundan, bütün bu süreçlere 

iliĢkin yetkili kurum ve kuruluĢların tespit edilmesinde gerekir. Ülke 

planlaması sürecinde, planın ortaya çıkıĢına kadar geçen süreçlerin tek 

bir idare ya da makam tarafından yönlendirilmesi ve yetkilerin tek ba-

Ģına kullanılması mümkün olamayacaktır. 

Ülke planları baĢlığı altında karĢımıza çıkan kalkınma planları, ül-

kenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak üzere hazır-

lanır ve yürürlüğe konulur. Kalkınma planları, Bakanlar Kurulu, Yüksek 

Planlama Kurulu, BaĢbakanlık ya da ilgili Bakanlık ve Devlet Planlama 

TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından iĢ birliği içerisinde hazırlanır. Ülke 

planlarının tek bir merci tarafından oluĢturulması, bu planların nitelikleri 

ve kapsamıyla bağdaĢmaz. Dolayısıyla ülke planlarına iliĢkin yetki ko-

nusuna bakılırken, planların tespit aĢaması, değerlendirme aĢaması ve 

karar aĢamalarının ayrı ayrı ele alınmasında yarar vardır. 

A- Ülke Planlarında Hazırlık/Tespit Sürecinde Yetki 

Ülkenin sahip olduğu kaynakların ne olduğu bilinmeden toplumun 

ve kamunun gereksinimlerinin karĢılanması mümkün olmaz. Öncelikle, 

ülke genelinde özel sektörün sahip olduğu kaynakların ve kamunun ola-

naklarının tespitinin yapılması gerekir. Kalkınma planlarının hazırlan-

masına iliĢkin yetki, usul ve ilkeleri belirleyen 540 Sayılı Devlet Plan-

lama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin
2
 amaç baĢlığını taĢıyan 1. maddesi; “Kanun Hükmünde 

Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın 

hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama 

hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak gö-

rülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve 

görevlerine dair esasları düzenlemektir” hükmünü getirmiĢtir. Kanun 

Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeden anlaĢıldığı üzere, ülke-

nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlanması konusun-

daki çalıĢmalar Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından yü-

rütülecektir. 

Devlet Planlama TeĢkilatı; Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar 

Kurulu kararları doğrultusunda BaĢbakanlık tarafından verilen direktifler 

uyarınca kalkınma planlarına iliĢkin gerekli alt yapı çalıĢmalarını yürütür. 

Yüksek Planlama Kurulu öncelikle, ekonomik, sosyal ve kültürel 

hedefler ile politikaların belirlenmesine temel oluĢturacak konuları görü-

Ģerek tespit eder. Bu Ģekilde tespit edilen temeller Bakanlar Kurulunda 

öncelikle görüĢülerek karara bağlanır (DPTKGHKHK m. 25). Bakanlar 

Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, BaĢbakan veya ilgili 

Bakan, onaylanan esaslar ve hedefler çerçevesinde kalkınma planı ve 

yıllık programların hazırlanması konusunda Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığına direktif verir (DPTKGHKHK m. 26). 

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı kalkınma planlarının ha-

zırlanmasına yönelik olarak, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü 

bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluĢlarından ve diğer gerçek ve tüzel 

kiĢilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bü-

tün kamu kurum ve kuruluĢları ile diğer gerçek tüzel kiĢiler bu bilgileri 

zamanında vermekle yükümlüdür. Ticari sır niteliği taĢıyan bilgilerin 

korunması konusunda gerekli tedbirleri almak MüsteĢarlığın görevidir 

(DPTKGHKHK m. 23). 

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, kalkınma planlarının ha-

zırlık sürecinde gereksinim duyacağı bilgileri toplama konusunda yetki-

lendirilmiĢtir. Bu yetkilendirilme çerçevesinde MüsteĢarlık; ekonomik, 

sosyal ve kültürel kalkınmanın planlanmasına yönelik olarak, Yüksek 

Planlama Kurulu tarafından tespit edilen ve Bakanlar Kurulu tarafından 

                                                           
2
 16. 06. 1994 tarih ve 4004 Sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan, 19. 06. 1994 

tarih ve 540 Sayılı KHK, 24. 06. 1994 tarih ve 21970 Sayılı Resmi Gazetede yayım-

lanmıĢtır.  
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onaylanan ilkeler doğrultusunda, ülke kaynaklarını tespit eder. Tespit 

edilen kaynaklar ve imkânlar doğrultusunda ülkenin ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönden kalkınmasına yönelik planlama çalıĢmaları yürütülür. 

Kalkınma planlarının hazırlık sürecinde, Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı gerekli araĢtırmaları yapmak ve konuya iliĢkin verileri top-

lamak konusunda yetkilendirilmiĢtir. 

Kalkınma planlarının hazırlık sürecinde Ġdarenin tekelci bir yakla-

Ģım sergilemesi yerine, serbest piyasa ekonomilerindeki sürükleyici olan 

özel sektörün katılımı sağlanmalıdır. Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve 

kültürel kalkınması hedeflenirken, ana motor olan özel sektörün plan-

lama dıĢında bırakılması, teknokrat ve bürokratların kendi kendilerine 

plan yapması, hedefin gerçekleĢebilirliğini olumsuz etkileyecektir. Kal-

kınma planları her ne kadar özel sektör bakımından yol gösterici metin-

ler olarak kabul edilmekteyse de, özel sektör yatırımları tarafından kal-

kınma çabalarının desteklenmesi son derece önemlidir. Özel sektör ku-

ruluĢlarının ya da kiĢilerinin, kendilerinin katılımı olmadan, kamu gücü 

araçları kullanılarak yönlendirilmekten ya da yükümlülük altına gir-

mekten hoĢnut kalmayacakları açıktır. Ġdarenin, sahip olduğu kimi araç-

ları kullanmak suretiyle özel sektör üzerinde etkili olmak istemesine 

karĢı, özel sektörün de savunma tedbirlerine yönelmesi ihtimal dahilin-

dedir
3
. Böyle bir durumla karĢılaĢmamak için, planlama sürecine özel 

sektörün katılımı sağlanmalıdır. Planlama sürecinde özel sektörün kat-

kılarının sağlanması, yönetimde demokrasinin sağlanması ve katılımcılık 

bakımından da önemlidir. 

B- Ülke Planlarında Değerlendirme Sürecinde Yetki 

Kalkınma planlarına iliĢkin toplanan veriler öncelikle Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından değerlendirilir. MüsteĢarlık 

uzmanları, BaĢbakanlık veya ilgili Bakanlık tarafından verilen direktifler 

doğrultusunda, Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ve Ba-

kanlar Kurulu tarafından uygun bulunan çerçeve içerisinde, gerekli de-

ğerlendirmeleri yaparak ulusal kalkınma hedeflerini belirlerler. Müste-

Ģarlık, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik olarak 

belirlediği hedefleri kalkınma planı haline getirir. 
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Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına kaynaklık ede-

cek, doğal kaynaklar, insan kaynakları, sosyal durum, kültürel değerler 

ve benzeri tespitlerin sonrasında, yurtiçi ve yurtdıĢı beklentiler doğrultu-

sunda hangi alanlarda ne tür tedbirlerin alınacağı, hangi alanlara teĢvik 

uygulanacağı ya da muafiyet tanınacağı gibi konular belirlenir ve planın 

hazırlık ve değerlendirme süreci tamamlanır. Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan plan, BaĢbakanlığa sunulur.Kalkınma 

planının BaĢbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek 

Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek, planın kabul 

edilmiĢ bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Ba-

kanlar Kuruluna bildirir (DPTKGHKHK m. 27). 

C- Ülke Planlarında Karar/Onay Sürecinde Yetki 

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan kal-

kınma planları, karara bağlanmak için Bakanlar Kuruluna sunulur. Ba-

kanlar Kurulu, hazırlanmıĢ olan kalkınma planlarının BaĢbakanlık ya da 

ilgili Bakanlık direktifine esas olan ve baĢlangıçtaki Bakanlar Kurulu ka-

rarına uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra planla ilgili kara-

rını verir. Plan Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına arz olunur (DPTKGHKHK m. 

27). Türkiye Büyük Millet Meclisi onayıyla kalkınma planı süreci ta-

mamlanır. 

Kalkınma planlarının karara bağlanmasında yetki Bakanlar 

Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından birlikte kulla-

nılmaktadır. Hukuki bir irade olarak kalkınma planlarının ortaya çık-

masında Bakanlar Kurulu, Yürütme içerisinde yetkili merci olarak planı 

karara bağlama yetkisine sahiptir. Buna karĢılık Bakanlar Kurulu kara-

rıyla ortaya çıkan kalkınma planı kararlarının Yasama tarafından da uy-

gun bulunması ve onaylanması gereksinimi duyulmuĢ ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisine de onaylama yetkisi verilmiĢtir. 

3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlü-

ğünün Korunması Hakkında Kanun
4
, kalkınma planlarının yasama orga-

nında onay sürecine iliĢkin düzenlemeler getirmiĢtir. Kanun’un 2. mad-

desinde da yer alan düzenlemeye göre; “kalkınma planları, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüĢülür. Plan ve 
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 30. 10. 1984 tarih ve 3067 Sayılı Kanun, 06. 11. 1984 tarih ve 18567 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıĢtır.  
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Bütçe Komisyonu, kalkınma planlarını kendisine havale edildiği tarihten 

itibaren en çok yirmi dört saat içinde gündemine alarak görüĢmeye baĢ-

lar ve en çok yirmi gün içinde karara bağlayarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisi BaĢkanlığına sunar. 

Komisyon, planın incelenebilmesi amacıyla gündeme alındığı ta-

rihten itibaren, görüĢmelere beĢ gün ara verir. Bu süre yirmi günlük sü-

reye dâhildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, planı en çok 

sekiz gün içinde görüĢerek karara bağlar. 

Kalkınma Planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüĢül-

mesi ve oylanmasında aĢağıdaki esaslar uygulanır. 

i) Plan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi Genel Kurulunda aralıksız görüĢülür. 

ii) Kalkınma planlarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüĢülmesi, planın tümü üze-

rinde bölümler itibariyle yapılır. 

iii) Plan ve Bütçe Komisyonunda planın tümü üzerindeki görüĢ-

meler bittikten sonra, planın bütünlüğünü bozmayacağı Hükümet tara-

fından belirtilen değiĢiklik önergeleri önce oylanır ve karara bağlanır. 

iv) Komisyonda plan bütünlüğünü bozmayan değiĢiklik önergeleri 

karara bağlandıktan sonra planın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe be-

lirtilen değiĢiklikler gerekçeli geri verme önergesi sayılarak görüĢülür ve 

bu önergelerdeki gerekçelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir. 

Geri verme önergelerinin her biri hakkında, sadece, Hükümet ve 

geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer 

imza sahibi konuĢabilir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen geri verme gerekçeleri, 

plan ile birlikte Hükümete geri verilir. 

Hükümet, Komisyonca kabul edilen geri verme gerekçelerinden 

katıldığı gerekçelere göre planı değiĢtirir ve katılmadığı gerekçelerin 

hangileri olduğunu Komisyona bildirir. Komisyon, bu hususu raporunda 

belirtir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 

toplanır ve Kanunda aksine hüküm olmayan hallerde, toplantıya katı-

lanların salt çoğunluğu ile karar verilir. 

v) Plan ile Komisyon raporunun tümü üzerinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüĢmeler bittikten sonra, planın 
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Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli önergeler ile komisyonca ka-

bul edilip Hükümetçe benimsenmemiĢ olan geri verme gerekçeleri görü-

Ģülür ve bu gerekçelerin ayrı ayrı dikkate alınıp alınmaması kararlaĢtırılır. 

Bu önergelerin her biri üzerinde, sadece, Komisyon, Hükümet ve 

geri verme önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer 

imza sahibi konuĢabilir. Dikkate alınmasına karar verilen geri verme 

gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüĢme açılır. 

Bu görüĢme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece, 

Komisyon, Hükümet ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi 

veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuĢabilir. Bu görüĢme sonunda 

geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanır. Kabul edilen geri verme gerek-

çeleri plan ile birlikte Hükümete geri verilir. Hükümet Türkiye Büyük 

Millet Meclisince kabul edilen geri verme gerekçelerini de dikkate ala-

rak, planda uygun gördüğü değiĢiklikleri yapar ve bu hususları bir ra-

porla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunar. 

Geri verme gerekçelerinden hiçbiri Türkiye Büyük Millet Mecli-

since kabul edilmemiĢse veyahut yukarıdaki fıkra gereğince yapılan de-

ğiĢiklikleri bildiren raporun görüĢülmesinden sonra, planın tümü açık 

oya sunulur. Kalkınma planları, Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin ortak kararıyla yürürlüğe konulan organik açıdan 

karma bir hukuki metindir. 

Kanun Koyucu kalkınma planlarından beklenen yararların elde 

edilebilmesi için uygulanmasına özel önem atfetmiĢ olmakla birlikte, 

beklendiği gibi bir baĢarı sağlandığını söylemek mümkün değildir. 

D- Kalkınma Planlarının Hukuki Niteliği 

3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlü-

ğünün Korunması Hakkında Kanun, kalkınma planlarının bağlayıcılığına 

iliĢkin olarak, yasama faaliyetlerinde kalkınma planlarının dikkate alın-

ması gerekliliğini düzenlemiĢtir. Kanunun 3. maddesindeki düzenleme-

sine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları kendilerine ha-

vale edilen kanun tasarısı ve teklifleri ile bu tasarı ve teklifler üzerinde 

verilen değiĢiklik önergelerini, kalkınma planına uygunluk bakımından 

da inceler ve uygun bulmadıkları takdirde, reddederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı kalkınma planıyla ilgili 

gördüğü tasarı ve teklifleri en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna 
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havale eder. Kanun tasarı ve teklifleri, Hükümetin veya Genel Kurulun 

lüzum görmesi halinde de, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu; yukarı-

daki fıkrada belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinden baĢka, kamu har-

cama veya gelirlerinde artıĢ veya azalıĢ gerektiren kanun tasarı veya 

tekliflerini veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taĢıyan tasarı veya 

teklifleri inceler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında, kanun teklifleri ile 

bu tekliflerin belli hükümlerinin veya kanun tasarı ve teklifleri üzerinde 

verilen kalkınma planının bütünlüğünü bozacak mahiyetteki değiĢiklik 

önergelerinin Hükümetçe yürürlükteki Kalkınma Planına aykırılığı ge-

rekçesiyle reddi istenilmesine rağmen Komisyonca kabulü, üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile olur. 

Komisyon tarafından hükümetin isteminin dıĢında bir karar alın-

ması üzerine ya da doğrudan, kanun tasarı ve tekliflerinin kalkınma 

planlarının bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle reddini Meclis Genel 

Kurulundan talep etmesi durumunda, bu istem güvenoyu istemi Ģeklinde 

yapılır. 

Kanun Koyucu, kalkınma planlarının bütünlüğünün korunması ko-

nusunda hassasiyetini en üst düzeyde ortaya koymuĢtur. Kanun Koyucu-

nun, kanun tasarı ve tekliflerinin kalkınma planının bütünlüğünü boza-

cağı gerekçesiyle reddi isteminde bulunmasını Hükümeti düĢürebilecek 

güvenoyu istemeye bağlaması, kalkınma planının bütünlüğüne verilen 

önemi ve yasama faaliyetlerindeki bağlayıcılığını ortaya koymaktadır. 

Kanun Koyucunun iradesine göre, kalkınma planları kamu kesimi için 

bağlayıcı bir hukuki metindir
5
. Kalkınma planlarının kamu kesimi 

için bağlayıcı olması, yasama faaliyetlerinde dahi kalkınma planla-

rının dikkate alınması anlamına gelmektedir. Kalkınma planlarının 

kamu kurum ve kuruluĢlarının gerçekleĢtireceği faaliyetlerde dikkate 

alınması gerektiği Türkiye Cumhuriyeti Ġdaresinin temel nitelikleri ba-

kımından tartıĢmasızdır. Kalkınma planlarının idari faaliyetlerde bağla-

yıcı olmasının yanında yasama faaliyetlerinde de dikkate alınması ge-

rektiği ve bu gerekliliğe aykırı hareket edilip edilmediğinin Anayasa 

Mahkemesi tarafından gerçekleĢtirilen denetimlerde de göz önünde bu-

                                                           
5
 YILDIRIM, Turan, Türkiye’nin Ġdari TeĢkilatı, 4. Baskı, Alkım Yayınevi, 2005, s. 

116-117 
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lundurulması
6
, kalkınma planlarının hukuki niteliği hakkında bir fikir 

vermektedir. Kalkınma planları, hem idarenin faaliyetlerinde hem de 

yasama faaliyetleri sırasında dikkate alınması gereken hukuki metinlerdir. 

3- Bölgesel Planlarda Yetki 

Bölgesel planlar, belli bir bölgenin sahip olduğu kaynakların tes-

piti ve ülke planları doğrultusunda değerlendirilmesi, ülke planları he-

deflerinin bölgesel düzeyde uygulamaya geçirilmesi amacına yönelik 

olarak hazırlanan planlardır. Ülke planlarında yer alan hedefler, her böl-

gede aynı Ģekilde uygulamaya geçirilmez. Kalkınma planında ülkenin 

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik olarak hedefler be-

lirlenirken birçok parametre belirlenir. Bu parametrelerin hepsinin her 

bölgede uygulama alanı bulması mümkün değildir. Bir bölgede tarımsal 

kalkınmaya yönelik altyapı yer alırken bir baĢka bölgede turizm, bir 

baĢka bölgede sanayi, bir baĢka bölgede hayvancılık ve benzeri konular 

ön plana çıkabilir. Bölgelerin niteliklerine, kaynaklarına, coğrafi konu-

muna ve benzeri özelliklerine bakılarak, ulusal planların bölge düze-

yinde nasıl uygulamaya konulacağı tespit edilir. Bu çerçevede, ulusal 

ölçekte bir planın bölgesel olarak uygulanmasının altyapısını oluĢturan 

plan çalıĢmaları karĢımıza çıkar. Bölgesel plan çalıĢmaları, bölge plan-

ları ve çevre düzeni planı olarak iki baĢlık altında karĢımıza çıkar. 

A- Bölge Planlarında Yetki 

Kanun Koyucu bölge planlarının ne olduğu konusunda açık bir dü-

zenleme getirmemiĢtir. Daha doğrusu kanun metinlerinde bölge planla-

rından bahsedilmekle birlikte, bu planın nasıl hazırlanacağı, kapsamı, 

öncelikleri, temel ilkeleri kanunlarda düzenlenmemiĢtir. Ayrıntısı dü-

zenlenmemiĢ olmakla birlikte bölge planlarının hangi idare tarafından 

yapılacağı konusundaki düzenlemeler ıĢığında, bölge planlarının hazır-

lanmasında, hazırlık süreci ve karar süreci olarak yetkili idarenin belir-

lenmesi yerinde olacaktır. 

 

                                                           
6
 Anayasa Mahkemesi, 8 yıllık kesintisiz eğitim düzenlemesine iliĢkin, ÇeĢitli Kanun-

larda DeğiĢiklik Yapan 4306 sayılı Kanun’un Anayasaya aykırılık iddiasını karara 

bağlarken, E: 1997/62, K: 1998/52 sayılı ve 16. 9. 1998 tarihli kararında, Kanun’un 

kalkınma planına uygun olup olmadığını da denetlemiĢtir. http: //www. anayasa. gov. 

tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1998/K1998-52. htm, e. t. : 11. 02. 2010 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1998/K1998-52.htm
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1998/K1998-52.htm
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a. Hazırlık Sürecinde Yetkili Ġdare 

Bölgesel plan çalıĢmalarında da, planın bir altyapısı ve hazırlık sü-

reci vardır. Ülke genelinde hazırlanmıĢ olan bir plan çalıĢmasında, plan 

yapılan bölgenin bütün ayrıntıları yer almaz. Ülke planı, bölgelerle ilgili 

sadece ana konuları düzenler. Ülke planında bir bölgenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel kalkınmada oynayacağı rolün ne olduğu belirlenir. Bu 

tespit doğrultusunda hangi bölgede kamu adına ne tür yatırımların yapı-

lacağı veya özel sektörün hangi faaliyetlerine destekler sağlanacağı ana 

hatlarıyla kalkınma planında yer alır. Bu doğrultuda bölge planlarının 

çalıĢmalarının ana çerçevesi belirlenmiĢ olur. Belirlenen hedefler doğ-

rultusunda bölge planı hazırlanır. Bölge planı hazırlık sürecinde, ülke 

planında yer alan hedeflerin bölgesel olarak nasıl gerçekleĢtirileceğinin 

üzerinde durulur. Ulusal hedeflerin bölgesel düzeyde Ģekillendirilmesi-

nin önünü açacak tespitler, araĢtırmalar ve raporlar bölge planlarının 

hazırlık çalıĢmalarının temelini oluĢturur. 

Bölge planlarının hazırlık çalıĢmalarının kamu yararı ve hizmet 

gerekleri doğrultusunda yürütülmesi, ülke planı çalıĢmaları sırasında 

toplanan bölgesel verilerin ve bilgilerin bu süreçte kullanılmasıyla 

mümkündür. Ulusal plan çalıĢmalarında, bölgesel verilerin toplanması 

ve iĢlenmesi çalıĢmalarını yapan idarenin, bölge planlarında da bu görevi 

yürütmesi iĢleyiĢe büyük katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle bölge 

planlarının hazırlanması sürecinde tespit ve analizler konusunda yetkili 

idare, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı olmalıdır. Devlet Planlama 

TeĢkilatının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

namenin 2. maddesinin k bendinde, Devlet Planlama TeĢkilatı Müste-

Ģarlığının görevleri arasında bölgesel planlama yetkisi de sayılmıĢtır. 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu, bölge planlarını; “sosyo- ekonomik gelişme 

eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faa-

liyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge 

planları” olarak tanımlamıĢ ve bölge planları yapma yetkisinin gerekli 

gördüğü hallerde Devlet Planlama TeĢkilatına ait olduğunu hüküm altına 

almıĢtır (m. 8/I a). 

b. Karar Sürecinde Yetkili Ġdare 

Bölge planlamasında, bölgesel verilerin toplanması ve analiz edil-

mesinin sonucunda, bu verilerin plan kararları haline getirilmesiyle süreç 

tamamlanır. Elde edilen verilerin ve yapılan tespitlerin, bölgesel hedefler 

doğrultusunda uygulanabilir/gerçekleĢtirilebilir hedefler haline getiril-
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mesi ciddi bir uzmanlık gerektirir. Bu anlamda bu uzmanlık gereksini-

minin Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından karĢılanabile-

ceği açıktır. KHK bu doğrultuda bir düzenleme getirmiĢ ve Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığını bölge planları konusunda yetkilendir-

miĢtir (DPTKGHKHK m. 2/k). 

Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemede bölge 

planlarının hazırlık ve karar süreci bakımından bir ayrım yapılmamıĢtır. 

Her iki aĢamada da yetkili idare olarak karĢımıza Devlet Planlama TeĢ-

kilatı MüsteĢarlığı çıkmaktadır. Ġmar Kanunu’na göre de Devlet Plan-

lama TeĢkilatı, bölge planlarının hazırlanması sürecinde yetkili idare 

olarak karĢımıza çıktığı gibi karar sürecinde de karĢımıza çıkar (m. 8/I a). 

Bölge planları konusunda gerekli çalıĢmaları yapmak görevi, kalkınma 

planının uzmanlık gereksinimini karĢılayan ve süreçte aktif rol alan idari 

birim olarak, Devlet Planlama TeĢkilatına verilmiĢtir. Devlet Planlama 

TeĢkilatı detaylarına hâkim olduğu ülke planlarının, bölgesel düzeyde 

uygulanmasını detaylandırma konusunda da yetkilendirilmiĢtir. Böylece, 

bölge planlarından beklenen baĢarının elde edilmesi ve planlamanın he-

deflerine ulaĢmasının sağlanması mümkün olabilecektir. 

B- Çevre Düzeni Planlarında Yetki 

Önceki bölümlerde çevre düzeni planlarının niteliği üzerinde du-

rulmuĢ ve bölgesel plan mı, yoksa yerel plan mı olduğu irdelenmiĢti. 

Kapsama alanı ve düzenlediği konular açısından çevre düzeni planının, 

yerel idari sınırlarla bağlı olmadığı, ekonomik ve coğrafi eĢikler arasında 

kalan bir bölgeyi planlaması nedeniyle bölgesel bir plan olarak değer-

lendirilmesi gerektiği belirtilmiĢti. Çevre düzeni planları düzenleme 

alanı itibariyle bölgesel bir plan görünümünde olmakla birlikte, üst öl-

çekli planlar arasında yerel planlamayla teması sağlayan bir konumda 

olması nedeniyle de tereddütler doğabilmektedir. 

Çevre düzeni planları bir bakıma, üst ölçekli planların imar plan-

ları üzerinde etkili olmaları sürecinde, bir nevi üst ölçekli uygulama 

planı görüntüsüne sahiptir. Bir baĢka ifadeyle çevre düzeni planı, ülke 

planlarından bölge planlarına doğru belirlenen üst ölçekli plan kararları-

nın yerel ölçekte imar planlarına yön verebilmesine yönelik olarak kimi 

düzenlemeler getirmekte ve amaçlar belirlemektedir. Ülke ve bölge 

planlarının imar planlama sürecinde dikkate alınabilir bir ölçeğe indirge-

nebilmesi için çevre düzeni planlarında belirginleĢtirilmiĢ olması gere-

kir. ĠĢte bu noktada, bu belirginleĢtirme yetkisinin hangi idare tarafından 
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kullanılacağının tespiti büyük önem taĢımaktadır. Çevre düzeni planı 

konusunda merkezi idarenin mi yoksa yerel idarelerin mi yetkili 

olduğu noktasında tartıĢmalar bulunmaktadır
7
. 

5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, çevre düzeni planı konusunda 

açık hükümler getirmiĢtir. Yeni bir yasal düzenleme getirilmek suretiyle 

çevre düzeni planları konusunda hem usule hem de yetkiye iliĢkin ku-

rallar belirlemiĢtir. Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasının a ben-

dinde, büyükĢehir belediyesi sınırlarının il sınırları olduğu Ģehirler ha-

riç
8
, il özel idareleri çevre düzeni planı yapmakla yetkili kılınmıĢtır. 

Aynı Kanun’un 6. maddesinin 4. fıkrasında; “il çevre düzeni plânı; vali-

nin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer 

illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni 

plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır” hükmü 

getirilmiĢtir. Kanun bir yandan il çevre düzeni planı kavramını getirip bu 

konudaki yetkiyi il özel idaresine verirken, diğer yandan usule iliĢkin 

kurallar getirerek, belediyelerle il özel idaresinin birlikte bu yetkiyi kul-

lanması gereğini düzenlemiĢtir. Yine Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 6. 

maddesinin 3. fıkrasına 01. 07. 2006 tarih ve 5538 Sayılı Kanunla ekle-

nen cümleyle; “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyele-

rinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından ya-

pılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır” 

hükmü getirilmiĢtir. Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendinde 

yer alan düzenlemeyle bu hüküm tekrarlanmıĢtır. Belediye Kanunu’nda 

yer alan bu düzenlemeye göre belediye meclislerinin görevleri arasında; 

“Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etme” görevi de yer al-

maktadır. Kanun Koyucu belediye sınırları il sınırları olan illerde, il 

                                                           
7
 Çevre düzeni planlarının Kanun Koyucu tarafından il çevre düzeni planına 

dönüĢtürülerek, yerel yönetimlerin yetkisine verilmesini konu alan düzenlemeye ka-

dar, bu yetkinin Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından kullanılmasında, Çevre 

Kanunu’nda yer alan düzenlemeye rağmen, hukuka aykırılık bulunmadığı, DanıĢtay 

kararlarında ortaya konulmuĢtur. DanıĢtay, Bakanlığın yetkili olduğuna karar ve-

rirken, Çevre Kanunu’nda düzenlenen çevre düzeni planlarıyla, Bayındırlık ve 

Ġskân Bakanlığı tarafından yapılacak çevre düzeni planlarının farklı nitelik-

lerde olduğu gerekçesine dayanmıĢtır. DanıĢtay 6. Dairesi, E: 1999/6390, K: 

2001/1249 sayılı ve 28.02.2001 tarihli kararı,  
8
 10. 07. 2004 tarih ve 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. 

maddesiyle Ġstanbul ve Kocaeli il sınırları bu illerin büyükĢehir belediyesi sınırları 

olarak belirlenmiĢtir.  
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çevre düzeni planlarının büyükĢehir belediyeleri tarafından yapılabilece-

ğini ya da yaptırılabileceğini ve bu planların büyükĢehir belediye mec-

lisleri tarafından doğrudan onaylanacağını hükme bağlamıĢtır. 

Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nda yer alan bu düzenlemenin yanında, 

Çevre Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre; ülke fizikî mekânında, 

sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma- kullanma dengesi 

gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalıĢma, dinlenme, ulaĢım 

gibi ihtiyaçlarının karĢılanması ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla 

nazım ve uygulama imar plânlarına esas teĢkil etmek üzere bölge ve 

havza bazında 1/50.000- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plânları Bakan-

lıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Aynı Kanun’un 9 b maddesine göre 

de; bölge ve havza bazında çevre düzeni plânlarının yapılmasına iliĢkin 

usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bayındır-

lık ve Ġskân Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 180 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Bakanlığın görevlerini tanımlayan 3. 

maddesinde birden çok belediyeyi ilgilendiren imar planlarında dahi 

Bakanlığın yetkili olduğuna dair hükümler bulunmaktadır. 

Bu düzenlemelerden hareketle, çevre düzeni planlarında yet-

kili idarenin kim olduğuna iliĢkin olarak üç farklı yaklaĢım söz ko-

nusudur. Bunlardan birincisi birden çok belediyeyi ilgilendiren bir plan 

olduğu için, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının yetkili olduğu yaklaĢı-

mıdır. Ġkincisi, Çevre Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, 

havza ve bölge düzeyinde hazırlanacak 1/50.000 ile 1/100.000 ölçekleri 

arasındaki planların Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması ve 

onaylanması gerektiği yaklaĢımıdır. Üçüncü yaklaĢım ise, Ġl Özel Ġdaresi 

Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, valinin koordinas-

yonu altında büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyeleri ve il özel idareleri 

diğer illerde il belediyesi ve il özel idareleriyle birlikte gerçekleĢtirilece-

ğine iliĢkin yaklaĢımdır. Ġkinci yaklaĢıma göre il çevre düzeni planı 

yapma yetkisi, valinin katılımıyla büyükĢehir olan illerde büyükĢehir 

belediyeleri ve il özel idarelerine, büyükĢehir dıĢındaki illerde ise il be-

lediyeleri ve il özel idarelerine verilmiĢtir. BüyükĢehir belediyesi sınırı il 

idari sınırı olan illerde ise, çevre düzeni planı yapma yetkisinin bahse 

konu büyükĢehir belediyeleri tarafından kullanılacağı açıkça düzen-

lenmiĢtir
9
. 

                                                           
9
 DanıĢtay, il sınırı büyükĢehir belediyesi sınırı olan illerden, Ġstanbul’un 1/100.000 

ölçekli çevre düzeni planına karĢı açılan davada, Ġstanbul 2. Ġdare Mahkemesinin, 
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Çevre düzeni planı konusunda hangi idare ya da idarelerin yetkili 

olduğu hususunda açık düzenlemeler Çevre Kanunu ve Ġl Özel Ġdaresi 

Kanunu’nda yer almaktadır. Daha doğrusu çevre düzeni planına iliĢkin 

yetki konusunu bu kanunlar düzenlemektedir. Bayındırlık ve Ġskân Ba-

kanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ise, çevre düzeni planı ifadesine açıkça yer vermemektedir. Sadece bir-

den çok belediyeyi ilgilendiren plan ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden 

hareketle Bakanlığın çevre düzeni planları konusunda yetkili olduğu 

sonucunu çıkarabilmek için, Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nda yer alan düzen-

lemelerin bulunmaması gerekir. Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nda yer alan 

çevre düzeni planına iliĢkin hükümler mevcut değilken, çevre düzeni 

planı konusunda Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının yetkili olduğu, ol-

ması gerektiği savunulabilirse de, bu Kanunda yer alan düzenlemelerden 

sonra böyle bir iddiada bulunmak mümkün değildir. 

Bu durumda Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’na göre, çevre düzeni planı 

konusunda, hazırlık süreci ve karar alma sürecinde yetkili idareler 

üç farklı Ģekilde karĢımıza çıkar. 

- Bunlardan birincisi olan il sınırı büyükĢehir belediyesi sınırı olan 

illerde (Ġstanbul ve Kocaeli), çevre düzeni planı yapma yetkisi büyük-

Ģehir belediyelerine aittir. 

- Ġkincisi olan büyükĢehirlerde, çevre düzeni planı yapma yetkisi 

valinin koordinasyonu altında büyükĢehir belediyesi ve il özel idarele-

rine aittir. 

- Üçüncüsü olan bunların dıĢında kalan illerde ise, çevre düzeni 

planı yapma yetkisi valinin koordinasyonu altında il belediyesi ve il özel 

idaresine aittir. 

Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ve buna bağlı olarak BüyükĢehir Belediyesi 

Kanunu’nda yer alan çevre düzeni planı konusundaki düzenlemelerin 

                                                                                                                                             

E: 2007/1846, K: 2008/516 sayılı ve 21.03.2008 tarihli kararıyla, büyükĢehir beledi-

yelerine yetki veren kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği günden iki gün sonra 

planın onaylanması ve planı hazırlayan BĠMTAġ A.ġ.’ne bu planın yaptırılmasına 

yönelik alınmıĢ bir karar, yapılmıĢ bir ihale olmamasından hareketle, vermiĢ olduğu 

yetki ve Ģekil yönünden hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal hükmünü bozmuĢ ve 

çevre düzeni planı konusunda Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nda yer alan hüküm çerçeve-

sinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin yetkili olduğuna ve Ģekil eksikliği bulunma-

dığına karar vererek, planın neden, konu ve amaç yönlerinden yeniden değerlendi-

rilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 6. Daire, E: 2008/6510, K: 2008/8176 sayılı ve 

24.11.2008 tarihli karar. 
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yanında Çevre Kanunu’nda yer alan düzenleme birlikte değerlendirildi-

ğinde iki farklı çevre düzeni planı yaklaĢımı olduğu sonucunda ulaĢıl-

maktadır. 

Buna göre, 

- il düzeyinde yapılacak çevre düzeni planı konusunda yerel yöne-

timler yetkilidir. 

Ancak, 

- bölge ve havza düzeyinde gerçekleĢtirilecek çevre düzeni planları 

için ise Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Kanuni düzenlemelerde çevre düzeni planlarının il düzeyinde ha-

zırlanması gerekliliği belirtilmiĢ olmakla birlikte, bu düzenlemelerin 

çevre düzeni planlarına uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Kanun Koyucu çevre düzeni planı konusunda açık hükümler koy-

mak suretiyle tartıĢmaların önünü kapatmıĢ olmakla birlikte, bu yakla-

Ģım sonucunda ortaya çıkan planların gerçekten bir çevre düzeni planı 

olup olmadığı konusunda tereddütler yok değildir. Çevre düzeni planının 

sınırlarının ekonomik, fonksiyonel ve coğrafi olarak belirlenmesi gerek-

liliğini dikkate almayan Ġl Özel Ġdareleri Kanunu’ndaki çevre düzeni 

planının, ölçeği büyütülmüĢ nazım imar planı olduğu yönündeki itiraz 

göz ardı edilebilecek bir itiraz değildir. 

4- Ġmar Planlarında Yetki 

Modern kentler olarak ifade edilen yerleĢim yerleri oluĢturulması-

nın temelinde doğru bir planlama çalıĢmasının yapılması vardır. Ġnsanla-

rın yerleĢik hayata geçmelerinden itibaren, yerleĢim yerlerinin yaĢama 

standardının yükseltilmesi konusunda bir çaba içerisinde oldukları göz-

lenmektedir. Ġnsanların beklentilerine uygun bir kent yaĢamı ortaya çıka-

rılabilsin diye çeĢitli örgütlenmeler oluĢturulmuĢ, bu örgütlere üstün 

güçler tanınmıĢ ve bir beklenti içerisine girilmiĢtir
10

. Ġmar planlama yet-

kisi bu süreçte Ġdareye, daha sağlıklı, düzenli ve güzel bir Ģehir tasarla-

ması için verilmiĢtir. 

Ġmar planlarında yetki konusu, üst ölçekli planlarda yetki konu-

suna göre daha önemlidir. Çünkü imar plan çalıĢmalarında alınan karar-

                                                           
10

 YÜCEER, K./AKÇIN, H., Kent GeliĢiminde ve Kent Bilgi Sisteminin OluĢumunda 3 

Boyutlu Mülkiyet, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Bi-

limsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara. 
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lar, temel hak ve özgürlükler üzerinde doğrudan etkide bulunurlar. Te-

mel hak ve özgürlükler üzerinde oluĢturacakları etkiler nedeniyle imar 

planlarında idarelerin Kanun Koyucu tarafından verilen yetki sınırları 

içerisinde hareket etmeleri önemlidir. 

Ġmar planlarında yetkili idare denildiğinde ikili bir ayrım yapıla-

rak, nazım imar planlarında yetki ve uygulama imar planlarında yetki 

Ģeklinde konunun irdelenmesinde yarar vardır. 

A- Nazım Ġmar Planlarında Yetki 

Nazım imar planı, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 5. madde ilk fıkrada; 

“varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır hari-

talar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve 

arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 

bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunlu-

ğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkele-

rini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları gös-

termek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 

düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün 

olan plan” olarak tanımlanmıĢtır. 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte 3. maddede ise; 

“onaylı hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş 

olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve 

arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 

bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunlu-

ğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkele-

rini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları gös-

termek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 

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

ve raporu ile bir bütün olan plan” olarak tanımlanmıĢtır. Tanımlamadan 

anlaĢılacağı üzere, nazım imar planları, bir kentin arazi kullanımının 

planlanmasıdır. Kentin yerleĢiminin, yapılanmasının ve arazi kullanı-

mının planlanması suretiyle düzenli, sağlıklı, estetik bir Ģehir yaĢamının 

oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Ġmar Kanunu’nda yer almayan nazım imar 

planı ölçeği Yönetmelikte 1/2.000 ve 1/5.000 olarak belirtilmiĢtir. 

Ġmar Kanunu’nun 7. maddesine göre; nüfusu 10.000 üzerinde olan 

yerleĢim yerlerinde imar planlarının yapılması zorunludur. Ġmar Kanunu 

8 b maddesine göre imar planları; nazım imar planları ve uygulama 

imar planları olarak ikiye ayrılır. Varsa bölge planı ve çevre düzeni 
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plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan 

yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya 

yaptırılır, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Her belediye 

kendi sorumluluk alanında kalan alanda nazım imar planı hazırlama ko-

nusunda yetkilendirilmiĢtir. 

Nazım imar planlarının hazırlanmasında; büyükĢehir olan iller ile, 

büyükĢehir belediyesi bulunmayan iller arasında farklı bir uygulama 

mevcuttur. BüyükĢehir belediyelerinde, nazım imar planları büyükĢehir 

belediyelerinin yetkisindedir. 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Ka-

nunu
11

7 b maddesine göre; “büyükşehir belediye ve mücavir alan sınır-

ları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plâ-

nını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak” büyükĢehir beledi-

yesinin görevidir. Yönetmelikte belirtilenden farklı olarak Kanun Ko-

yucu nazım imar planının ölçeğini 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her 

ölçek Ģeklinde değiĢtirmiĢtir. 

B- Uygulama Ġmar Planlarında Yetki 

3194 Sayılı Ġmar Kanunu madde 5/II’de; “tasdikli hâlihazır hari-

talar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı 

esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yo-

ğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrın-

tıları ile gösteren plan” olarak tanımlanmıĢ uygulama imar planları; Ģeh-

rin yapılaĢması ve kullanım kararlarının uygulamaya sokulması konu-

sunda belirleyici bir metindir. Uygulama imar planlarının yapımında 

hangi idarenin yetkili olduğu konusunda, hem Ġmar Kanunu’nda(m. 8/I- 

b), hem 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda
12

 (m. 18/c) hem de 5216 Sa-

yılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nda (m. 7/b) açık düzenlemeler bu-

lunmaktadır. 

Kanunlarda yer alan düzenlemeye göre, uygulama imar planları-

nın hazırlanmasında asıl yetki belediyelere aittir. Nüfusu son sa-

yımda 10.000’i aĢan Ģehirlerde nazım imar planı gibi uygulama imar 

planının da yapılması zorunludur. Bu zorunluluk doğrultusunda uygu-

lama imar planı yapma yetkisi belediyelere aittir. Bu belediyelerin ilçe, il 

ya da ilk kademe/belde belediyesi olması mümkündür. Belde, ilçe ya da 

                                                           
11

 10. 07. 2004 tarihli Kanun. 23. 07. 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır.  
12

 03. 07. 2005 tarihli Kanun. 13. 07. 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır.  
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il ayrımı yapılmaksızın, belediyeler, uygulama imar planı yapma konu-

sunda genel olarak yetkilendirilmiĢlerdir. Ġstisnai olarak, BüyükĢehir 

belediyesi sınırları içerisinde bulunan belediyelerde, nazım imar planının 

yürürlüğe konulmasından itibaren bir yıl içerisinde uygulama imar pla-

nının yapılmaması durumunda, bu planı yapma yetkisi büyükĢehir bele-

diyesi tarafından kullanılır. BüyükĢehir belediyesi imar planını kendisi 

yapabileceği gibi, baĢkasına yaptırabilme imkânına da sahiptir (BBK m. 7/b). 

C- BüyükĢehir Belediyelerinin, Uygulama Ġmar Planı ve Uy-

gulanması Üzerinde Denetim Yetkisi ve Niteliği 

BüyükĢehir belediyeleri, birden çok ilçe ve/veya ilk kademe bele-

diyesinin bir arada bulunduğu yerleĢim yerlerinin, koordinasyon isteyen 

hizmet gereksinimlerini karĢılamak üzere kurulmuĢ yerel yönetim bi-

rimleridir. BüyükĢehir belediyelerinin varlığı; zorunlu olarak, ilçe ve ilk 

kademe belediyelerinin kendi aralarında ve büyükĢehir belediyeleriyle 

uyum içerisinde çalıĢmalarını sağlayacak kuralların belirlenmesini ge-

rektirir. Bu bağlamda ilk yapılması gereken imar planlama faaliyetlerinin 

uyum ve bütünlüğünün sağlanmasıdır. BüyükĢehirlerde belediyeler ara-

sında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda yetki büyükĢehir 

belediyelerine verilmiĢtir. 

a. Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyelerinin Ġmar Planlama Yetkisi 

Üzerinde BüyükĢehir Belediyelerinin Yetkileri 

BüyükĢehir belediyelerine, görev alanlarında bulunan belediyele-

rin imar planlaması ve uygulaması sürecinde bir denetim yetkisinin ta-

nınması gerektiği açıktır. ġehrin çevre düzeni ve nazım imar planlarını 

hazırlayan büyükĢehir belediyesinin, imar uygulamalarının esasını oluĢ-

turan uygulama imar planının ve planı uygulanabilir hale getiren parse-

lasyon planlamasının gerçekleĢtirilmesini sağlama yükümlülüğü altında 

olması ya da böyle bir yetkiye sahip olması zorunluluk olarak karĢımıza 

çıkar. BüyükĢehir belediyelerinin, görev alanlarında uygulama bütünlü-

ğünü sağlama yetkisi bir gereklilik olmakla birlikte, bu gerekliliğin sağ-

layacağı yetkilerin neler olduğu ve nasıl kullanılacağının kanunlar tara-

fından açıkça düzenlenmesi gerekir. BüyükĢehir belediyelerinin, sınırları 

içindeki diğer belediyelerin imar planlama çalıĢmaları üzerinde sahip 

olduğu denetim yetkilerinin, kanunlarda düzenlenmemiĢ olması, ortaya 

keyfi uygulamalar çıkaracaktır. Kanun Koyucu tarafından büyükĢehir 

belediyelerinin kullanacağı yetkilerin belirlenmesi sürecinde, büyükĢehir 
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sınırları içerisinde bulunan belediyelerin kamu tüzel kiĢiliklerini ve 

özerkliklerini zedelemeyecek Ģekilde kuralların belirlenmesi gerekir. 

BüyükĢehir belediyeleri, belediyelerin uygulama imar planlarını 

yapmaları üzerinde nazım imar planlarına uygunluk bakımından dene-

timleme ve uygunsa onaylama, uygun değilse uygun hale getirerek 

onaylama yetkisine sahiptir. BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun 7. 

maddesinin b bendinde yer alan düzenlemeye göre, ilçe ve ilk kademe 

belediyelerinin uygulama imar planları, bu planlarda yapacakları tadilat, 

gecekondu ıslah imar planları ve parselasyon planları; nazım imar pla-

nına uygunluk bakımından büyükĢehir belediyesinin denetiminden geç-

mek durumundadır. Nazım imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren 

bir yıl içerisinde uygulama imar planı ve parselasyon planlarının hazır-

lanmaması durumunda bu yetkilerin büyükĢehir belediyeleri tarafından 

kullanılması gerektiği, bunun bir görev olduğu açıkça düzenlenmiĢtir. 

Kanunda yer alan düzenlemeye göre bir yıl içerisinde ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri hem uygulama imar planlarını hem de parselasyon planlarını 

hazırlamak durumundadır. 

Uygulama imar planı için belirlenen bir yıllık süre makul ve doğru 

bir yaklaĢımın sonucu olarak değerlendirilebilecekken, bir yıl içerisinde 

parselasyon planlarının da hazırlanması gerektiği yönündeki düzenleme 

gerçekçi değildir. Uygulama imar planlarının uygulama geçirilmesinde 

parselasyon planlaması önemli olmakla birlikte, parselasyon yapılabil-

mesi için öncelikle imar programlarının hazırlanması gerekir. Ġmar prog-

ramları hazırlanmadan, parselasyon uygulaması yoluna gidilemez. Ġmar 

programlarının hazırlanmasında beĢer yıllık etaplar halinde hareket 

edilmesi bir gereklilik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu durumda ilk 

kademe ve ilçe belediyelerinin hangi parselasyon planını yapmasından 

bahsedilecektir? Kanunda yer alan parselasyon planının hazırlanması 

gerekliliği yerine, imar programının hazırlanması gerekliliğinin konul-

ması, parselasyon uygulamasının hazırlanmasına yönelik olarak tanım-

lanan bekleme süresinin nazım imar planından itibaren bir yıl yerine, 

uygulama imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl olarak 

düzenlenmesi daha doğru olacaktır. 

BüyükĢehir belediyelerinin ilçe ve ilk kademe belediyeleri üze-

rinde sahip oldukları bu yetki çerçevesinde, ilk kademe ve ilçe beledi-

yeleri tarafından hazırlanan uygulama imar planları ve parselasyon 

planlarının büyükĢehir meclisinin onayından geçmesi gerekir. BüyükĢe-

hir belediyesinin sahip olduğu bu yetkinin kullanılmasında da bir süre 
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söz konusudur. BüyükĢehir Belediyesi Kanunu;büyükĢehir kapsamında 

bulunan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin meclisleri tarafından alınan 

imara iliĢkin kararların büyükĢehir belediyesine gönderileceğini, bu ka-

rarların geliĢinden itibaren üç ay içinde büyükĢehir belediye meclisi tara-

fından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya 

değiĢtirilerek kabul edildikten sonra büyükĢehir belediye baĢkanına gön-

derileceğini hükme bağlamıĢtır. Kararların büyükĢehir belediyesine gel-

mesinden itibaren üç ay içinde büyükĢehir belediye meclisinde görüĢül-

mesi gerekir. Üç ay içerisinde görüĢülmeyen kararlar onaylanmıĢ sayıla-

caktır (BBK m.14/VII). BüyükĢehir belediye meclislerinin ilçe ve ilk 

kademe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararları üzerinde, nazım 

imar planına uygunluk bakımından sahip olduğu denetim yetkilerinin bir 

süreyle sınırlandırılmıĢ olması yerinde bir düzenlemedir. BüyükĢehir 

belediye meclislerinin konuyla ilgili görüĢmelerde bulunmamaları du-

rumunda, üç ayın sonunda karar kesinleĢmiĢ sayılacaktır. Ġlk kademe ve 

ilçe belediyeleri, meclis kararlarının büyükĢehir belediyesine ulaĢtığı 

tarihten itibaren üç aylık sürenin sona ermesiyle birlikte durumu bir tu-

tanakla ortaya koyarak, kararların kesinleĢmiĢ olduğunu belirterek uy-

gulamaya baĢlayabilecektir. Belediyelerin dıĢında, ilgili kiĢilerin de bu 

yönde bir tespit yaptırarak, ilçe ve ilk kademe belediyelerinden uygula-

mayı talep etme yetkilerinin olacağı da tartıĢmasızdır. Üç aylık sürede 

büyükĢehir belediye meclisi tarafından konunun görüĢülmediği ve ilk 

kademe veya ilçe meclisinin imara iliĢkin kararının kesinleĢtiğine iliĢkin 

tespitin ilgilisi tarafından yaptırılmasında, adli yargıda açılacak bir tespit 

davası hükmüyle bu sonuç elde edilebileceği gibi, noterler aracılığıyla 

resmi bir tespit yapılması suretiyle de bu sonuca ulaĢılabilmesi müm-

kündür. Ek olarak, ilk kademe veya ilçe belediyesine yapılacak bir baĢ-

vuruyla, bilgi edinme hakkı kapsamında durumun öğrenilmesi de müm-

kündür. Bu noktada önemli olan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin, 

büyükĢehir belediyesi meclisinin bir karar almaması nedeniyle kesinleĢen 

meclis kararlarıyla ilgili uygulamayı yapabilme cesareti gösterebilmesidir. 

BüyükĢehir belediye meclisi, ilk kademe ve ilçe belediye meclisle-

rinin imara iliĢkin kararlarını nazım imar planına uygunluk bakımından 

incelerken, BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin b ben-

dinde düzenlenmiĢ bulunan, uygun bularak onaylama ya da değiĢtire-

rek onaylama yetkileri sınırları içerisinde kalmak zorundadır. Kanun 

koyucu bu düzenlemeyi, uygulama imar planları, tadilatları, parselasyon 

planları ve gecekondu imar ıslah planları bakımından getirmiĢtir. Ġlçe ve 
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ilk kademe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararları kapsamında bu 

konular yer alacaktır. Sadece parselasyon planları belediye meclislerinde 

görüĢülmeyecektir. Onun dıĢında kalan konular, meclislerde karara bağ-

lanacaktır. Bu durumda, ilk kademe ve ilçe belediye meclislerinin imara 

iliĢkin kararlarının büyükĢehir belediye meclisi tarafından görüĢülmesi 

sürecinde, onaylama ya da değiĢtirerek onaylama dıĢında bir karar alına-

bilmesi mümkün değildir. Kararın ilk kademe ya da ilçe belediyesine 

iadesi ve farklı Ģekillerde karar alınması durumunda, ilk kademe ve ilçe 

belediyesinin imara iliĢkin kararlarının, üç aylık sürenin sona ermesiyle 

birlikte kesinleĢmiĢ olduğu sonucuna ulaĢılarak uygulama yapılması gerekir. 

BüyükĢehir belediyelerinin; ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 

imar planları, parselasyon planları, plan tadilatları ve ıslah imar planla-

rına iliĢkin kararlarını nazım imar planların uygunluk bakımından de-

netleyeceği, BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan 

düzenlemede açıkça ortaya konulmuĢtur. Bu düzenlemede, parselasyon 

planlarının nazım imar planlarına uygunluk bakımından denetim altında 

bulundurulacağı hükme bağlanırken, parselasyon planlarının dayanağı 

olan imar programları, nazım imar planlarına uygunluk denetiminin kap-

samına alınmamıĢtır. Buna karĢılık BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun 

14. maddesinde yer alan düzenlemede, ilçe ve ilk kademe belediye mec-

lislerinin imara iliĢkin kararlarının büyükĢehir belediye meclisleri tara-

fından nazım imar planlarına uygunluk bakımından denetime tabi tutula-

cağına iliĢkin düzenleme nedeniyle, imar programlarının da büyükĢehir 

belediyeleri tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır. 

b. BüyükĢehir Belediyelerinin Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyeleri-

nin Ġmar Planlama ve Uygulama Görevleri Üzerinde Sahip Olduğu 

Yetkilerin Niteliği 

BüyükĢehir belediyesinin ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ta-

rafından alınan imara iliĢkin kararları üzerinde sahip olduğu yetkilerin 

doğru tanımlanması ve niteliğinin ortaya konulması, hukuka uygunluğu-

nun belirlenmesi bakımından önemlidir. BüyükĢehir belediye meclisi; 

ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararlarını, nazım 

imar planlarına uygunluk bakımından denetime tabi tutarken, plana uy-

gun bulup onaylama ya da plana aykırı yönlerini düzelterek onaylama 

yetkisine sahiptir. Bu yetkinin niteliğinin ne olduğunun belirlenmesinde, 

ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararlarının ne 

zaman kesinleĢeceği sorusuna verilecek cevap yol gösterici olacaktır. Ġlk 
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kademe ve ilçe belediye meclisinin imara iliĢkin kararı, büyükĢehir bele-

diyesi meclisinde görüĢülmeden önce, icrailik taĢımakta mıdır? Yoksa 

henüz icrai bir nitelik kazanmamıĢ mıdır? Bu sorulara verilecek yanıt 

önemlidir. 

BüyükĢehir belediyesi sınırları içerisinde imar planlama ve uygu-

lamalarının toplumun beklentilerine uygun, sağlıklı, düzenli ve estetik 

bir Ģehir yapılaĢması ortaya çıkarabilmesi için, uygulama bütünlüğünün 

sağlanması çok büyük öneme sahiptir. BüyükĢehir belediyesi tarafından 

oluĢturulan çerçeve plan niteliğini taĢıyan, çevre düzeni planı ve çevre 

düzeni planı doğrultusunda hazırlanan nazım imar planında yer alan hü-

kümler doğrultusunda uygulamanın Ģekillendirilmesi gerekir. Bir ilçe ya 

da ilk kademe belediyesinin bu uygulamanın dıĢında bir hareket tercihi-

nin bulunmaması gerekir. Ġlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin 

imara iliĢkin kararlarının icrailik kazanması hem uygulama bütünlüğü 

bakımından, hem de hukuki olarak, büyükĢehir belediyesinin onay kara-

rına bağlıdır. Kanun Koyucu, ilk kademe ve ilçe belediyelerinin imara 

iliĢkin meclis kararlarının büyükĢehir belediye meclisinin onayından 

geçmesi gerektiğini açıkça düzenlemiĢtir. Yasal düzenleme bu yetkinin 

büyükĢehir belediyeleri tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesine 

yönelik olarak da, iki ayrı güvence getirmiĢtir. Bunlardan birincisi, ko-

nunun üç ay içerisinde görüĢülmesi zorunluluğu ve aksi takdirde kararın 

kesinleĢeceği hükmüdür. Ġkincisi ise, büyükĢehir belediye meclisleri 

tarafından konuya iliĢkin alınabilecek kararın, onaylama ya da düzelte-

rek onaylama seçenekleriyle sınırlandırılmasıdır. Böylece, büyükĢehir 

belediyesi tarafından ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulama-

ları konusunda alacakları kararların sonuçsuz bırakılmasına yönelik uy-

gulamaların önlenmesi sağlanmıĢtır. Diğer bir ifadeyle, ilk kademe ve 

ilçe belediyelerinin imara iliĢkin kararlarının nazım imar planına uygun 

olarak onaylanması konusunda Kanun tarafından büyükĢehir belediyesi-

nin yetkileri bağlanmıĢ durumdadır. 

Açıklamalar ıĢığında, büyükĢehir belediyesi meclisinin, ilk ka-

deme ve ilçe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararlarının nazım imar 

planlarına uygunluk bakımından denetlenmesinde alacağı karar, ilk ka-

deme ve ilçe meclis kararlarının icrailik kazanmasını sağlayacaktır. Bir 

baĢka ifadeyle, ilk kademe ve ilçe meclislerinin imara iliĢkin kararlarının 

kesinleĢmesi ancak büyükĢehir belediyesi meclisi tarafından onaylanma-

sıyla mümkündür. BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesinin 7. 

fıkrasında yer alan üç ay içerisinde görüĢülmeyen kararların kesinleĢ-



İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları 84 

mesi hükmü, hukuki olarak, ilk kademe ve ilçe belediyelerinin imara 

iliĢkin kararlarının kesinleĢmesinin büyükĢehir belediye meclislerinin 

onayına bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ġlgili Kanun, ilçe ve 

ilk kademe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararlarının üç ay içeri-

sinde görüĢülerek aynen ya da değiĢtirilerek onaylanması gerekliliğini 

kararın icrailik kazanması bakımından gerekli görmüĢtür. Kanunda yer 

alan düzenlemeye göre, ilçe ve/veya ilk kademe belediye meclislerinin 

imara iliĢkin kararlarının icrailik kazanmasının Ģartı olan onay iĢlemi, 

büyükĢehir belediye meclisinin açık iradesiyle olabileceği gibi, örtülü 

olarak da gerçekleĢebilecektir. Üç ay içerisinde ilçe ve/veya ilk kademe 

belediyesinin imara iliĢkin kararlarının görüĢülmeyerek kesinleĢmesi de 

bir onay iĢlemi olarak karara icrailik kazandıracaktır
13

. 

BüyükĢehir belediyesinin; ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uy-

gulama imar planları, bu planların tadilatları, ıslah imar planları, parse-

lasyon plan kararlarıyla, imara iliĢkin meclis kararları üzerinde sahip 

olduğu yetkinin hukuki tanımlamasında, merkezi konuma yerleĢmiĢ bir 

kamu tüzel kiĢisi tarafından diğer kamu tüzel kiĢilerinin kararlarının 

denetlenmekte olması ve bu kararların büyükĢehirce aynen veya değiĢti-

rilerek onaylanması yetkisi karĢısında, bu durumun yetkinin niteliği ba-

kımından idari vesayet niteliğinde bir yetki olduğu sonucuna ulaĢılabi-

lecektir. 

Vesayet yetkisinin merkezi idare tarafından yerel yönetimler üze-

rinde kullanılıyor olmasını zorunlu kabul edecek olursak, vesayet ta-

nımlamasının yetkiyi nitelemekten uzak kalması dıĢında
14

, büyükĢehir 

                                                           
13

 DanıĢtay; ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin imara iliĢkin kararlarının üç ay 

içerisinde görüĢülmeyerek kesinleĢmesi hükmünün, kararların doğrudan uygulanması 

sonucunu doğurmayacağı görüĢündedir. Böyle bir durumda, üç ay içerisinde karar 

almayan büyükĢehir belediyelerinin ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin imara 

iliĢkin kararlarını onaylamayı zımnen reddetmiĢ olduğu kabul edilerek, zımni ret ka-

rarına karĢı dava açılması gerektiğine karar verilmiĢtir (6. Daire, 15.06.2010 tarih ve 

K: 2010/6192, E: 2008/7410 sayılı kararı). DanıĢtay’ın bu yaklaĢımının Kanun Ko-

yucunun iradesine uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Buna karĢılık, bü-

rokratik yoğunluk içerisinde, büyükĢehir belediyelerinin konuyu görüĢememesi üze-

rine ortaya çıkması olası kargaĢa nedeniyle, DanıĢtay’ın bu yaklaĢımının sorun çö-

zücü ve sorunları önleyici bir rolünün olduğu açıktır.  
14

 Anayasa Mahkemesi, 2008/28 Esas, 2010/30 Karar sayılı ve 04.02.2010 tarihli kara-

rında; idari vesayetin, merkezi yönetim ile yerinden yönetim kuruluĢları arasındaki 

bütünleĢmeyi sağlamakta; ayrıĢmayı, farklılaĢmayı ve kopmayı önlemekte olduğunu, 

vesayet makamınca vesayet yetkisi kullanılırken, iĢlemler üzerinde iptal, onama, er-
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belediyelerinin sahip olduğu imara iliĢkin kararlar üzerinde dene-

tim/onaylama yetkisinin vesayet yetkisiyle örtüĢtüğü açıktır. Vesayet 

yetkisinin merkezi idare tarafından ya da merkezi idare adına yerinden 

yönetim kuruluĢları üzerinde kullanılan bir yetki olması nedeniyle, 

büyükĢehir belediyeleri tarafından ilçe ve ilk kademe belediyeleri üze-

rinde sahip olunan imara iliĢkin yetkilerin Anayasal anlamda idari vesa-

yet olarak tanımlanması mümkün olmaz. Buna karĢılık, büyükĢehir be-

lediyelerinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imara iliĢkin kararları 

üzerinde sahip olduğu yetkilerin nitelik olarak vesayet yetkisiyle örtüĢ-

tüğü, kanunla düzenlenmiĢ bulunan bir yerel vesayet yetkisi görünü-

münde olduğu açıktır. 

Anayasa’nın 127. maddesi V. fıkrasında açıkça, merkezi idarenin 

yerel yönetimler üzerinde, mahallî hizmetlerin “idarenin bütünlüğü” 

ilkesine uygun Ģekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlan-

ması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 

karĢılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari 

vesayet yetkisine sahip olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Yerinden yönetim kuruluĢları içerisinde yer alan yerel yönetim ku-

ruluĢlarının üstlendikleri görevleri, gereği gibi yerine getirebilmeleri için 

bir denetim sisteminin kurulması gereği üzerine, Kanun Koyucu, yerel 

yönetimler arasında merkezi konuma yerleĢtirdiği büyükĢehir belediye-

lerinin mahalli müĢterek ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik olarak, ilçe 

ve ilk kademe belediyeleri kararları üzerinde, geri gönderme, onama, 

değiĢtirerek onama gibi yetkiler kullanmasını düzenlemiĢtir. Merkezi idare 

dıĢında bulunan bir idari birim tarafından, merkezi idare adına olmayan bir 

yetki kullanımı olarak karĢımıza çıkan bu yetkilerin, kanunla düzenlenen 

“yerel idari vesayet” yetkisi olarak tanımlanması yerinde olacaktır. 

Böyle bir yetkinin tanınmasında kamu yararı bulunduğu ve bu du-

rumun hizmet gereklerine uygun olduğu noktasında tereddüt yoktur. 

Buna karĢılık, yetkinin Anayasa’da yer alan merkezi idare adına idarenin 

bütünlüğünün sağlanmasına yönelik olarak kullanılması koĢulunun bu-

lunmaması nedeniyle genel idari vesayet yetkisi kapsamında değerlendi-

rilmesi mümkün değildir. Ġdarenin üstlenmiĢ olduğu görevlerin sürekli 

                                                                                                                                             

teleme, izin, tekrar görüĢülmesini isteme, düzeltme gibi çeĢitli denetim usulleri uy-

gulanabilmekte olduğunu vurgulamıĢ ve idari vesayet yetkisinin idarenin bütünlüğü-

nün gereği olarak, merkezi idare tarafından yerinden yönetim birimleri üzerinde uy-

gulanan bir denetim olduğuna vurgu yapmıĢtır. 
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artması, Ġdarenin görev alanının geniĢlemesi ve çeĢitlenmesi yönündeki 

değiĢime paralel olarak, yerel yönetimlerin üstlendikleri görevlerin art-

ması ve özerkliklerinin güçlendirilmesi karĢısında, aynı yerel yönetim 

bölgesinde farklı konularda yetkilendirilmiĢ ve yetkileri iç içe geçmiĢ 

bulunan yerel yönetim birimlerinin, bu yetkileri karmaĢaya yol açmadan 

kullanabilmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi gerekir. 

Bu noktada üstlendiği koordinasyon görevine uygun olarak, büyükĢehir 

belediyelerinin ilçe ve ilk kademe belediyeleri üzerinde bir idari denetim 

yetkisine sahip olması gerektiği tartıĢmasızdır. Bu yetkinin nitelik olarak 

merkezi idare tarafından kullanılan idari vesayet yetkisine benzediği 

açıktır. Kamu yararı ve hizmet gereklerinin sonucu olarak ortaya çıkan 

bu durumun, idari vesayet konusunda yeni bir ayrım getirilmek suretiyle 

genel idari vesayet ve yerel idari vesayet olarak tanımlanması bir tercih 

olarak ortaya konulabilir. 

D- Belediyelerin Planlama Konusunda Yetkili Organları 

Ġmar planları konusunda büyükĢehir belediyeleri ve belediyelere 

verilmiĢ olan plan yapma yetkilerinin bu belediyelerinin hangi organı 

tarafından kullanılacağının belirlenmesi de yetki kapsamında üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Kanun Koyucu bir yetkiyi hangi kuru-

mun hangi organına vermiĢse, yetkinin bu organ ya da makam tarafından 

kullanılması gerekir. Ġmar planları konusunda karar alma yetkisi Kanun 

tarafından belediyelerin meclislerine verilmiĢtir. BüyükĢehir ya da diğer 

belediyelerin imar planlaması konusunda sahip oldukları yetkiler, plan 

kararlarının düzenleyici niteliği gereği, en geniĢ katılımlı karar organı 

tarafından alınması gerekir. Belediyelerde ve büyükĢehir belediyelerinde 

geniĢ katılımlı karar organı (genel karar organı) meclisler olduğundan, 

imar planlarında karar alma yetkisi de meclislere tanınmıĢtır (BK m. 

18/c, BBK m. 14/VI). 

Ġmar planları konusunda belediyenin meclisi dıĢında bir karar 

alınması yetki tecavüzü oluĢturacağından yok sayılacaktır. Belediyenin 

meclis dıĢında kalan organları, encümen ya da belediye baĢkanının imar 

planı yapma yetkisini kullanması mümkün değildir. 

E- Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının Yetkisi 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ilk maddesi Bakanlığın kuruluĢ ama-

cını; “ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere, kamu yapılarının in-
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şaatı ile esaslı onarımlarının yapılması veya yaptırılması, yapı malze-

mesi, deprem araştırma, afet uygulaması hizmetleri ile inşaatlarının ve 

bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunları ile verilmiş iş ve hiz-

metlerin yürütülmesi” olarak tanımlamıĢtır. Kanun Hükmünde Karar-

namede yer alan kuruluĢ amacı, Bakanlığın merkezi idare adına imar- 

inĢaat konularında görevlendirilmiĢ olduğunu açıkça ortaya koymakta-

dır.Bu durumda, idarenin bütünlüğü ilkesi gereği, imar konusunda kulla-

nılacak olan vesayet yetkilerinin Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafın-

dan kullanılması gereği açıktır. 

3194 Sayılı Kanun 9. maddesinde, imar planlaması konusunda Ba-

kanlığın yetkilerini ayrı bir baĢlık altında düzenlemiĢtir. Kanunda yer 

alan düzenlemeye göre; “Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapı-

ları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına 

ilişkinimar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler do-

layısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uy-

gulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişiklikleri-

nin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının 

veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava 

meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yer-

lerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili 

belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde 

işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onay-

lamaya yetkilidir. 

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler 

için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması 

gerektiği takdirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat 

verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kıs-

mını re'sen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının ha-

zırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ih-

tilafları halleder, gerektiğinde re'sen onaylar. 

Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu 

planların uygulanması mecburidir. 

Re'sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarıdaki usullere ta-

bidir”. 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının, Kanunda yer alan bu düzenle-

meye göre, dilediği Ģehrin imar planlarını yapma ve gerektiğinde değiĢ-
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tirme konusunda yetkilendirilmiĢ olduğunu iddia etmek abartılı olmaya-

caktır. Afetlerle mücadele amacına yönelik olarak acil durumlarda Ba-

kanlığın planlama yetkilerini kullanmasında kamu yararı bulunduğu 

açıktır. Doğal ya da insan kaynaklı afetlerin
15

 ortaya çıkması duru-

munda, yerel yönetimlerin gerekli planlamayı yapma konusunda etkin ve 

hızlı hareket edebilmesi çoğunlukla mümkün olmayacaktır. Çünkü doğal 

afete uğrayan bir Ģehrin yerel idarelerinin de iĢlevselliğini belli ölçülerde 

yitirmesi kaçınılmazdır. Afete maruz kalınan alanda, çevreyle birlikte 

planlama yetkisine sahip bulunan yerel yönetim birimlerinin de zarar 

görmüĢ olması veya tam olarak görev yapamaz hale gelmesi kaçınılmaz-

dır. Dolayısıyla acil durumlarda, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğ-

rultusunda Bakanlığın geçici olarak planlama yetkilerini kullanması ye-

rinde bir düzenlemedir. Doğal afetlerin önlenmesi ya da vereceği zararın 

en aza indirgenmesi noktasında Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafın-

dan yapılacak planlama çalıĢmalarının, imar planlamayla sınırlandırıl-

maması, sürecin “afet planlaması” Ģeklinde bir bütün olarak ele alınması 

gerekir
16

. Deprem kuĢağında bulunan Türkiye’de, Ġmar Kanunu’nda afet 

ibaresinin sadece Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının yetkilerini düzenle-

yen 9.maddede zikredilmiĢ olması karĢısında, ülkede planlama ve dep-

rem arasındaki iliĢkinin göz ardı edildiği ifade edilebilir
17

. 

Ġçerisinden veya civarından demir yolu veya karayolu geçen, hava 

meydanı bulunan, havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerler-

deki imar planlarını tamamen veya kısmen; sadece ilgili belediyelere 

veya idarelere bilgi vererek ve gerektiğinde iĢbirliği sağlayarak yap-

maya, yaptırmaya, değiĢtirmeye ve re’sen onaylamaya Bakanlığın yet-

kilendirilmiĢ olması, kabul edilebilir bir düzenleme değildir. Avrupa 

Birliği uyum sürecinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hedefleri, 

                                                           
15

 Doğal Afetler: Hızlı rüzgârlar, depremler, seller, yangınlar, tsunami ve kıyı seli, 

heyelan, kayma, çığ düĢmesi, yanardağ püskürmesi, kuraklık.  

Ġnsan Kaynaklı Afetler: Yangınlar, patlamalar, maden kaza ve patlamaları, çevre 

kirlenmesi, trafik kazaları, radyoaktif ıĢınlar, termo-nükleer savaĢlar, savaĢlar. 

KANLI/ÜNAL, a.g.m. s.47 
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 Afet Planlaması konusunda bakınız: TOSUN, Hasan, KentleĢmede BiliĢim ve Afet 

Planları, www.tmbd.org.tr/UserFiles/bildiri10.doce.t.: 05.07.2010 
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 KARASU, Mithat Arman. Kente KarĢı Suç, Ġmar Uygulamaları Bağlamında Kente 

KarĢı ĠĢlenen Suçlar, SavaĢ Yayınevi, Ankara 2009, s.129 
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Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı
18

 hükümleri bakımından ko-

nuyu değerlendirecek olursak, Ġmar Kanunu’nda yer alan bu düzenleme-

nin oldukça ağır bir müdahale olduğu görülecektir. Bu düzenlemeyle 

Bakanlık, bütün ülkede, dilediği Ģehirde imar planlarını kendisi yapabi-

lecek, yaptırabilecek ya da değiĢiklik yapma yoluna gidebilecektir. Ġçin-

den ya da yakınından karayolu veya demiryolu geçmeyen, hava meydanı 

bulunmayan, havayolu ya da denizyolu bağlantısı bulunmayan kaç Ģehir 

olduğu düĢünüldüğünde, Bakanlığın bu düzenleme doğrultusunda geniĢ 

bir yetkiye sahip olduğu açıktır. 

Yerel yönetimlerin sahip oldukları en temel görev olan imar plan-

laması görevini tamamen etkisizleĢtirme sonucunu doğurabilecek böyle 

bir yetkinin merkezi idare adına Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığına ta-

nınmıĢ olması, idari vesayet yetkisinin sınırlarının zorlanmasıdır. Ba-

kanlığın, yerel idareler yerine geçerek, imar planlama yetkilerini kulla-

nacak olması çok ağır bir vesayet yetkisidir. Yasal düzenlemede, Bakan-

lığın bu yetkileri hangi durumlarda kullanacağına iliĢkin sınırlamalar 

yapmamıĢ olması ve yetkinin kullanılması koĢulunu sadece gerek duyu-

lan durumlar olarak tanımlaması, yerel yönetimlerden beklenen yararları 

ve hizmetleri iĢlevsiz bırakabilecek bir durumdur. Ġdari vesayet yetkile-

rinin kullanımına iliĢkin kuralların ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerek-

tiği, yetkili idarenin hangi koĢulların gerçekleĢmesi durumunda bu yet-

kilere müracaat edebileceğinin ve yetkilerin nasıl kullanılacağının yasa-

larca açık olarak düzenlenmesi kuralı karĢısında; yapılan düzenleme 

hukuken ve Ģehircilik ilkelerine göre sakıncalıdır. 1982 Anayasası’nın 

127. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, toplum yararının korun-

ması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karĢılanması amacıyla yerel yö-

netimler üzerinde vesayet yetkisi tanınmıĢtır. Anayasa Koyucu idari ve-

sayet yetkilerinin nasıl kullanılacağına iliĢkin esas ve usullerin kanunla 

düzenlenmesi gerektiğini hükme bağlamıĢtır. Ġmar Kanunu’nda yer alan 

ve Bakanlığı imar planları konusunda yetkilendiren bu düzenlemenin 

nasıl kullanılacağına iliĢkin esas ve usuller tam olarak belirlenmemiĢtir. 

AB uyum sürecinde gerçekleĢtirilen kanuni düzenlemelerle, yerel yöne-

                                                           
18

 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı, Türkiye tarafından 1988 yılında imzalan-
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müĢ ve 1992'de 92/3398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıĢtır. 3. 10. 1992 

tarih ve 21364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 1 Nisan 1993’te yürürlüğe 
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timler üzerinde vesayet yetkileri daraltılırken, yerel yönetimlerin en 

önemli yetkisi olarak kabul edilebilecek imar planlama yetkisinin ölçü-

süz ve gerekçesiz bir Ģekilde merkezi idare tarafından kullanılması bu 

süreçle bağdaĢması zor bir durumdur. 

Merkezi idareye tanınan vesayet yetkisinin yerel yönetimlerin 

özerkliği kuralıyla bağdaĢtırılması ve kabul edilebilir bir dengenin ku-

rulması gerekir. Merkezi idarenin yerel yönetimler yerine geçerek, ge-

rekçe gösterme zorunluluğu dahi bulunmadan imar planı yapması ve 

değiĢtirmesi yerel yönetimlerin özerkliği kuralına açıkça aykırıdır. 

5- Özel Ġmar Planlarında Yetki 

Özel kanunlarda yer alan düzenlemeler doğrultusunda kimi idare-

lere, imar planlarının dıĢında, imar uygulamalarına esas olmak üzere 

planlama yetkisi verilmiĢtir. Özel kanunlarda yetki verilen idareler, ka-

nunda yer alan konularla sınırlı olmak üzere, imar planlaması yapabilme 

yetkisi kullanırlar. 

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, doğal çevrenin korun-

ması, tarımsal alanların korunması, turizm yatırımlarının teĢvik edilmesi, 

su havzalarının korunması, sanayi yatırımların teĢvik edilmesine yönelik 

olarak altyapı oluĢturulması, endüstriyel yatırımların teĢvik edilmesi, 

özelleĢtirme sürecinde olan kamusal alanların planlanması gibi konu-

larda, kimi idareler planlama konusunda yetkilendirilmiĢtir. Kanunda 

yetkilendirilen idareler, sadece bu kanunlarda yer alan konularla ya da 

alanlarla sınırlı olmak üzere planlama yetkisi kullanırlar. 

Özel nitelikli planlama yetkileri, sonraki bölümlerde ayrıntılı ve 

ayrı baĢlıklar altında incelenecektir. 

II- PLAN YAPIM ĠLKELERĠ 

Ġmar planı yapılırken, çeĢitli arazi kullanılıĢları ana hat ve yoğun-

luklarıyla, uygulama imar planı yapılacak alan sınırı, varsa etapları ve 

öncelikleri belirlenir. Çizili olarak ifade edilemeyen konularda nazım 

plan ilke kararlarına açıklık kazandırmak, uygulama planlarını ve uygu-

lamayı yönlendirmek açısından gereği kadar plan notu ve plan hükmü 

nazım imar planı paftaları üzerine yazılır. Plan notları ve hükümleri 

planla birlikte onaylanır (Ġller Bankası Teknik ġartlaĢma m.4.03.- 4.04). 
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1- Ulusal ve Bölgesel Plan Ġlkeleri 

Devlet Planlama TeĢkilatının ulusal ve bölgesel ölçekte planları 

hazırlarken uyması gereken noktalar KHK ile düzenlenmiĢtir. Bu dü-

zenlemeye göre DPT; plan yapılacak alan ya da bölgeye göre kamu ku-

rum ve kuruluĢlarıyla özel hukuk kiĢilerinden gereksinim duyacağı bil-

gileri ister. Böylece planlamayla ilgili bilgi altyapısı oluĢur. Bu amaçla 

DĠE ile iĢbirliği yapılır. Bilgi sağlanan kamu kurum ve kuruluĢlarıyla 

koordinasyon içerisinde plan yapılır. Ulusal ve bölgesel planlarda DPT 

serbest olarak çalıĢma olanağına sahiptir. Çünkü DPT plan yapımı konu-

sunda en üst konumda olan idari birimdir ve hazırladığı planların bir 

baĢka kurum tarafından hazırlanan planlarla uyumlu olması gibi bir ko-

Ģul bulunmamaktadır. 

2- Çevre Düzeni Planı Ġlkeleri 

Çevre düzeni planının nasıl hazırlanması gerektiğine iliĢkin ilkeler, 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzen-

lenmiĢtir. Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekânsal ve iĢlevsel 

bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir 

kısmını kapsayacak Ģekilde belirlenir. 

A- Hazırlık AĢaması 

Çevre düzeni planları, varsa bölge planı esas alınarak yapılır. 

Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlanacak alan ve 

yakın çevresindeki alanlarda aĢağıda genel baĢlıklar halinde belirtilen 

konularda ilgili kurum ve kuruluĢlardan veriler elde edilir: 

a) Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, 

b) Yönetim yapısı, idari bölünüĢ, sınırlar, 

c) Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, 

d) Çevresel değerler ve koruma alanları, 

e) Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleĢmeler ve özellikleri, 

f) Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, 

tarihi vb. bilgiler, 

g) UlaĢım ve enerji dahil teknik altyapı, 

h) Sektörel yapı, 

i) Askeri alanlar, 

j) Mülkiyet yapısı, 
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k) YerleĢmelerle ilgili yerel özellikler, 

l) Planlama alanının özelliğine göre diğer konular. 

Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük 

içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eĢik analizi, yerinde yapılan 

incelemeler gibi fiziksel çalıĢmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve 

yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kül-

türel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araĢtırmalar yapılır, ilgili ku-

rum ve kuruluĢların görüĢ ve önerileri alınır ve değerlendirilir. 

Çevre düzeni planı kararları; yapılan inceleme, araĢtırma sonuçları 

ve görüĢler değerlendirilerek oluĢturulur. Plan raporunda; yapılan tüm 

inceleme ve araĢtırmalar, alınan görüĢ ve öneriler ve yapılan değerlen-

dirmelerle birlikte, planın gerçekleĢtirilmesini sağlayacak uygulama 

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

B- Uyulması Gereken Ġlkeler 

Çevre düzeni planı yapılırken uyulması gereken ilkeler Ģunlardır: 

- YerleĢilebilirlik ilkesi ve taĢıma kapasitesi göz önünde bulundu-

rularak koruma kullanma dengesinin sağlanması, 

- Makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarının verilmesi, 

- Kısıtlı doğal kaynakların, artan yerleĢik nüfusun ekonomik ve 

sosyal yapısını güçlendirerek, gereksinimlerini karĢılayacak biçimde 

kullanılmasının sağlanması, 

- Doğal, tarihi, kültürel çevre değerlerinin korunması, 

- Tarım alanlarının, sit alanlarının, orman alanlarının, özel çevre 

koruma alanlarının, ekolojik açıdan korunması gerekli alanların, sulak 

alanların, uluslararası sözleĢmelere konu alanların, kıyı alanlarının ve 

benzeri alanların, ilgili mevzuatında öngörülen kurallar çerçevesinde 

kullanımı ve korunması, 

- Yatırımların koordineli olarak kullanıma sunulması, 

- Planlama sürecinin analiz, araĢtırma ve sentez aĢamalarında, Yö-

netmelikte belirlenen konularda yapılan çalıĢmaların ve toplanan değiĢik 

sınıf ve türdeki verilerin planlama kararlarının oluĢumunda etkin kullanımı, 

- Afete maruz bölge, yerleĢme ve alanlardaki afet risklerinin belir-

lenmesi ve bu risklerin plan kararlarında dikkate alınması, 

- Alt ölçekli planlamaya veri teĢkil edecek politikaların oluĢturulması. 
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3- Nazım Ġmar Planı Ġlkeleri 

- Nazım Ġmar Planları üst ölçekli planlara aykırı olamaz. Her ne 

kadar Ġmar Kanunu’nda sadece çevre düzeni planına aykırı nazım imar 

planı yapılamayacağı yönünde düzenleme getirilirken bölgesel planlara 

değinilmemiĢse de, ulusal planların kamu kesimi için bağlayıcı olacağı 

yönündeki düzenlemeden hareketle, ulusal planları yapan DPT tarafın-

dan hazırlanan bölgesel planların da ulusal planlar gibi bağlayıcı olduğu 

söylenebilecektir. 

- Nazım Ġmar Planlarının, 1/2.000 ve 1/5.000 ölçekli olarak hazır-

lanacağına iliĢkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeye karĢın, Ġller Ban-

kası ġartnamesi’ndeplanların, 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000 ve 

1/50.000 ölçeğinde hazırlanabileceği belirtilmiĢtir. Bu durumda nazım 

imar planı;1/2.000 ölçeğinden, 1/50.000 ölçeğine kadar yapılabilecek 

olan planlardır. Bir planın türünün belirlenmesinde esas alınacak nokta, 

planın ölçüsü olmayıp, planın hangi ilke ve kurallara bağlı olarak kim 

tarafından yapıldığıdır. 

- Yönetmelikte yer alan lejanta göre plan üzerine çizimler yapılır. 

- Nazım Ġmar Plan paftaları üzerinde plan notları yer alır ve genel 

uygulama ilkelerini belirtir. 

- Planla bir bütün olan plan raporu bulunur. 

- Uygulama Ġmar Planına altlık oluĢturacak veriler yer alır. 

4- Uygulama Ġmar Planı Ġlkeleri 

Uygulama imar planları, nazım imar planlarının bire bir kopyaları 

değildir. Düzenleyici bir plan olan nazım imar planında yer alan düzen-

lemelerin, koruma ve kullanma kararlarıyla önlemlerin ayrıntı ve farklı-

lıkları, uygulama imar planıyla hayata geçirilir. 

- Uygulama imar planı lejant tekniğiyle çizilir. 

- 1/1000 ölçeğinde hazırlanır. 

- Uygulama imar planı raporuyla bir bütündür ve beraber onaylanır. 

III- ĠMAR PLANLAMASINDA YÖNTEM 

Ġmar planları, temel hak ve özgürlükler üzerinde doğrudan etkili 

olacağından, Ġdareye tanınan planlama yetkisinin ayrıntılarının, kanunla 

belirlenmesine gereksinim duyulur. Mülkiyet hakkının, ancak kamu ya-

rarı gerekçesiyle ve ekonomik karĢılığı ödenerek kamulaĢtırılması veya 
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bir baĢka kamu taĢınmazıyla takas suretiyle sonlandırılmasının dıĢında, 

dokunulamaz olduğu dikkate alındığında, belirtilen bu yolların dıĢında 

mülkiyet hakkına müdahale edilmesinin engellenmesi gerekir. Eğer, 

imar planının hazırlanması ve onaylanması süreci yasalarla düzenlen-

mezse bu gereklilik ihmal edilmiĢ sayılır. 

1- Hazırlık AĢaması 

Ġmar planlaması sürecinde, öncelikle planlama alanına iliĢkin ha-

zırlık çalıĢmalarının yapılması gerekir. Planlamaya konu alanın nitelik-

leri ve bölgedeki ihtiyaç belirlenmeden, imar planlaması yapılmaz. 

A- Hâlihazır Haritalara Dayanma 

Ġmar planları hazırlanırken hali hazır haritalar üzerinden hareket 

edilmesi Ġmar Kanunu gereğidir. Hâlihazır haritalar, plan yapılacak 

bölgenin/alanın mevcut durumunu tespit etmek amacıyla, coğrafi, jeolo-

jik ya da jeopolitik özelliklerini gösterecek şekilde düz bir yüzey üzerine 

belli ölçeklere göre çizilen grafik gösterimidir. 

Hâlihazır haritalar, beldenin kullanıldığı anda gözle görülebilen 

doğal ve yapay tesislerini belirli ölçülerde gösteren haritasıdır. Hâlihazır 

haritalar, Harita Komutanlığı tarafından hazırlanan askeri amaçlı 

fotogrametrik yöntemle hazırlanan uçuĢ verilerinden oluĢturulabileceği 

gibi ilgili idareler tarafından da hazırlanabilir. 

B- Durum Tespiti ve Hedefler 

Ġdari Yargı kararlarında Ģekillendirildiği üzere, imar planlama ça-

lıĢmaları sırasında; 

- coğrafi veriler, 

- beldenin kullanılıĢı, 

- donatılar, 

- ekonomik bilgiler toplanarak yapılacak değerlendirmeler ıĢı-

ğında; kentsel kullanımın belirlenmesine yönelik olarak, en iyi çözümün 

sağlanması, iyi yaĢam düzeni ve koĢulları sağlamak amacıyla; 

- nüfus ve altyapı iliĢkileri, 

- yerleĢim yerinin çevresiyle ve çeĢitli alanlarla bağlantıları, 

- eğitim, sağlık, yönetim gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlar 

- güvenlik ve sağlıkla ilgili konular 

dikkate alınarak planın hazırlık aĢaması tamamlanır. 
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Planlama sürecinde çıkıĢ noktası ve hedefleri belirleyen bu çalıĢ-

malar yapılırken Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik madde 

8’de yer alan aĢağıdaki inceleme ve araĢtırmaların yapılması gerekir. 

i.planlama alanının yeri, 

ii. yönetim yapısı, idari bölünüĢ ve sınırlar, 

iii. fiziksel yapı(jeolojik durum, akarsu ve taĢkın alanları, iklim, 

toprak, tarım alanları ve tarımsal arazi kullanımı, sulama alanları, bitki 

örtüsü, yer altı ve yer üstü su kaynakları, su havzaları ve özellikleri), 

iv. maden kaynakları, 

v.çevre kaynakları ve koruma alanları(sitler, sulak alanları, özel 

çevre koruma bölgeleri, orman alanları, ekolojik alanlar, milli parklar), 

vi. nüfus yapısı(demografik yapı), 

vii. sosyal yapı, 

viii. ekonomik yapı, 

ix. teknik altyapı(ulaĢım, enerji, çöp, içme suyu, kanalizasyon), 

x.arazi kullanımı, 

xi.sektörel yapı, 

xii. askeri alanlar, 

xiii. mülkiyet durumu, 

xiv. yerleĢme alanları ile ilgili özellikler. 

2- Değerlendirme AĢaması 

Yukarıda belirtilen bilgi toplama süreci sonrasında elde edilen ve-

riler, ilgili idareler tarafından teknik inceleme, irdeleme ve değerlendir-

meye tabi tutularak planın somutlaĢtırılması sürecine girilir. 

Ġdareler tarafından planın çizimi, iĢaretlenmesi, notlandırılması 

yapılarak, raporu hazırlanır, böylece plan yapımında karar ve onay aĢa-

masına gelinir. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluĢlarıyla özel hukuk 

kiĢileri ve meslek ve sivil toplum örgütlerinin görüĢleri de alınarak plan 

kararları oluĢturulur. Plan kararları oluĢturulurken, bilimsel ve teknik 

araĢtırmalar sonucunda ortaya konulan verilerin analiz edilmesi ve or-

taya çıkan sonuçların değerlendirilmesi gerekir. 
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3- Karar ve Onay AĢaması 

Ġmar planlarının hazırlık çalıĢmalarının tamamlanıp somutlaĢması 

sonrasında karar alınması, ilgili idarelerin en geniĢ katılımlı organları 

olan belediye meclisleri ve il genel meclisleri tarafından gerçekleĢtirilir. 

Ġmar planları düzenleyici iĢlemler olduğundan bu konuda karar 

alma yetkisinin, orada oturan kiĢilerin seçtiği organlara verilmesi ege-

menlik ilkesinin, demokratik Cumhuriyet ilkesinin, Ģeffaf yönetimin 

gereğidir. 

Meclisler tarafından karara bağlanmakla/onaylanmakla plan ke-

sinleĢir. KesinleĢen planlar belediye baĢkanlarının veya valinin imzasına 

bağlı olarak askıya çıkarılır. Askı süresi bir aydır. 

Bir aylık askı süresi içerisinde plana itiraz edilebilir. Ġtiraz üzerine 

meclisin on beĢ gün içerisinde bu itirazları karara bağlaması gerektiği 

Ġmar Kanunu’nda düzenlenmiĢ olsa da bu düzenlemeye pek uyulma-

maktadır. 

 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠMAR PLANLARINDA VE PLANLAMA ALANLARINDA 

DEĞĠġĠKLĠKLER 

Ġmar planlarında tanımlanmıĢ kararlar ve fonksiyonlar, zamanın ve 

koĢulların gerektirmesi durumunda, imar mevzuatında yer alan ilkelere 

uygun olarak yeniden düzenlenebilir. Toplumun yararını ve planlamadan 

beklenen faydayı sağlayamayacak duruma gelen imar planları, yeniden 

düzenlenir. Kamu yararı ve mülkiyet hakkının korunması gerekçesiyle 

imar planlarında gerekli değiĢiklikler yapılır. Yeniden plan yapılması 

çalıĢmalarında çeĢitli yöntemler karĢımıza çıkabilir. 

I- ĠMAR PLANLAMASININ AMACI VE DEĞĠġĠKLĠK GE-

REKÇESĠ 

Ġmar planlarından beklenen planlı bir kentleĢme sağlamak suretiyle 

toplumun mutluluğudur. Bütün planlama kademelerinde olduğu gibi, 

imar planlarında da uzun bir uygulanma ve gerçekleĢme süresi vardır. 

Ġmar planlarının yaĢama geçirilme sürecinde en az beĢ yıllık bir uygu-

lama sürecine gereksinim duyulur. Mevcut yapılaĢmada, planlamayla 

değiĢiklik yapılmasının öngörülmesi durumunda uzun bir süreye gerek-

sinim duyulacaktır. 

Uygulama süreci içerisinde, imar planlarının kendilerinden bekle-

nen yararı sağlayamayacak duruma gelmeleri durumunda, değiĢiklik 

yapılması gerekebilir. Planlarda değiĢiklik yapılmasının gerekçeleri, 

temel olarak iki grupta toplanabilir. Bunlar kamusal gereksinimler ile 

özel hukuk kiĢilerinin mülkiyet haklarının korunması zorunluluğudur. 

1- Kamusal Gereksinimler 

Ġmar planlarında düzenlenmiĢ bulunan sosyal donatı alanlarının ya 

da kamusal hizmet yapı ve alanlarının toplumsal gereksinimin değiĢme-

sine paralel olarak yeniden uyarlanması gereği ortaya çıktığında, imar 

planlarında değiĢiklik yapılması gerekir. Ġmar planları yapılırken toplu-

mun beklentilerini karĢılamak üzere tanımlanmıĢ olan kamusal fonksi-

yonların, zaman içerisinde yaĢanan değiĢime paralel olarak, toplumsal 
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ihtiyaçlarla uyumunu yitirmesi durumunda değiĢiklik yapılması yoluna 

gidilmesi kamu yararı açısından gerekliliktir. 

Nüfus hareketleri, ticari faaliyetler, sanayi yatırımları ve benzeri 

konularda, planlarda öngörülmüĢ olan yerleĢim hedefleriyle gerçekleĢen 

durum arasında ortaya çıkan farklılıklar, plan değiĢikliklerinin gerekçesi 

olarak karĢımıza çıkar. Bu açıdan; ulusal ölçekli yatırımlar için planlan-

mıĢ bir bölgeye, uluslararası sermayenin yatırımda bulunması duru-

munda, ortaya çıkan gereksinime göre yeniden planlama yoluna gidile-

rek değiĢiklik yapılması, plan değiĢikliği gerekçesine örnek verilebilir. 

2- Mülkiyet Hakkına Saygı 

Özel hukuk kiĢilerinin sahip olduğu taĢınmazlar üzerinde tanım-

lanmıĢ bulunan kamusal fonksiyonların, tanımlanma gerekliliklerinin 

ortadan kalkması durumunda, bu taĢınmazlara imar hakkı tanınması 

“Hukuk Devleti” ilkesinin ve mülkiyet hakkının gereğidir. Mülkiyet 

hakkı üzerinde idarenin keyfi olarak kısıtlamalarda bulunmasının savu-

nulabilir bir yönü bulunmamaktadır. Ġmar planlarıyla özel mülkiyette 

bulunan bir taĢınmaza getirilen kamusal iĢleveartık gereksinim duyul-

maması durumunda bu iĢlev iptal edilerek, imar hakkı tanınır. 

II- ĠMAR PLANI VE PLANLAMA ALANI DEĞĠġĠKLĠK-

LERĠ 

Ġmar planlarında getirilmiĢ olan kamusal iĢleve duyulan gereksi-

nimin ortadan kalkması ya da yeni iĢlev tanımlanması gerekliliği doğ-

ması durumunda imar planlarında değiĢiklik yoluna gidilirken, çeĢitli 

Ģekillerde hareket etme imkânı vardır. 

Ġmar planlamasının yeni durumlara uydurulması çalıĢmalarında; 

revizyon, ek plan, mevzii plan ve mevcut planlarda tadilat Ģeklinde dört 

farklı değiĢiklik karĢımıza çıkar. 

1- Revizyon Ġmar Planı 

Revizyon planı; her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap verme-

diği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durum-

lar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla pla-

nın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yeni-

lenmesi sonucu elde edilen plandır(Yönetmelik m.3/3). Yönetmelik 

düzenlemesine göre; imar planlarının büyük oranda değişikliğe tabi 

tutulmasına revizyon imar planı denilmektedir. Revizyon imar planı as-
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lında imar planında revizyon yapılması anlamına gelmektedir. Revision, 

tekrar görüĢ, tekrardan görme, gözden geçirme anlamına gelen bir ifade 

olup, planın bütün olarak gözden geçirilmesini ve esaslı değiĢiklik ya-

pılmasını ifade eder. 

Revizyon imar planlarında planların temel ilke kararları değiĢtiril-

meden, planların uygulanmasına yönelik bir dizi değiĢiklik yapılması 

yoluna gidilir. 

Ġmar planı revizyonuyla, ekonomik ve yasal olarak ömrü dolmamıĢ 

imar planlarının gerekli görülen dar kapsamlı operasyonel düzeltmelerle, 

plan ömrünün uzatılması ve planların tüm aĢamalarıyla ele alınarak, yeni 

plan yapımına göre çok daha kısa bir sürede, plan sınırları içerisinde 

gerekli düzeltmelerle geliĢmenin yeniden yönlendirilmesi sağlanır. 

2- Ġlave Ġmar Planı 

Mevcut imar planının gereksinim duyulan iĢlevi ve/veya verimi 

sağlayamaması durumunda ilave imar planı yapılması yoluna gidilir. 

Plan Yapım Yönetmeliği; ilave imar planını; yürürlükte bulunan 

planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve 

mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve 

uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plan olarak tanımlamıĢtır (m.3/4). 

Ġlave imar planı, mevcut imar planının alanının geniĢletilmesi ola-

rak karĢımıza çıkar. 

Ġlave imar planında yeniden planlama çalıĢması sürecine geri dö-

nülmez. Fiziksel mekânda ortaya çıkan değiĢikliklerden kaynaklanan ve 

geliĢmeye açılan yeni alanlarda üretilen ek plan kararlarında kısıtlı bir 

araĢtırma ile yetinilir. 

Ekonomik ve yasal ömrü dolmamıĢ planlara ek yapılarak geçerlilik 

ve yürürlük süresi uzatılır, plan dinamizmi artırılır. Yeni plan yapılma-

sına göre çok kısa bir sürede, yeni potansiyel geliĢme alanlarında plan 

yapılmıĢ olur. 

Ek planlar, mevcut imar planlarıyla sınırdaĢ olarak bütünleĢik ya 

da iliĢkili olmak zorundadır. Bu doğrultuda ilave imar planlarının sınır-

ları, yürürlükteki imar planlarına bağlanır. Ġlave imar planıyla mevcut 

imar planı arasında boĢluk bırakılamaz ve fonksiyon verilmemiĢ parsel 

söz konusu olmaz. 
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3- Mevzii Ġmar Planı 

Plan Yapım Yönetmeliği madde 3/5’de mevzii imar planı; mevcut 

planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanları-

nın kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlen-

mesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere 

yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları 

dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihti-

yaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar 

planıolarak tanımlanmıĢtır. Ġmar Kanunu’na göre, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılabilmesi için, mevcut 

planlarda düzenlenmiĢ bulunan alanların gereksinimleri karĢılamakta 

yetersiz kalması gerekir (m.7/c). Mevcut bir imar planının bulunduğu bir 

alanda, mevzii imar planı yapılması mümkün değildir. 

Mevzii imar planları yapılırken; planlama alanlarının bugünkü du-

rumunu, sorunlarını ve potansiyelini belirlemek üzere, 

- Fiziksel yapı, doğal eĢikler, çevresel doğal kaynaklar ve çevresel 

değerlerin plan bölgesinde ayrıntıda irdelenmesi, 

- Sosyo- ekonomik eĢiklerden, ulaĢılabilirlik ve altyapının dağılımı 

ve yeterliliği, 

- Çevre sorunları analizi, 

- Çevresel alan kullanımı mevcut durum analizi, 

- Uygulanabilirlik için finansman analizi ve benzeri gerekli ana-

lizler yapılır. 

4- Plan Tadilatı 

Onaylı imar planlarında yapılacak sınırlı değiĢikliğe plan tadilatı 

denir. Yönetmelikte madde 3/6’da plan değişikliği;plan ana kararlarını, 

sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak 

nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının 

zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri olarak tanımlanmıĢtır. 

Plan tadilatı olarak ifade edilen plan değiĢiklikleri daha çok parsel 

düzeyinde ortaya çıkan değiĢiklilerdir. 

Nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olan, eğitim, 

sağlık, kültürel ve idari yapılar ve yeĢil alan, park, çocuk bahçesi ve spor 

sahaları gibi sosyal altyapı alanlarına iliĢkin değiĢikliklerle, konut ve 

diğer kentsel alanlarda yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı değiĢiklikle-



İmar Planlarında ve Planlama Alanlarında Değişiklikler 101 

rin, münferit imar planı değiĢikliği yoluyla yapılmaması gerekir. Bu 

boyutta bir değiĢiklik yapılacaksa bunun imar planlarında yapılacak re-

vizyonla yapılması gerekir. 

Buna göre; 

A) Ġmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının 

kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiĢtirilmesi yolundaki plan 

değiĢikliği zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Yapılmasında zorunluluk 

bulunması durumunda ise; durumu değiĢecek olan sosyal ve teknik alt-

yapı alanındaki tesisi gerçekleĢtirecek olan kamu kurumunun görüĢünün 

alınması, eĢdeğer yeni bir alanın ayrılması ve yeni bir sosyal alan ve 

teknik altyapı alanı ayrılması durumunda yatırımı yapacak kamu kuru-

munun görüĢünün alınması gerekir. 

B) VerilmiĢ inĢaat emsalinin, kat adedinin ve ifraz Ģartlarının de-

ğiĢtirilmesi sonucu, nüfus yoğunluğunun artmasına neden olacak imar 

planı değiĢikliklerinde; artan nüfus oranında, sosyal ve teknik altyapı 

alanları artırılmalı, kat adedi artıĢında yol geniĢliğinin paralel olarak 

geniĢletilmesi gerekir. 

C) Planlarda yer alan yolların geniĢletme, daraltma ve güzergah 

değiĢikliklerinde; devamlılığı olan yollarda daraltılmaya gidilmemesi, 

yolların kaydırılmasında mülkiyet ve yapılaĢma durumunun dikkate 

alınması, 7 metreden dar yaya yolu, 10 metreden dar araç yolu açılma-

ması, plan tadilatıyla çıkmaz yol ihdas edilmemesi, kent içi karayolu ve 

kent içerisinde kalan karayolunun değiĢtirilmesinde KYGM görüĢünün 

alınması zorunluluğu vardır. 

D) Ġmar planlarında sosyal ve teknik altyapı kullanımlarının dı-

Ģında herhangi bir amaca ayrılmıĢ olan bir alanın kullanım amacının 

değiĢtirilmesi durumunda; ana kararları bozucu fonksiyon değiĢiklikleri 

yapılmaması, yeni durumun gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı gerek-

siniminin sağlanması zorunludur. 

III- PLAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠNDE YETKĠ VE YÖNTEM 

Ġmar planlarında yapılan değiĢikliklerde de, planlama sürecinde 

olduğu gibi yetki ve yöntem kuralları büyük öneme sahiptir. 

1- Plan Tadilatı Yapma Yetkisi 

Ġmar planları yapma yetkisine sahip olan idareler, bu planlarda ya-

pılacak olan ilave, revizyon ve tadilatları yapmaya da yetkilidir. Mevcut 
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imar planını yapmaya hangi idare yetkili ise, tadilatları yapma konu-

sunda da aynı idare yetkilidir. 

Mevzi imar planında da yetkili Ġdare aynıdır. 

2- Plan Tadilatında Yöntem 

Ġmar planlarında yapılacak revizyon, tadilat, ilave ve mevzii plan-

lama çalıĢmalarında karar alma sürecinde uyulması gereken usul kuralla-

rına uygun hareket edilmesi zorunluluğu vardır. Buna karĢılık, planlama 

sürecinin hazırlık aĢamasında yapılması gerekli ve zorunlu olan araĢ-

tırma, tespit ve değerlendirmeler konusunda daha serbest bir düzenleme 

vardır. Hazırlık aĢamasında yapılması gereken araĢtırmalar, alınması 

gerekli görüĢler, plan ana kararlarında değiĢiklik yapılması durumunda 

zorunlu görülmemiĢtir. 

 

 



 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ĠMAR PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GĠRMESĠ, HUKUKĠ 

NĠTELĠĞĠ, UYGULANMASI VE ĠMAR PROGRAMLARI 

Ġmar planlarının hukuki niteliğinin ne olduğunun bilinmesi, yü-

rürlüğe girmesi ve uygulanması sürecinde uyulması gereken kuralların 

ve ilkelerin ne olduğunun belirlenmesi önem taĢımaktadır. Ġmar planları-

nın hukuki niteliğinin doğru tespit edilmesi, yürürlüğe girmesi süreciyle 

de doğrudan ilgilidir. 

I- ĠMAR PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GĠRMESĠ 

Ġmar planları ve plan değiĢikliklerinin tamamlanma sürecinde üç 

ana çalıĢma aĢaması karĢımıza çıkar. Daha önceki kısımlarda değinilen 

hazırlık süreci, imar planlarının birinci aĢamasıdır. Sosyolojik ve teknik 

altyapısı tamamlanan planlar, karara bağlanmak üzere ilgili yerel yöne-

timin genel karar organı olan meclislere havale edilir. Meclislerden çı-

kan kararla planlama süreci tamamlanır ve kesinleĢir. Belediye veya 

BüyükĢehir belediye baĢkanı ya da vali tarafından uygun bulunarak alı-

nan kararın yürürlüğe girmesi sağlanır. 

1- Meclis AĢaması 

Belediye ve büyükĢehir belediyesi meclisleri, hazırlık aĢaması ta-

mamlanarak kendilerine gönderilen planlarla ilgili yetkili idari merci 

olarak, karar vermekle görevli ve yetkilidirler. Ġmar Kanunu’nun 8. mad-

desinde yer alan düzenlemeye göre, meclislerin görevleri, imar planları 

konusunda karar almak ve planı onaylamak olarak tanımlanmıĢtır. 

Meclis, gündemine gelen planları ya da değiĢiklikleri, öncelikle 

imar komisyonuna havale eder. Ġmar komisyonu, planlar ve değiĢiklik-

lerle ilgili olarak hazırlık sürecinde ortaya konulan yerel yönetim birim-

leri görüĢlerini ve yerel yönetim dıĢındaki kurum ve kuruluĢların görüĢ-

lerini, özellikle de ilgili kurum ve kuruluĢ görüĢleriyle planlama birimi-

nin görüĢlerini dikkate alarak karar verir. Ġmar komisyonu kararı, tekrar 

meclise gönderilir ve planlar meclis tarafından görüĢülüp onaylanmakla 

kesinleĢir. 
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Belediye baĢkanlarının ya da valilerin planlarla ilgili yaptıkları iĢ-

lem, kanunlarda onay olarak tanımlanmamasına rağmen, uygulamada onay 

olarak ifade edilmektedir. Oysa belediye baĢkanları ya da valilerin, meclis ka-

rarlarını değiĢtirme imkânları yoktur. Uygun görülmeyen kararların beĢ/yedi 

gün içerisinde meclise iadesi yoluna gidilir. Meclisler kararlarında ısrar eder-

ler ve salt çoğunlukla kararlarında direnirlerse karar kesinleĢir. Bu karar-

larla ilgili olarak baĢkan ya da vali on gün içerisinde idari yargıda iptal 

davası açabilir. Belediye meclislerince alınan ve kesinleĢen kararların, 

en geç yedi gün içerisinde mülki idare amirine gönderilmesi zorunludur. 

Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

2- Ġta Amirince Uygun Bulunma 

Ġmar planları ve plan değiĢikliklerine iliĢkin meclis kararlarının 

belediye baĢkanı ya da vali tarafından imzalanması yönündeki iĢlem, 

planlamaya iliĢkin kararın kesinleĢmesiyle ilgili bir iĢlem olmayıp, imar 

planlarının yürürlüğe girmesine yöneliktir. Belediye baĢkanları ya da 

valiler tarafından onaylanma olarak ifade edilmesi teknik olarak hatalı-

dır. Meclis kararları genel nitelikli kararlardır. Ġlgili yerel yönetim biri-

minin genel karar organı olarak meclis tarafından, yerel yönetim adına, 

en geniĢ yetkili karar organı olarak bu kararlar alınır. Ġta amirinin meclis 

kararlarını imzalaması ve yerel yönetim mührüyle mühürlenmesi ise, 

kararın yürütülmesine yönelik, yerel yönetim biriminin iç iĢleyiĢini ilgi-

lendiren uygulamalardır. Sonuç olarak imar planı iĢlemlerinin ita amirle-

rince imzalanması ve mühür basılması iĢlemi, plana iliĢkin karar alınıl-

ması ve planın kesinleĢmesine yönelik değildir, planın yürütülmesine 

yöneliktir. 

3- Askıya Çıkarılma ve Ġtiraz 

Ġmar planları hakkında meclis tarafından alınan kararlar, ita amiri 

tarafından da uygun bulunduktan sonra, askıya çıkarılır. Planların askı 

süresi bir aydır. Planlar, bulundukları bölgede düzenleme getiren iĢlem-

ler olduğundan ilan edilmesi Ġdare Hukuku mevzuatı gereğidir. Planların 

askıya çıkarılması zorunluluğunun gerekçesi olan düzenleyici iĢlem 

olma niteliği üzerinde sonraki baĢlıkta durulacaktır. 

Askıya çıkarılan imar planları veya plan değiĢiklikleriyle ilgili ola-

rak, menfaati etkilenen ve planlama iĢlemiyle getirilen düzenlemeye 

itirazı olan kiĢiler, askı süresi içerisinde bu itirazlarını yazılı olarak ilgili 

yerel yönetimlere iletebilecektir. Kanunda yer alan düzenlemeye göre 
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ilgili yerel yönetimlerin (meclislerin) bu itirazları on beĢ gün içerisinde 

karara bağlamaları ve sonuçlandırmaları gerekir. Ancak, uygulamada bu 

on beĢ günlük süreye uyulmadığı gibi, Ġdareye yapılan baĢvurularda ida-

renin cevap vermesi için öngörülmüĢ bulunan altmıĢ günlük karar alma 

süresine de uyulmadığı görülmektedir. 

II- ĠMAR PLANLARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

Ġmar planlarının hukuki niteliği, uygulanması sürecinde tabi ola-

cakları ilke ve kuralları belirlemede yardımcı ve yol gösterici olacaktır. 

Ġmar planları, yerleĢim yerlerinin arazi kullanımını bir bütün olarak dü-

zenleyen ve uygulamasını gösteren genel nitelikli iĢlemlerdir. TaĢın-

mazlar hakkında planların getirdiği düzenleme doğrultusunda uygulama 

yapılması durumunda plan hükmü ortadan kalmaz. Bir baĢka ifadeyle, 

planda parseller hakkında getirilmiĢ olan hukuki durum uygulanmakla 

ortadan kalkmaz, parsele verilen fonksiyon sürekli olarak uygulamada-

dır. Plan doğrultusunda yapılaĢan taĢınmazların her hangi bir Ģekilde 

yeniden yapılanması söz konusu olduğu takdirde planlarda var olan 

fonksiyon ve yapılaĢma koĢulları yeniden uygulanacaktır. Bu durumda, 

nazım imar planının ve onun uygulamasını gösteren uygulama imar pla-

nının birlikte uygulanan genel düzenleyici iĢlemler olduğu açıktır. 

Genel düzenleyici iĢlemler; ilan edilmek suretiyle ilgililere duyu-

rulur. Genel düzenleyici iĢlemlere karĢı iptal edilmesi istemiyle altmıĢ 

gün içerisinde dava açılabilir. Planın bir aylık askı süresinin sona erme-

sinden baĢlayarak altmıĢ günün sayılması gerekir. Plana askı süresinde 

itiraza edilmiĢse bu durumda Ġdare tarafından itiraza cevap verilmesi ya 

da altmıĢ gün içerisinde cevap verilmeyerek itirazın zımnen reddedil-

mesi üzerine altmıĢ günlük süre baĢlar. 

Genel düzenleyici iĢlem olan planlar, doğrudan uygulanamaz. 

Planda düzenlenmiĢ denilerek inĢaata baĢlanmaz. Önce ilgili idareye 

baĢvuruda bulunulur. Ġmar Kanunu’nda düzenlenmiĢ bulunan belgeler 

iletilir. Ġdare tarafından inĢaat ruhsatı verilirse ancak o zaman uygulama 

yapılabilir. Yani Ġdare tarafından parsel düzeyinde uygulamaya izin ve-

ren yeni bir iĢlemle, genel düzenleyici iĢlemin uygulanması sağlanır. 

Ruhsat iĢlemiyle ya da ruhsat talebinin reddiyle ilgili olarak altmıĢ gün 

içerisinde dava açabilme hakkı vardır. Bu süre ruhsat vermeyi ya da 

vermemeyi öğrenme tarihinden baĢlar. 

Öğretide ve yargı kararlarında, imar planlarının genel düzenleyici 

idari iĢlemler olduğu yönündeki genel kabule karĢılık, hukuki nitelik 
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olarak nazım imar planları ve uygulama imar planları arasında farklılık-

lar bulunduğu tartıĢmasızdır. Bir yandan nazım imar planları ve uygu-

lama imar planları arasında farklılıklar bulunduğu gibi, imar planlarını 

oluĢturan parçalar açısından da farklılıklar karĢımıza çıkar. 

Nazım imar planları, planlama alanlarının genel kullanılıĢ biçimle-

rini, baĢlıca bölge tiplerini, yapı ve nüfus yoğunluğunu belirleyen çer-

çeve belgeler olduğundan genel nitelikli bir idari düzenleyici iĢlemdir. 

Nazım imar planlarını oluĢturan plan paftaları ve plan notları da genel 

düzenleyici iĢlem olarak karĢımıza çıkar. 

Buna karĢılık uygulama imar planlarının plan paftalarında, diğer 

bir ifadeyle çizili metinlerinde, yer alan hükümlerin genel nitelikli iĢ-

lemler olduğunu söyleme olanağı yoktur. Çünkü uygulama imar planları, 

imar planlama sürecinde ortaya konulan iradenin araziye uygulanması ve 

elde edilen imar parsellerinde yapılaĢma hakkının kullanılmasını sağla-

yan hukuki metinlerdir. Bu yönüyle, bir imar parselinin farklı nitelikle-

rine göre yapılaĢma hakkını tanımlayan bir plan metninin genel düzenle-

yici hükümler getirdiğini söylemek mümkün değildir. Uygulama imar 

planları da, uygulanmakla tükenmeyen, idare tarafından kaldırılmadığı 

ya da yargı kararıyla iptal edilmediği sürece yürürlükte olan, doğrudan 

uygulanamayan, araya bir uygulama iĢlemi girmesi gereken hukuk iĢ-

lemlerdir. Buna karĢılık, çizili paftalar üzerinde, imar parsellerinin ala-

cakları yapılaĢma haklarının belirlenmesine yönelik olarak, parselin bü-

yüklüğü, arazi yapısı, parselin rakımı, tarihi esere komĢu olup olmaması, 

yol geniĢliği ve benzeri durumları dikkate alan bir hesaplama yapıldı-

ğından, her parselin yapılaĢma hakkı kendi özelliklerine göre belirlene-

cektir. Bu durumda, uygulama imar planlarının hukuki niteliklerinin 

karma bir özellik arz etmekte olduğu açıktır. Uygulama imar planlarının 

plan notları açısından yapılacak değerlendirmede ise, bu notların genel dü-

zenleyici idari iĢlemler olduğunda ve olması gerektiğinde tereddüt yoktur. 

III- ĠMAR PLANLARININ UYGULANMASI - ĠMAR PROG-

RAMLARI 

Ġmar planlarının uygulanması, planlarla mülkiyet hakkı üzerinde 

oluĢan olumsuz etkilerin etkisinin azaltılmasının sağlaması nedeniyle 

önemlidir. Planlar programa bağlandığı takdirde, kamusal fonksiyon 

verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkı kısıtlanan kiĢilerin haklarının ko-

runması yönünde, kamulaĢtırma ve benzeri iĢlemlerin yapılmasına im-

kân verecektir. 
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1- Ġmar Programların Hukuki Niteliği ve Sonuçları 

Ġmar planları hazırlandığında, bu planlar kâğıt üzerinde hükümler 

ifade eden birer hukuki metindirler. Ġmar planları, arazi üzerinde uygu-

lanmadığı sürece kendilerinden beklenen sonuçlar ortaya çıkmaz. Ġmar 

planlarında yer alan hükümlerin bir anda uygulanabilmesi mümkün de-

ğildir. Ġmar planları uzun süreli uygulamaları gerektiren çalıĢmalardır. 

Ġmar planlarında yer alan hükümlerin öncelik ve önem sırasına göre 

programlanması zorunluluktur. Ġmar planlarında yer alan hükümler ha-

zırlanan programlar doğrultusunda uygulama sürecine konulursa baĢarı 

elde edilir. 

A- Hukuki Niteliği 

İmar programları, yerel yönetimlerin imar planlarıyla getirmiş ol-

dukları kamusal yatırımlar konusunda gerçekleştirilecek uygulamaları, 

yıllık etaplar halinde beş yıllık sürece yaymalarıdır. Ġmar programları 

beĢ yıl için yapılır. Ġmar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 

içerisinde imar programlarının hazırlanması zorunludur. Ġmar programla-

rının hazırlık sürecinde program kapsamında yatırımlar yapacak olan 

kamu kurum ve kuruluĢlarına haber verilmesi ve bu kurum ve kuruluĢla-

rın program görüĢmelerine katılmaları gerekir. Mevcut imar programının 

süresi sona ermeden yeni programın yapılması gerekir. 

Programlar belediye meclisinde kabul edilmekle kesinleĢir. Bu yö-

nüyle imar programları genel karar niteliğinde bir idari iĢlemdir. Ġmar 

programında tanımlanan iĢ ve iĢlemler uygulanmakla programın uygu-

lamaya iliĢkin hükmü tamamlanmıĢ olur. 

B- Ġmar Programlarının Sonuçları 

Ġmar programına alınan kamu yatırımlarıyla ilgili olarak yapılacak 

kamulaĢtırmalarda ayrıca bir kamu yararı kararı almaya gerek kalmaksı-

zın, kamulaĢtırma yapılabilir. 

Ġmar programıyla birlikte kamusal fonksiyon verilen taĢınmazlarda 

mülkiyet hakkı kısıtlanır. 

Kısıtlamaya tabi olarak, taĢınmaz malikinin ödemekle yükümlü 

olduğu vergiler eksik ödenebileceği gibi hiç ödenmemesi de mümkün-

dür. Emlak vergisinin %10’luk kısmı ödenir. Eksik ödenen vergiler ka-

mulaĢtırma yapılmasıyla birlikte ilgili idare tarafından, kamulaĢtırılma-

dan vazgeçilmesi durumunda ise, malik tarafından ödenir. 
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2- Ġmar Programlarında Amaç 

Ġmar programlarıyla belediyelerin imar konusunda daha düzenli 

Ģekilde hareket etmesi amaçlanır. Kamu kaynaklarının verimli kullanıl-

ması, kamu yatırımlarının toplumsal gereksinimlere uygun gerçekleĢti-

rilmesi ve mülkiyet hakkına kamu gücü kullanılarak yapılan müdahalele-

rin kısa süreli olmasının sağlanması amaçlar arasındadır. 

3- Ġmar Programlarında Ġlkeler 

A- Ġmar Programları, Ġmar Planlarının Özüne ve Amaçlarına 

Uygun Olmalıdır. 

Ġmar programları, imar planlarında yer alan ve öncelik taĢıyan ko-

nulardan baĢlanarak hazırlanır. Ġmar planlarında düzenlenmemiĢ bulunan 

bir konunun imar programına alınması söz konusu olamaz. Ġmar prog-

ramlarının dayanağını imar planları oluĢturur. Planlarda yer almayan bir 

konunun programlara alınması iĢlemi neden yönünden hukuka aykırı 

hale getirir 

B- Ġmar Programlarında Devamlılık Sağlanmalıdır 

Ġmar programları, belediyelerin imar planlarıyla tanımlamıĢ ol-

dukları kamusal altyapı hizmetlerinin ve yatırımlarının uygulanmasını 

sağlamaya yönelik olduklarından, idarenin sürekliliği, kamu hizmetle-

rinde devamlılık ve istikrar ilkeleri gereği, kesintisiz olarak var olmaları 

gerekir. Ġmar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde 

imar programlarının yapılması gerekir. Plan doğrultusunda hazırlanan 

imar programı sona ermeden sonraki imar programının hazır olması ge-

rekir. BeĢ yıllık imar programının sona ermesinden en az altı ay önce, 

yeni imar programının tamamlanması ve yürürlüğe girmesi gerekir. 

C- Mali Denge Dikkate Alınmalıdır 

Ġmar programlarının gerçekçi olabilmesi için, belediyelerin mali 

kaynaklarını dikkate alarak program yapılması gerekir. Mali imkânlar 

hazırlanmadan imar programına alınan iĢlerin aksaması kaçınılmazdır. 

Belediyeler önem sırasına göre programlarını oluĢtururken mali imkân-

larına göre hareket etmek durumundadırlar. 
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D- Yatırımcı Kamu KuruluĢlarının Katılımı 

Ġmar programları hazırlanırken, program dâhilinde yatırım yapacak 

kamu kurum ve kuruluĢlarının sürece katılmaları esastır. Ġdarenin bü-

tünlüğü, kamu tüzel kiĢiliği gereği olarak, kamu kurum ve kuruluĢları 

kendi harekât planlarını kendileri hazırlamak durumundadırlar. Bir kamu 

tüzel kiĢisinin bir baĢka kamu tüzel kiĢiliği tarafından harcama ve yatı-

rım yapmaya zorlanması, iĢ programlarının belirlenmesi mümkün değildir. 

4- Ġmar Programlarının Konusu 

Ġmar programların öncelikle olması gereken konuların neler ol-

duğu belirlenirken, bir yandan kamusal ihtiyaçlar, diğer yandan ise mül-

kiyet hakkının korunması gerekliliği doğrultusunda hareket edilir. Bu 

bağlamda; 

i- KamulaĢtırmalar 

ii- Parselasyon 

iii- Altyapı ve üst yapılar 

konusunda yapılması gereken uygulamalar öncelikli olarak imar 

programlarına alınırlar. 

5- Ġmar Programlarına Ödenek Sağlanması 

Belediyelerin imar uygulamalarına Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı 

baĢta olmak üzere çeĢitli fonlardan kaynaklar sağlanır. Belediye bütçesi-

nin imar uygulamalarını/imar programlarını yerine getirmekte yetersiz 

kalması nedeniyle kaynak aktarımı sağlanarak kamu yararının sağlan-

ması ve mülkiyet hakkına hukuk dıĢı müdahalelerin önlenmesi sağlanır. 

Belediyelere aktarılan imar programı uygulama kaynakları üç farklı fon-

dan sağlanır. Bu kaynaklar; Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı bütçesinde 

yer alan ödenekler, akaryakıt tüketim vergisi fonundan ayrılan paylar ve 

genel bütçeden aktarılan ödenekler olarak üç baĢlık altında toplanmıĢtır. 

Ödenekler esas olarak, kamulaĢtırmalar ve alt ve üst yapı uygula-

malarında kullanılır. 

IV- ĠMAR PROGRAMLARININ YAPILMASI ZORUNLULUĞU 

Belediyelerin, Ġmar Kanunu’nun 10.maddesi kapsamında düzenle-

nen imar programlarını hazırlamaları zorunludur. Bu zorunluluğa aykırı 

davranılması durumunda Ġdarenin; idari, cezai ve hukuki sorumluluğu 

gündeme gelecektir. 
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Ġmar Kanunu’nda öngörülmüĢ bulunan ve hazırlanması zorunlu 

olan imar programı yapma görevinin ihmal edilmesi durumunda, Bele-

diye Kanunu kapsamındaki düzenleme doğrultusunda, yerel yönetim 

organının, merkezi idarenin baĢvurusu, yerel adliye mahkemesinin du-

rumu tespit eden kararı üzerine DanıĢtay tarafından feshedilebilmesi 

mümkündür. 

Ġmar programı yapılmamasından doğan gerçek zararların Ġdare ta-

rafından tazmin edilmesi ve sorumlu personele rücu edilebilmesi müm-

kündür. 

Ġmar programı hazırlama görevinin yerine getirilmemesi duru-

munda, kamunun veya özel hukuk kiĢilerinin mağduriyetine neden 

olunması durumunda sorumlu kiĢilerin görevi kötüye kullanma suçu 

kapsamında, duruma göre, bir yıldan üç yıla ya da altı aydan iki yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları mümkündür. 

 

 



 

ALTINCI BÖLÜM 

ĠMAR PLANLARINDA BÖLGELER 

Ġmar Kanunu 5. maddesinde nazım imar planlarını tanımlarken, 

arazinin genel kullanılıĢ biçimlerini ve baĢlıca bölge tiplerini belirleyen 

imar planı olduğunu ifade etmektedir. Kanun Koyucu, imar planlama-

sından beklenen yararın elde edilmesinin; planlama alanında yer alacak 

kullanım fonksiyon bölgelerinin ve bölge tiplerinin belirlenmesine bağlı 

olduğunu ortaya koymuĢtur. 

I- KAVRAM OLARAK ĠMAR BÖLGELERĠ VE AMACI 

Ġmar planlaması kavramı ve uygulaması; baĢlangıç olarak planla-

nacak alanın sınıflandırılmasını, sınıflandırılma doğrultusunda iĢlevlen-

dirilmesini ve iĢlev doğrultusunda kullanım Ģartlarının belirlenmesini 

ifade eder. Planlama faaliyetinin temelini planlama alanının bölgelere 

ayrılması oluĢturur. 

Bu doğrultuda plan bölgeleri; kamu yararı ve hizmet gerekleri doğ-

rultusunda kamu ya da özel mülkiyette bulunan taĢınmazların coğrafi, 

topoğrafik ve sosyolojik veriler ıĢığında kullanım fonksiyonlarının ve 

koĢullarının belirlenmesi sonucunda Ģekillenen kullanım alanı çeĢitleridir. 

Ġmar planlarında plan bölgeleri oluĢturularak toplumun, kamu hiz-

metlerinden daha etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanmasının sağlan-

ması, toplum sağlığının olumsuz etkilerden korunması, toplumun huzur 

ve mutluluğunun temini, mülkiyet hakkına saygı gösterilmesi ve kamu 

düzeninin korunması hedeflenir. Bölgeleme yoluyla planlama çalıĢma-

larının etkinliği sağlanır. Arazilerin doğru kullanımı mümkün olur. 

YerleĢim ve üretim bölgelerinin ayrı ayrı düzenlenmesiyle toplum sağ-

lığı korunur. Düzenli kentleĢmeyle kamu hizmetlerinin verimli olarak 

sunulmasının yolu açılmıĢ olur. Yeterli ve düzenli bir alt yapıya sahip 

kentlerde suçla mücadele ve suçun önlenmesi daha kolay olacağından 

kamu düzeninin sağlanması ve korunması daha kolay gerçekleĢtirilir ve 

kamu düzenini koruma faaliyetlerinin etkinliği sağlanır. 
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Ġmar planlarında bölgeleri belirleme çalıĢmalarının amacı, kamu 

düzeninin sağlanması, korunması ve kamu hizmetlerinin etkin bir Ģe-

kilde sunulması suretiyle toplumun huzur ve mutluluğunun teminidir. 

II- BÖLGE TÜRLERĠ 

Ġmar planlarında arazilerin bölgelere ayrılmasında çeĢitli açılardan 

sınıflandırma yapmak mümkündür. Genel olarak bölgeleme dört ana 

baĢlık altında karĢımıza çıkar. Bunlar; kullanım türüne göre bölgeler, 

kullanım yoğunluğuna göre bölgeler, kamu faaliyetlerine ayrılan 

bölgeler ve kullanım yüksekliğine göre bölgeler olarak ifade edilebilir. 

Bu yaklaĢım genel olarak plan bölgelerinin belirlenmesi yaklaĢımıdır. 

Bunun dıĢında da planlarda bölge belirlemesi mümkündür. Örneğin ta-

rihi yarımada planlarında bölgeler; koruma bölgeleri (kendi içerisinde 1., 

2., 3. derece koruma bölgeleri), konut alanları, kentsel çalıĢma alanları, açık 

ve yeĢil alanlar, kentsel ve sosyal altyapı alanları, kentsel teknik altyapı 

alanları ve ticaret alanları (kendi içerisinde geleneksel ticaret alanları, 2., 3. 

ve 4. derece ticaret alanları olarak ayrılır) olarak belirlenmiĢtir. 

1- Kullanım Türüne Göre Bölgeler 

Kullanım türüne göre bölgeler; yerleĢim bölgeleri, sanayi bölge-

leri, ticaret bölgeleri olarak karĢımıza çıkar. 

A- YerleĢim (Konut) Bölgeleri 

Araziler çeĢitli plan çalıĢmaları sonrasında yerleĢim alanlarına dö-

nüĢtürülür. Ham arazi parçaları çeĢitli aĢamalardan geçirildikten sonra 

imar parseli haline gelir ve buna bağlı olarak yerleĢim bölgeleri oluĢur. 

YerleĢim bölgelerinde bulunan taĢınmazların malikleri imar mevzuatı 

sınırları içerisinde taĢınmazı dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. 

YerleĢim alanlarının ayrı plan bölgeleri olarak belirlenmesi sağlıklı 

bir toplum yaĢamı için gereklidir. YerleĢim bölgelerinin sınırları belir-

lenmek suretiyle bu alanların yakınlarında sağlığa zararlı üretim faali-

yetlerine izin verilmeyecektir. Bir baĢka ifadeyle, sanayi üretimi yerle-

Ģim bölgelerinden güvenli bir uzaklığa kurulacaktır. YerleĢim bölgele-

rinden uzakta kurulmaya ek olarak bu üretim faaliyetlerinin yerleĢim 

bölgelerinde yaĢayanların sağlığını olumsuz etkilemesinin önlenmesi 

amacıyla gerekli denetimler sürekli ve etkin olarak yapılmak zorundadır. 

YerleĢim bölgelerinin belirlenmesine bağlı olarak, gayri sıhhi mü-

esseselerin faaliyete geçmesi sürecinde yerine getirilmesi gereken ko-
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Ģulların sağlanması ve faaliyet sırasında bu durumun devam ettirilmesi; 

gayri sıhhi müesseseler iĢletme ruhsatı verilmesi ve sonrasındaki denet-

lemeler ile gerçekleĢtirilmektedir. 

Yerel yönetimler, yerleĢim bölgelerinde ve yakınlarında yürütüle-

cek faaliyetlerin toplum sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdürler. 

B- Ticaret Bölgeleri 

Ticaret bölgeleri, kent merkezlerinde sosyal ve ticari faaliyetlerin 

yürütülmekte olduğu bölgelerdir. Planlanan alanın özelliğine göre ticaret 

alanları; toptan ticaret bölgesi, geleneksel ticaret bölgesi, perakende tica-

ret bölgesi, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ticaret bölgesi 

gibi çeĢitli tip sınıflandırılmaya tabi tutulabilir. 

Ticaret bölgeleri sanayi bölgelerinden farklı statüye sahiptir. Genel 

olarak ticaret bölgelerinin yerleĢim bölgeleriyle yakınlığı sorun oluĢtur-

maz. Ticaret bölgelerinin yerleĢim bölgeleriyle iç içe geçmeleri de 

mümkündür. Bu yaklaĢım doğrultusunda imar planlarında konut artı/(+) 

ticaret bölgeleri olarak tanımlanmıĢ bölgeler bulunabilmektedir. 

Ticaret bölgelerinin sınıflandırılmasında esas olarak ticari faaliye-

tin ve alıĢ veriĢ yaĢamının yoğunluğu dikkate alınmaktadır. Geleneksel 

ticaret bölgesi denildiğinde yoğun bir ticaret bölgesi ve tarihi kimliği 

karĢımıza çıkmaktadır. Yoğun iĢhanları ve kapalı çarĢılar tarihten günü-

müze alıĢ veriĢ merkezi olarak faaliyet gösteren geleneksel ticaret böl-

geleridir. Toptan ticaret alanları ve perakende ticaret alanları; ticari faa-

liyetin hedef kitlesiyle ilgili bir yaklaĢımı, derecelendirme ise alıĢ veriĢin 

yoğunluğunu ifade eder. 

Ticaret alanlarının sınıflandırılmasına bağlı olarak bu alanlarda 

hangi tür ticaret faaliyetlerinin yürütüleceği ve otel fonksiyonlu binaların 

bulunup bulunmayacağı belirlenir. Ġstanbul’da Tarihi Yarımada ticaret 

fonksiyonları içerisinde, geleneksel ticarette turizme yönelik meslek 

grup faaliyetleri, tarihi çarĢılar ve hanlar, 2. derece ticaret alanında tu-

rizme yönelik perakende satıĢlar ve otel konaklama fonksiyonu, 3. 

derecede bürolar ve cadde satıĢ yerleri, 4. derecede ise, semt alıĢ veriĢ 

alanları bulunmaktadır. 

C- Sanayi Bölgeleri 

Sanayi bölgeleri olarak tanımlanan alanlar plan sınırları içerisinde 

kalan sanayi üretim alanlarıdır. Üretim faaliyetleri az ya da çok her 
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planda bulunur. Duruma göre bu üretim atölyeler düzeyinde olabileceği 

gibi, organize sanayi bölgeleri boyutunda da karĢımıza çıkabilir. 

a) DüĢük Yoğunluklu Sanayi Bölgeleri 

Hafif sanayi bölgeleri olarak da ifade edilebilecek olan düĢük yo-

ğunluklu sanayi bölgeleri genelde ticaret alanlarına yakın olarak karĢı-

mıza çıkar. DüĢük yoğunluklu sanayi bölgelerinde yapılan imalat çalıĢ-

maları kent yaĢamı üzerinde düĢün yoğunluklu riskler taĢır. Sanayi böl-

gelerinin oluĢturacağı risklerden toplumu korumak için sağlık koruma 

bandı oluĢturulur. Bu yolla sanayi üretiminin kent yaĢamından uzak tu-

tulması sağlanır. 

b) Organize Sanayi Bölgeleri 

Organize sanayi bölgeleri, toplumun planlı kalkınmasının sağlan-

ması amacıyla oluşturulan sanayi yatırım alanlarıdır. Bu alanda gerekli 

altyapı Devlet tarafından hazırlanarak, yatırımcılar sanayi yatırımı yap-

maya teĢvik edilirken, diğer yandan sanayi yatırımlarının oluĢturacağı 

olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için gereken yatırımların topluca 

yapılması hedeflenir. Toplu sanayi alanlarında ortaya çıkan sanayi atık-

larının zararlarının önlenmesi için gereken tesisler daha kolay bir Ģekilde 

kurulabilecektir. 

Organize sanayi bölgeleri çeĢitli iĢ kollarında üretim yapacak sa-

nayi kuruluĢlarının bulunabileceği sanayi alanları olabileceği gibi, sa-

dece belli iĢ kollarının görev yapacağı ihtisas organize sanayi bölgeleri 

olarak da yapılandırılabilir. Organize sanayi bölgeleri kamu kurum ve 

kuruluĢlarının öncülüğünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayıyla 

kurulan, Kanunda özel hukuk tüzel kiĢisi olarak tanımlanmıĢ olmakla 

birlikte karma nitelikli bir tüzel kiĢiliktir. Kamunun dıĢında özel hukuk 

kiĢileri de organize sanayi bölgeleri kurabilirler. 

Organize sanayi bölgeleri planlarda gösterilmiĢ olsa dahi, kendi 

alanlarında plan yapma ve bu plan doğrultusunda uygulama yapma yet-

kisine sahip tüzel kiĢilerdir. Bir baĢka ifadeyle organize sanayi bölgeleri 

imar planlarında düzenlenmiĢ olsa dahi, OSB tüzel kiĢiliği kendi sınırları 

içerisinde yeniden bir imar planlaması yapma yetkisine sahiptir. 

2- Kullanım Yoğunluğuna Göre Bölgeler 

Kullanım alanlarının sahip olacağı yoğunluğa göre farklı bölgelere 

ayrılması ve bu doğrultuda bölgelerin, çok yoğun, yoğun ve az yoğun 
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olarak sınıflandırılması mümkündür. Bu yaklaĢımla tanımlanan bölge-

lerde kullanım yoğunluğu sınırının belirlenmesi yoluna gidilir. Yoğunluk 

bölgeleri daha çok yerleĢim alanlarında karĢımıza çıkar. YerleĢim alanla-

rında barınacak nüfus sayısının belirlenmesi amacıyla gidilen bu sınıf-

landırmaya göre, konutların yapılaĢma koĢulları belirlenecektir. 

Çok yoğun nüfus yerleĢimine ayrılan bölgelerde doğal olarak daha 

yoğun bir yapılaĢmaya izin verilecektir. Buna göre, imar parselinin yüz 

ölçümünden hareketle ne kadar kapalı alan yapılabileceğinin belirlen-

mesi çalıĢmaları yapılacaktır. Bir parselde ne kadar kapalı alan yapıla-

bileceğini gösteren ölçüye emsal denir. Emsal hesabı bir parselin yüz 

ölçümünden hareketle yapılabilecek inĢaatın üst sınırını ifade eder. Bir 

emsal, iki emsal, üç emsal gibi. Emsal planlarda E ile gösterilir. Bir par-

selde yapılacak binanın parselin ne kadarına oturacağını belirten nota ise 

TAKS denir. Taksın dıĢında KAKS ve Hmax notlarını parselde görmek 

mümkündür. Bütün bunlar bir bölgedeki nüfus yoğunluğuna göre, yapı-

lacak inĢaat miktarının hesaplanmasına yardımcı olur. 

3- Kullanım Yüksekliğine Göre Bölgeler 

Planlama sınırları içerisinde kalan alanların, yapılabilecek bina 

yüksekliklerine göre sınıflandırılması mümkündür. Kimi alanlarda gök-

delen yapılmasına izin verilebilirken, kimi alanlarda ancak iki katlı 

müstakil evlere izin verilebilmektedir. ÇeĢitli gerekçelerle imar planla-

ması sırasında yükseklik sınırlaması getirilebilmektedir. 

Ġmar planlarında; 

i- Parselin büyüklüğü 

ii- Parselin cephesi 

iii- Yolun geniĢliği 

iv- IĢık alma durumu 

v- Parselin rakımı 

vi- Parselin kültür ve tabiat varlıklarıyla iliĢkisi 

dikkate alınarak yapılardaki maksimum yükseklik belirlenir. Ya-

pılabilecek maksimum yükseklik Hmax şeklinde ifade edilir. Hmax be-

lirlenirken katlar 3 metre olarak ifade edilir. Hmax 9.50 m denilmiĢse üç 

kat, 18.50 m denilmiĢse altı kat bina yapılabilir. 
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4- Kamusal Kullanıma Ayrılan Bölgeler 

Ġmar planlarında kamu kullanımına ayrılan bölgeler bulunur. Bu 
bölgelerin bir kısmı toplumun doğrudan ortak yararlanmasına tahsis 
edilen bölgelerdir. Diğer kısmı ise, toplumun yararlanmasına yönelik 
olarak yürütülecek bir kamusal faaliyetin gerçekleĢtirilme alanı olarak 
karĢımıza çıkar. 

A- Kamunun Ortak Alanı 

Toplum yaĢamının gereği olarak, bütün toplumun yararlanmasına 
ayrılan ortak alanlar bu gruba girer. Ortak kullanım alanları doğal haliyle 
düzenlenerek ya da yapılacak bir inĢai faaliyete bağlı olarak toplumun 
yararlanmasına terk edilen alanlardır. YeĢil alanlar, parklar, köprüler, 
meydanlar, yollar bu gruba girer. 

B- Kamu Hizmetine Ayrılan Bölgeler 

Bir kamu hizmetinin yürütülebilmesi için gereksinim duyulan, 
üzerinde bir kamu binası yapılmıĢ ya da yapılacak olan bölgelerdir. Bu 
bölgelerde bir kamu tüzel kiĢisinin faaliyeti, örgütlenme, personel ve 
araç gereç olarak yerleĢmiĢtir. Yürütülecek kamusal faaliyet açısından 
bu bölgenin ayrılmasında kamu yararı bulunduğu için planlama sırasında 
bölgeye “kamusal hizmet bölgesi” tanımlaması yapılır. Karakol binaları, 
hastane alanları, yönetim merkezleri, belediye hizmet alanları, eğitim 
alanları ve benzeri alanlar kamu hizmeti alanlarıdır. 

III- BÖLGELERĠN AMACI DIġINDA KULLANILMASI YASAĞI 

Ġmar planlarında tanımlanmıĢ olan bölgelerin, belirlenen fonksi-
yonların dıĢında ve belirlenen koĢullara aykırı olarak kullanılması müm-
kün değildir. Ġmar Kanunu’nun 3.maddesinde getirilmiĢ olan düzenle-
meyle, planlanan alanların plan fonksiyonu dıĢında kullanılması yasak-
lanmıĢtır. 

Ġmar planlarında konut bölgesi olarak düzenlenmiĢ bulunan bir 
alanda ticaret ya da sanayi fonksiyonu verilmesi hukuka aykırı olacaktır. 
Bir alan, planda hangi amaca tahsis edilmiĢse ancak o amaç için kulla-
nılabilecektir. Sanayi alanları sanayi, ticaret alanları ticaret, kamusal 
alanlar da kamu yatırımları için kullanılabilecektir. Planda belirlenen 
fonksiyon bölgelerinin farklı bir Ģekilde kullanılması gerekliliğinin or-
taya çıkması durumunda; gerçekleĢtirilecek plan tadilatıyla, mevcut 
kullanım Ģeklinin değiĢtirilmesi ve yeni kullanım fonksiyonunun bu 
alana verilmesi yolu izlenmelidir. 

 



 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

PARSELASYON UYGULAMASI, ĠLKELER, TEVHĠT VE ĠFRAZ 

Ġmar mevzuatına göre, yapılaĢma faaliyetlerinin denetim altında 

gerçekleĢtirilmesini sağlayan parselasyon çalıĢmaları özel öneme sahip-

tir. Ġmara açılan alanlarda kamusal hizmetlerden yararlanmak için imar 

parsellerinin denetimli bir Ģekilde üretilmesi ve bu sürecin Ġdare tarafın-

dan kontrol edilmesi esastır. 

I- PARSELASYON KAVRAMI VE AMACI 

Ġmar Hukuku kapsamında düzenlenmiĢ bulunan arsa düzenlemesi, 

imar uygulaması yapılabilmesi açısından zorunlu olan iĢlemler zincirin-

den oluĢmaktadır. 

1- Parselasyon Kavramı 

Ġmar planlaması yapılan bir alanın imar uygulamasına hazır hale 

getirilmesi gerekir. Ġmar planı yapılmakla bir hukuki metin oluĢturulmuĢ 

olsa da, arazi üzerinde bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

Parselasyon iĢlemiyle, ham arazi üzerinde çalıĢma yapılarak, tarla 

vasıflı arazinin imar parseline dönüĢtürülmesi sağlanır. Parselasyon iĢ-

lemleri, plan sınırları içerisinde bulunan ve henüz yapılaĢma hakkı dü-

zenlenmemiĢ arazilerin Ģekillendirilmesini sağlamaktadır. Bir baĢka ifa-

deyle, parselasyon; ham durumdaki arazilerin imar parseline dönüĢtü-

rülmesi sürecinde gerçekleĢtirilen idari iĢlemler dizisidir. 

2- Parselasyon ĠĢleminin Amacı 

Parselasyon iĢlemi ile, imar planlarının yaĢama geçirilmesi ve plan 

hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi mümkün olur. Düzenli kentleĢmenin 

sağlanması, yapılaĢmanın kentsel alt ve üst yapı hizmetlerinden yarar-

lanmasının sağlanması parselasyon iĢleminin amaçları arasındadır. Par-

selasyon iĢlemiyle, planlama alanında kalan arazi, imar planı hükümle-

rine uygun hale getirilir. 
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II- PARSELASYON UYGULAMASINDA KAVRAMLAR 

Parselasyon çalıĢmaları teknik içerikli bir çalıĢmadır. Yapılan ça-

lıĢmaların bir kısmında kaçınılmaz olarak hukuki düzenlemeler belirle-

yici olacaktır. Parselasyonun, baĢta mülkiyet hakkı olmak üzere, birçok 

hak ve özgürlük üzerinde etkisi olacağından, hukuk kurallarıyla parse-

lasyon yetkisinin düzenlenmesi zorunludur. Ġmar mevzuatının en önemli 

konusu parselasyon uygulaması olduğundan teknik kavramlarının bilin-

mesinde yarar vardır. 

1- Kadastro Parseli 

Devlet tarafından mülkiyet hakkının belirlenmesi amacıyla, ka-

dastro uygulaması sırasında sınırları belirlenmiĢ ve tapuya konu edilen 

küçük arazi parçalarına kadastro parseli denir. Kadastro parselinde par-

selin sınırlarının değiĢmez noktalarla tespit edilmesi gerekir. Sınırları 

belirlenemeyen tapular hüküm ifade etmez. 

2- Ġmar Parseli- Parselasyon Planı 

Ġmar planlaması ve parselasyon uygulaması sonrasında oluĢan ve 

üzerinde inĢai faaliyet yapılabilecek en küçük arazi parçasına imar par-

seli denir. Ġmar parsellerini içerecek Ģekilde oluĢturulan, boyutları belir-

lenmiĢ ve paftalar Ģeklinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren 

ve tapuya tescil iĢlemine esas alınan plana ise parselasyon planı denir. 

3- Düzenleme Sahası ve Sınırı 

Parselasyon çalıĢmaları yapılacak alanın sınırları belirlenerek bu 

sınırlar içerisinde düzenleme yapılır. 

4- Düzenleme Ortaklık Payı 

Ġmar parselasyon iĢleminin sonucunda, Ġdarenin vermiĢ olduğu 

hizmetin ve sağlanan yapılaĢma hakkının karĢılığı olarak, eĢitlik içeri-

sinde hak sahiplerinden alınan kamu payına düzenleme ortaklık payı 

denir. Düzenleme ortaklık payı, imar planı yapılması ve imar parseli 

oluĢturulmasının karĢılığı olarak alınan bir Ģerefiyedir. Alınacak düzen-

leme ortaklık payının miktarında, düzenleme alanında ortaya çıkan ka-

musal faaliyetlerin arazi ihtiyacının karĢılanması belirleyicidir. Bu ihti-

yaç oranında düzenleme ortaklık payı alınır. 
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5- Cetveller 

Parselasyon uygulaması sırasında, düzenlenecek alandaki kadastro 

parseli esasına göre oluĢturulan mülkiyet durumunu, düzenleme sonrası 

oluĢan parsellerin düzenleme öncesiyle eĢleĢtirilmesini ve imar ya da 

kadastro parsellerinin hangi imar adalarına dağıtıldığını gösteren cetvel-

ler sırasıyla, özet cetveli, dağıtım cetveli ve tahsis cetveli olarak ifade 

edilir. Parselasyon çalıĢmalarında cetvellerin tutulması, yapılan uygula-

manın hatasız gerçekleĢtirilebilmesi için büyük öneme sahiptir. 

6- Krokiler 

YaklaĢık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerin yazılı olduğu ada 

veya parsellerin çizimine kroki denir. Ada ve parsellerin, yeri değiĢme-

yen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu 

krokiye röperli kroki denir. Ada ve parsellerin paftası üzerinden alınan 

veya daha önce tespit edilmiĢ olan ölçülerinin yazılı olduğu krokiye 

ebadlı kroki denir. Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacıyla 

paftası üzerinden alınan ölçüleri yazılarak düzenlenen krokiye ise uygu-

lama krokisi denir. 

III- PARSELASYON ĠġLEMLERĠ 

Parselasyon uygulaması bir dizi iĢlemden oluĢmaktadır. Yapılan 

hazırlık çalıĢması sonrasında nihai iĢlem olarak karĢımıza çıkan iĢlemler 

ise, ifraz, tevhit ve tahsis iĢlemleridir. 

1- Ġfraz 

Tarım arazisi olan ve kadastro parselinden oluĢan arsanın imar 

planı doğrultusunda imar parseline dönüĢtürülmek üzere ayrılmasına 

ifraz denilir. Bir baĢka deyiĢle, arazilerin imar mevzuatına uygun imar 

adası ve parsellerine dönüĢtürülmesine ifraz denir. Parselasyon uygula-

ması sırasında, araziler üzerinde tevhit ve ifraz uygulamaları yapılması 

kaçınılmazdır. 

2- Tevhit 

Farklı imar parsellerinin imar mevzuatına göre verimli kullanılma-

sının önünde bulunan engellerin kaldırılması amacıyla, iki veya daha 

fazla imar parselinin birleĢtirilmesine tevhit denilir. Tevhit iĢleminin 

amacı, atıl durumda bulunan imar parsellerini kullanılabilir hale getir-

mektedir. KamulaĢtırma fazlası olan parsellerde olduğu gibi, cephesi 
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yeterli büyüklükte olmadığı için yapılaĢma imkânı bulunmayan parselle-

rin birleĢtirilmesi yoluna gidilir. 

3- Tahsis 

Ġfraz ya da tevhit iĢlemleri sonrasında oluĢan yeni parsellerin imar 

adalarına dağıtılmasına tahsis denilir. Tahsis iĢleminde ifraz veya tevhit 

iĢlemi sonrasında oluĢan yeni parseller imar adalarına dağıtılırken yeni 

ada ve parsel numarası verilir. Mevcut numaraların korunması müm-

künse korunabilir. OluĢturulan imar parsellerinin adalara dağıtılması 

tahsis olarak karĢımıza çıktığı gibi, oluĢturulan ve adalara dağıtılan par-

sellerin maliklere dağıtılması da tahsis kapsamında değerlendirilir. 

IV- PARSELASYON ĠLKELERĠ 

Arazilerle ilgili parselasyon çalıĢmaları yapılırken Ġdarenin bazı 

temel ilkelere uygun hareket etmesi zorunludur. 

1- Parselasyon Planına Dayanma 

Ġmar planının uygulanması çalıĢmaları içerisinde en önemli aĢama 

parselasyon planlamasının yapılmasıdır. Ġmar programı içerisinde ya-

pılması öncelikli olan konuların belirlenebilmesi için birincil olarak par-

selasyon planının tamamlanması gerekir. Parselasyon planı yapılıp bele-

diye encümenince onaylanmadan, imar uygulamaları yapılamayacağı 

gibi, tevhit veya ifraz izni de verilemez. 

A- Parselasyon Planının Tanımı 

Uygulama imar planı üzerinde yer alan imar adalarının parselas-

yon Ģeklini cephe hatlarını ve yapı nizamlarını gösteren haritaların ha-

zırlanmasına esas olan plana parselasyon planı denilir. Düzenlenen alan 

içerisindeki her taĢınmaz mala karĢılık maliklere verilecek bağımsız ya 

da Ģüyulu parsellerini, parsel büyüklüklerini ve verilecek parsellerin 

yerlerini gösteren plan olarak da tanımlanabilir. 

B- Parselasyon Planının Hukuki Niteliği 

Parselasyon planları, düzenleme alanı içerisinde bulunan taĢınmaz 

maliklerine sahip oldukları parseller karĢılığında verilecek yeni parsel-

lere iliĢkin düzenlemeleri içeren birel öznel iĢlemler bütünüdür. Bu 

planlamayla her kiĢiye kendi özgün durumlarına göre yeni bir parsel 

tahsisi yapıldığından iĢlem bireldir. Her malikin durumu kendine özgü 

nitelikler taĢıdığından birel nitelikli iĢlem aynı zamanda öznel niteliktedir. 
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2- Parsel Boyutlarına Uygunluk 

Parselasyon iĢlemleri sırasında mevcut parsellerin boyutlarına uy-

gun hareket edilmesi gerekir. Uyulacak parsel büyüklüğünün tespitinde 

imar planlarında yer alan düzenlemeye göre hareket edilir. Ġmar planında 

ayrıntı bulunmaması durumunda imar yönetmeliğinde yer alan ölçülere 

göre hareket edilir. 

3- Genel Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Parselasyonun Sınırlı Olması 

Ġmar planlarında kamusal kullanıma tahsis edilen parsellerde par-

selasyon uygulaması sınırlıdır. KamulaĢtırılarak, kamusal fonksiyon 

verilecek yerlerde yeniden imar uygulaması yapmak hem kamu kaynak-

larının boĢa harcanması hem de kamu personelinin boĢa meĢgul edilme-

sidir. Kamu hizmetine ayrılan alanlarda, yatırımcı kamu kuruluĢu, plan-

larda yer alan yapı yoğunluğu doğrultusunda, planlarda belirlenen 

TAKS, KAKS ve Hmax ölçülerine uyarak, kamusal görevin gerektirdiği 

Ģekilde yapılaĢmaya gidebilsin diye bu alanlarda parselasyon uygulaması 

sınırlı tutulur. 

4- Parselasyonun Onaylanması 

Parselasyon planlarının imar mevzuatına uygunluğunun belediye 

encümeni ya da il idare kurulu tarafından karara bağlanması zorunludur. 

Bu uygunluk kararı verilmeden uygulama yapılamaz. Parselasyon plan-

larının da ilan edilerek ya da diğer yollarla duyurulması esastır. 

V- PARSELASYON TÜRLERĠ 

Araziler üzerinde parselasyon uygulanması vatandaĢların taleple-

rine bağlı olarak yapılabileceği gibi, kamusal gereksinimler nedeniyle de 

yapılabilir. 

1- Ġsteğe Bağlı Parselasyon 

VatandaĢların gereksinim duyması durumunda kendi parselasyon 

hazırlıklarını yaparak Ġdareye baĢvurmaları durumunda Ġdare tarafından 

gerçekleĢtirilen düzenlemeye isteğe bağlı parselasyon uygulaması deni-

lir. Ġsteğe bağlı parselasyon uygulamasında düzenleme alanında taĢın-

mazı bulunan maliklerin bütününün rızası Ģarttır. 

Ġsteğe bağlı parselasyon uygulaması yerleĢim alanlarında ve ge-

liĢme bölgelerinde yapılabilir. 



İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları 122 

2- Zorunlu Parselasyon 

Zorunlu parselasyon uygulaması, kamusal gereksinimler nedeniyle 

Ġdarenin maliklerinin rızasına gerek duyulmadan düzenleme yapmasını 

ifade eder. 

A- Tanım 

Maliklerin isteği olmaksızın düzenleme alanındaki kadastral mül-

kiyetin birleĢtirilmesi ve yeniden Ģekillendirilmesi sonrasında maliklere 

dağıtılmasına zorunlu parselasyon denir. 

B- Zorunlu Parselasyon Halleri 

Zorunlu parselasyon kamusal gereksinimin bulunması durumunda 

uygulanmaktadır. Ġki Ģekilde karĢımıza çıkar. Bu durumlar imar planının 

uygulanması ve doğal afetle mücadele durumlarıdır. 

a- Ġmar Planlarının Uygulanması Amacıyla Düzenleme 

Parselasyon düzenlemesi yapılmamıĢ bir arazinin imar planlama-

sının yapılması durumunda, bu planın yaĢama geçirilebilmesi için par-

selasyon uygulaması yapılması gerekir. Ġmar planlarının yaĢama geçi-

rilmesinde en önemli nokta daha önce de vurgulandığı gibi, planlanan 

alanda imar adalarının ve parsellerinin oluĢturulmasıdır. Ġmar planlarının 

yaĢama geçirilebilmesi için parselasyon uygulamasının; 

i- Ġmar sınırları içerisinde kalan taĢınmazlarda uygulanma, 

ii- Araziyi imar planlarına ve imar mevzuatına uygun hale getirme, 

iii- TaĢınmazlar üzerindeki binaları da etkileme, 

iv- Özel- kamu ayrımı yapılmaksızın bütün taĢınmazları kapsama, 

v- Maliklerin rızasına bağlı olmama, 

vi- Uygulama karĢılığı alınan düzenleme ortaklık payının en fazla 

%40 olması 

ilkelerine uygun olarak yapılması gerekir. 

b- Doğal Afetler Nedeniyle Düzenleme 

Doğal afetler dolayısıyla bazı özel imar uygulamaları için Ġdareye 

düzenleme yapma yetkisi tanımıĢtır. 
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c- Diğer Nedenlerle Düzenleme 

Yasa Koyucu, kamulaĢtırma sırasında arta kalan taĢınmaz parçala-

rının birleĢtirilmesi konusunda olduğu gibi, bazı durumlarda Ġdareye 

parselasyon yetkisi vermiĢtir. 

VI- PARSELASYON ALANINDA BULUNAN YAPILAR VE 

AĞAÇLAR 

Parselasyon uygulaması sadece taĢınmaz arazileri kapsamaz, arazi 

üzerinde bulunan binalar ve ağaçlar da düzenleme kapsamına girer. 

1- Özel Hukuk KiĢilerinin Parselleri Üzerindeki Yapılar 

Ġmar mevzuatına uygun yapılar, düzenleme sırasında tek parsel sı-

nırları içerisinde bırakılabilir. Yeni parsel sınırları belirlenirken koruna-

cak binaların bir parsel içerisinde bırakılması zorunludur. 

2- Kamu TaĢınmazları Üzerindeki Yapılar 

Parselasyon uygulaması sonrasında özel hukuk kiĢilerinin sahip 

olduğu binaların kamu parselinde kalması durumunda, mümkün olursa 

binanın bulunduğu kısım ifraz edilerek malike verilir. Ġfraz mümkün 

olmazsa kamulaĢtırma yoluna gidilir. 

3- Ağaçların Durumu 

Parselasyon uygulaması yapılan alanda bulunan ağaçlarla ilgili 

olarak malike bedelinin ödenmesi gerekir. 

VII- DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLKELER 

Kamu tarafından arazilerin düzenlenmesi suretiyle arsa üretilmesinin 
karĢılığı olarak arsa maliklerinden düzenleme ortaklık payı (DOP) alınır. 

Düzenleme ortaklık payı alınırken uyulması zorunlu ilkeler Ģunlardır: 

1.Düzenleme ortaklık payı %40 tan fazla olamaz 

2.Paylar, MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, 
park, yeĢil alan, otopark gibi genel hizmetlere ve tescile tabi olmayan 
kamusal kullanıma, cami ve karakol gibi kullanımlara ayrılır. 

3.DOP alanlarının yeterli olmaması durumunda gereksinim kamu-
laĢtırmak suretiyle karĢılanır. 

4.DOP bir kere alınır. 

5.Belirtilen kullanımlar dıĢında bir kullanıma ayrılma ya da kamu-
nun özel taĢınmasızına dönüĢtürmek hukuka aykırıdır. 

 



 

 

 

 

 



 

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

YAPILAġMA KAVRAMI VE HUKUKĠ BOYUTU 

Ġmar uygulamalarının sağlıklı bir ĢehirleĢme amacı doğrultusunda 

gerçekleĢmesinde, yapılaĢmanın yasal çerçeve içerisinde yürümesi ön 

Ģarttır. YapılaĢma faaliyetlerinin kontrol edilemediği bir alanda, planlı 

bir ĢehirleĢmeden, imar planından, toplumsal ihtiyaca uygun kamusal 

hizmet üretiminden, kamu düzeninin sağlanması ve korunmasından bah-

setmek mümkün değildir. Bu saydığımız olumsuzlukların yaĢanmaması 

için, her türlü inĢai faaliyetin Ġdarenin denetimi altında ve yasalara uy-

gun olarak yürütülmesi gerekir. 

I- YAPI KAVRAMI VE YAPILAġMAYA ĠLĠġKĠN TEMEL 

KAVRAMLAR 

Yasal kurallara ve kamu yararına uygun yapı inĢası için sınırların 

ve temel kavramların bilinmesi gerekir. 

1- Kavramsal Boyut 

YapılaĢma geniĢ bir kavramdır. Kavramın doğru anlaĢılması ve 

uygulamanın doğru iĢlemesinde “yapı” kavramının ve “bina” kavramı-

nın bilinmesinde yarar vardır. 

Kavram olarak yapı; insan eliyle oluşturulan, karada ve suda, da-

imi veya geçici, sabit ya da hareketli, resmi veya özel yer altı veya üstü 

tesisler ile bunların ekleri, değişiklikleri ve tamirlerini kapsamaktadır. 

Bina; kendi başına kullanılabilen, üzeri kapalı, insanların içeriye 

girebilecekleri, insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmele-

rine veya ibadet etmelerine hizmet eden, hayvanların ya da eşyaların 

korunmasına yarayan yapılardır. Kanun’un getirmiĢ olduğu bu düzen-

lemeye göre binalar; insan yaĢamının sahnelendiği yapılar olarak düĢü-

nülmüĢtür. 

Bina kavramı yapı kavramından daha dar içerikli bir kavramdır. 

Bir inĢai faaliyet sonucunda ortaya çıkan tesisin yapı ya da bina olma-

sında asıl önemli nokta, bu oluĢumlara karĢı üçüncü kiĢilerin gerçekleĢ-
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tirmiĢ oldukları fiillerin cezalandırılması noktasıdır. Binalar, bina olma-

yan yapılara göre daha fazla korunmaya layık bulunmaktadır. 

2- YapılaĢmanın Temel Kavramları 

YapılaĢma faaliyetleri teknik altyapı üzerine oturan faaliyetler ol-

duğundan teknik kavramların doğru bilinmesinde zorunluluk vardır. 

Ġmar Kanunu doğrultusunda çıkarılan yönetmeliklerde düzenlenen tek-

nik kavramlar iki baĢlık altında sınıflandırılabilir. Teknik kroki çizimle-

rine göre Ģekillenen teknik kavramlar ve çizimsiz tanımlı kavramlar
1
. 

A- Çizimli Kavramlar 

Ġmar planları ve uygulamaları sırasında teknik çizime bağlı olarak 

uygulama alanına giren kavramlar bu baĢlık altında toplanabilir. 

a) Parsel cephesi: Ġmar parselinin üzerinde bulunduğu yola bakan 

cephesini ifade eder. Birden fazla yola cephesi olan köĢe baĢı parsellerde 

cephe, daha geniĢ yola olan cephedir. Yolların geniĢlikleri eĢitse parselin 

küçük olan tarafı cephe sayılır. 

b) Parsel derinliği: Parselin cephe hattına arka cephenin köĢele-

rinden çizilen dik hatların ortalaması parsel derinliğidir. 

c) Ayrık nizam: Bir baĢka binayla hiçbir Ģekilde temas noktası 

bulunmayan binalara ayrık nizam yapılaĢma denir. 

d) BitiĢik nizam: Bir veya daha fazla binayla bitiĢik olan yapı-

laĢma tarzına bitiĢik nizam yapılaĢma denir. BitiĢik nizam yapılaĢmada 

binaların en fazla iki cephede birleĢik olması mümkündür. Üç cephesi 

birleĢik bir yapılaĢma nizamı, planlama ve imar çalıĢmalarının temel 

amacı olan sağlıklı bir toplumsal yaĢam oluĢturma hedefiyle bağdaĢmaz. 

e) Blok nizam: Ġmar mevzuatına göre cephe uzunluğu, derinliği ve 

yüksekliği belirlenmiĢ tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel 

üzerinde yapılmasına blok nizam denir. Blok nizamda birden çok bina-

nın nasıl birleĢeceği düzenlenmiĢ olup bu binalar tek blok olarak plan-

lanmıĢtır. Blok nizamda blok etrafında bahçe bulunur. 

f) Ġkiz nizam: KomĢu parsellerde bulunan iki binadan oluĢmuĢ, 

binaların kısmen ya da tamamen diğerine bitiĢik olduğu yapılaĢma Ģeklidir. 

                                                           
1
 Bu kavram ve tanımlar için bakınız, 02.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gaze-

tede yayınlanan Plansız Alanlar Ġmar Yönetmeliği ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

Ġmar Yönetmeliği. 
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g) Bahçe mesafeleri: Binaların parsele yapılması sırasında ön, yan ve 

arka parsellere yaklaĢabileceği maksimum ölçüye bahçe mesafesi denir. 

h) Yapı yaklaĢma sınırı: Binanın komĢu parselde bulunan yapıya 

minimum uzaklığına yapı yaklaĢma sınırı denir. KomĢu iki parselde bu-

lunan binaların yan bahçe yaklaĢma mesafeleri toplamı aynı zamanda 

yapı yaklaĢma sınırını verir. 

ı) TAKS (Taban Alan Katsayısı) : Yapılabilecek binanın taban 

ölçüsünün imar parseline oranıdır. 

j) KAKS (Kat Alanları Katsayısı) : Parsel üzerinde yapılabilecek 

toplam kapalı inĢaat alanıdır. 

k) Yükseklikler: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine ka-

dar olan yüksekliğe bina yüksekliği, binanın bir katının döĢeme üstünden bir 

üstteki katın döĢeme üstüne kadar olan mesafeye ise kat yüksekliği denir. 

l) Katlar: Zemin altında kalan katlara bodrum katlar, parsel sevi-

yesinde bulunan en alta bulunan kata zemin kat, zemin ve bodrum katlar 

dıĢındaki katlara normal kat, binaların iç yüksekliğinin en az 5.50 m olan 

zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan 

ve bu bölümden bağlantı sağlayan kat ise asma kattır. Asma katlar, iç 

yüksekliği 2.40 m den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelerde 

3.00 m den fazla yaklaĢmamak üzere yapılabilir. Çatı ve çatı katları al-

tında bulunan normal katların en üstünde olan kata son kat denir. Çatı 

içerisinde yerleĢen kata ise çatı kat denir. 

B- Çizimsiz Kavramlar 

a) Taban alanı: Yapının parsel üzerinde kaplayacağı alandır. 

b) Yapı inĢaat alanı: Bodrum katlar, asma kat, normal katlar, çatı 

arasındaki piyesler dahil yapının bütün inĢaat alanlarının toplamına yapı 

inĢaat alanı denir. IĢıklıklar, hava bacaları, saçaklar ve benzeri ortak 

alanlar inĢaat alanına dahildir. Bina dıĢı yangın merdivenleri hesaba da-

hil edilmezler. 

c) Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en 

uzak noktasındaki dik hattın uzaklığıdır. 

d) Tabii zemin: Parselin hafredilmemiĢ ve doldurulmamıĢ haline 

tabi zemin denir. 

e) Resmi bina: Genel katma bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve 

belediyelere ya da bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlasının 
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karĢılanmıĢ olduğu kurumlara veya kanunun verdiği yetkiyle kurulmuĢ 

kamu tüzel kiĢilerine ait binalara ve tesislere resmi bina denir. 

f) Umumi bina: Kamu hizmetleri için kullanılan ibadethaneler, 

eğitim kurumları, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kü-

tüphane, konferans salonu gibi binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğ-

lence yerleri, otel, özel yurt, iĢ hanı, büro, pasaj, çarĢı ve benzeri ticari 

yapılar, spor tesisleri, genel otoparklar ve benzeri toplumsal kullanımlı 

yapılar umumi bina sayılırlar. 

g) Basit tamirat ve tadilat: Yapılarda derz, iç ve dıĢ sıva, boya, 

badana, oluk, dere, doğrama, döĢeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve 

sıhhi tesisatla ilgili iyileĢtirmelerle, çatı onarımı ve kiremit aktarılması 

iĢlemlerine basit tamirat ve tadilat denir. 

h) Esaslı tamirat ve tadilat: Yapıların taĢıyıcı unsurlarını etkile-

yen veya brüt inĢaat alanının değiĢtiren uygulamalardır. Pencerelerin 

kapıya dönüĢtürülmesi, pencere ve kapıların yerlerinin ya da ölçülerinin 

değiĢtirilmesi, bina görünümüne etki eden değiĢiklikler esaslı tamirat 

tadilat kapsamındadır. 

ı) Yüksek katlı bina: On kat ve fazlası binalar yüksek katlı bina 

sayılır. 

j) Ortak alanlar: Binaların giriĢ holleri, ıĢıklıklar, hava bacaları, 

saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdiven-

leri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve 

otopark gibi genel/ortak kullanıma ayrılan alanlarına ortak alanlar denir. 

k) Bina cephesi: Binanın toprak üstündeki ilk katının yol tarafın-

daki duvarının dıĢ yüzeyidir. Ġki taraftan yola bakan köĢe parsellerde 

cephe ise binanın kot aldığı yol tarafındaki ilk kat duvarının dıĢ yüzeyidir. 

l) Mevcut teĢekkül: Bir yapı adasında inĢa edildiği tarihte yürür-

lükteki hükümlere göre yapılmıĢ olup halen bulunduğu yerde mer’i 

plana göre aynen, ek yapılarak ya da değiĢiklik yapılması suretiyle ko-

runması mümkün olan yapılardır. 

m) Yasal yapı: ĠnĢa edildiği dönemde mer’i mevzuata göre yapıl-

mıĢ ya da sonradan yasallık tanınmıĢ yapılardır. 

n) Ön izin: Belediye ve mücavir alan sınırları dıĢındaki plansız 

alanlarda yapılacak her türlü sanayi tesislerine, valilikçe verilen izin bel-

gesine ön izin belgesi denir. 
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o) Azami bina alanı: Parsel sınırları içerisinde bina yapılması 

mümkün olan maksimum alandır. 

II- YAPILAġMANIN TEMEL ESASLARI 

Yapı yapılabilmesi mülkiyet hakkının bir gereğidir. KiĢinin sahip 

olduğu parseller üzerinde imar mevzuatına uygun olmak koĢuluyla ya-

pılaĢmaya gidebilmesi bir haktır. Parsellerin malikleri yapılaĢma hakkını 

kendileri kullanabilecekleri gibi, bir baĢkasına bu hakkı devretmek sure-

tiyle kullanılmasını da sağlayabilirler. 

Yapı yapılmasında geçerli temel ilkeler Ģunlardır; 

1.Mülkiyet belgesi ya da mülkiyet belgesi yerine geçen belgelere 

sahip olmaya bağlı olarak, yapı yapma hakkı kullanılabilir. Tapu Ġdaresi 

tarafından verilen tapu belgesinin yanında tahsis belgesi ve irtifak hakkı 

tesis belgesi de yapılaĢma hakkının kullanılmasına imkân sağlar. 

2.YapılaĢma hakkı, imar mevzuatına uygun kullanılmak zorunda-

dır. BaĢta Ġmar Kanunu ve bağlı yönetmelikler, diğer kanunlar ile imar 

planlarında getirilmiĢ bulunan temel kurallara uygun hareket edilerek 

yapılaĢma hakkı kullanılmalıdır. 

3.Ġmar planlarında parsel ölçeğinde getirilmiĢ bulunan düzenle-

meleri dikkate alarak yapılaĢmak mümkündür. Parsel bazında getirilmiĢ 

düzenleme hükümlerini yok sayan yaklaĢımlarla yasal bir bina sahibi 

olmak mümkün değildir. 

4.Fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun olarak yapılaĢmak zorunlu-

dur. Yapılacak inĢai faaliyetlerin; risklere karĢı güvenlikli, sağlıklı bir 

toplumsal yaĢama imkân verecek ve çevre koĢullarını olumsuz etkileme-

yecek Ģekilde yapılması gerekir. 

5.YapılaĢmanın; belirtilen koĢullara uygunluğunu belgeleyen do-

kümanlarla birlikte Ġdareye yapılacak baĢvuru sonucunda alınacak izin 

belgesi doğrultusunda olması esastır. Her Ģey uygun olsa dahi, Ġdareden 

izin alınmadan yapılan tesisler kaçak sayılacaktır. 

III- YAPILAġMA ĠZNĠ 

Ġmar Kanunu’nun 21. maddesine göre; istisnalar dıĢında bütün ya-

pılar için belediyelerden ya da valiliklerden “yapı ruhsatiyesi” alınması 

zorunludur. YapılaĢma faaliyetlerinin ilgili olduğu alanın niteliği dikkate 

alındığında, imar kolluğunun amacına ulaĢabilmesi için yapılaĢmanın 

mutlak olarak Ġdarenin iznine bağlanması gerekir. 
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1- Ruhsat Kavramı 

Ruhsat, Türkçeye farklı dillerden geçmiĢ bir kelime olmakla bir-

likte uzun yıllardan beri kullanılmakla özümsenmiĢ bir ifadedir ve “izin” 

anlamına gelir. Burada kastedilen, normalde yasak olan bir alanda, sınırlı 

bir Ģekilde faaliyette bulunabilme imkânı tanıyan izindir. Yasağın istis-

nasını oluĢturan izne, ruhsat denir. YapılaĢma; normal koĢullar altında 

herkesin yapmasına izin verilmeyen, ancak koĢulları taĢıyan kiĢilerin, 

mevzuatta yer alan zorunlulukların gereğini yerine getirmesi durumunda 

kullanabilecekleri bir hak olarak karĢımıza çıkar. 

Özel koĢullara bağlanmıĢ bulunan bu hakkın kullanılabileceğini 

ifade eden izne ruhsat denilmektedir. 

2- Ruhsat Alma Zorunluluğu 

Ġmar Kanunu’na göre yapılaĢma hakkının kullanılabilmesi için 

ruhsat alınması zorunludur. Ruhsat alınıp, inĢaat yapıldıktan sonra, ruh-

satlı yapılarda herhangi bir değiĢiklik yapılması da yine ruhsata tabidir. 

Ancak, bütün inĢai uygulamaların ruhsata tabi olduğunu söylemek 

de mümkün değildir. Yasalar gereğince, mevcut ruhsatlı yapılar üzerinde 

esaslı değiĢiklik getirmeyen düzeltmeler izne bağlı değildir. 

3- Ruhsata Tabi Olmayan YapılaĢmalar 

A- Farklı Ruhsat Usulüne Bağlı YapılaĢmalar 

Ġmar Kanunu’nun 21. maddesi, yapı ruhsatiyesini düzenlerken aynı 

Kanun’un 26. maddesinde düzenlenmiĢ bulunan istisnalardan bahset-

mektedir. Ancak, 26. maddenin getirmiĢ olduğu düzenlemeye bakıldı-

ğında burada herhangi bir istisna hükmünün bulunmadığı görülmektedir. 

26. madde düzenlemesi daha çok, kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapıla-

cak inĢai faaliyetlerle ilgili yapı ruhsatının alınması sürecinde hangi bel-

gelerin istenileceğini ya da hangi bilgi ve belgelerin verilmeyeceğini 

içermektedir. 

B- Ruhsat Gerektirmeyen YapılaĢmalar 

26. madde dıĢında, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği düzenleme-

sinde, kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak, köprü, demiryolu, kara-

yolu, tünel, menfez, baraj, hidroelektrik santrali, sulama ve su taĢıma 

hatları, enerji nakil hatları, silo, rafineri gibi enerji, sulama, doğal kay-

naklar, ulaĢtırma hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müĢtemilatı ni-
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teliğinde olan kontrol kulübesi, trafo gibi yapıların ruhsata tabi olmadığı 

belirtilmiĢtir. 

C- Ruhsat Gerektirmeyen DeğiĢiklikler 

Ġmar Kanunu’nun 21. maddesine göre, alınan ruhsata uygun yapıl-

mıĢ yapılarda yapılacak değiĢikliklerin de ruhsata tabi olduğu düzenlen-

miĢtir. Ancak, Kanun; derz, iç ve dıĢ sıva, boya, badana, oluk, dere, doğ-

rama, döĢeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile 

çatı onarımı ve kiremit aktarılmasıyla yerleĢim yerinin özelliklerine göre 

belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenecek ve taĢıyıcı un-

surları etkilemeyen tadilat ve tamiratların ruhsata tabi olmadığını da dü-

zenlemiĢtir. Böylece Kanun, 21. maddenin III. fıkrasında getirmiĢ ol-

duğu düzenlemeyle, basit tamirat ve tadilat olarak ifade edilebilecek 

değiĢikliklerin ruhsat alınmadan yapılabilmesine imkân tanımıĢtır. 

4- Yapı Ruhsatının Hukuki Niteliği 

Yapı ruhsatı, her parselin kendi durumunu dikkate alarak, baĢvu-

rucunun talepleri doğrultusunda bir yapılaĢma hakkı verdiğinden, birel 

bir iĢlemdir. Her parselin yapılaĢma koĢulları kendi nitelikleri dikkate 

alınarak belirlendiğinden, öznel nitelikli bir birel iĢlemdir. Dolayısıyla 

ruhsat verme iĢlemi birel öznel idari iĢlemdir. 

Birel öznel iĢlemin dayanağı esas olarak imar planlarıdır. Ġmar 

planlarında meydana gelen değiĢiklikler, yapı ruhsat verme iĢlemini de 

etkiler. Ġmar planları ruhsat iĢleminin nedenini oluĢturur. 

Ġmar planının iptal edilmesiyle ruhsat verme iĢleminin neden un-

suru hukuka aykırı hale gelir. Ġmar planlarının iptal edilmesi üzerine 

idarenin ruhsat iĢlemini iptal etme yoluna gitmesi mümkündür. Hatta 

imar planının iptal edilmesi durumunda, bu plana göre verilmiĢ olan 

ruhsatın iptal edilmesinin gerekliliğini savunanlar da vardır. Ancak, 

Ġdare Hukuku’nun genel prensiplerine göre, idari iĢlemler yapıldıkları 

anda geçerli olan hukuki durumlara göre tesis edilirler. Ġdari iĢlemlerin 

iptali taleplerinin esasına iliĢkin incelemelerde de, iĢlemin yapıldığı za-

mandaki hukuka aykırılık durumu araĢtırılmaktadır. Bu durumda, yapıl-

dığı zaman dayanağı olan imar planları hukuka uygunluk karinesinden 

yararlanan ve mer’i plana göre tesise edilen ruhsat iĢleminin, dayanağı 

imar planının ortadan kalkması nedeniyle doğrudan hukuka aykırı hale 

gelmesi ve iĢlemin iptal edilmesi mümkün olmamalıdır. 
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Ġmar planını dava konusu yapanlar ruhsatı dava konusu yapma-

mıĢlarsa, imar planının mahkemece iptal edilmesi sonrasında ruhsatın 

doğrudan Ġdare tarafından iptal edilmesi hukuken savunulamaz. Düzen-

leyici iĢlem iptal edilse bile, davanın tarafı olmayan üçüncü kiĢilerin 

haklarının korunması gerekir. 

 

 

 



 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

HUKUKA UYGUN YAPILAġMA, HUKUKA AYKIRI 

YAPILAġMA VE SONUÇLARI 

Ruhsat, mülkiyet hakkının kullanılmasında, Ġdarenin maliklere 

vermiĢ olduğu kullanım iznidir. Malikler, imar planları ve mevzuatına 

uygun olsa bile, Ġdarenin onayını almadan, parselleri üzerinde inĢai faa-

liyette bulunamazlar. Ġlgili idareden izin almadan inĢai faaliyette bulun-

manın idari ve cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bu nedenle malikler, 

sahip oldukları parseller üzerinde inĢaat yapmak isterlerse Ġdareye baĢ-

vurarak “yapı ruhsatı” almak durumundadır. Kanun Koyucu inĢaat ruh-

satı alınma sürecine iliĢkin idari usulleri düzenlemiĢtir. 

I- YAPI (ĠNġAAT) RUHSATI ALMA 

Ġmar Kanunu, 21 ve 22.maddelerinde, maliklerin inĢaat hakkını 

kullanabilmesi için zorunlu olan yapı (inĢaat) ruhsatı alınması iĢlemi 

düzenlenmiĢtir. Kanunda, ruhsat alma sürecine iliĢkin konular ve Ġdare-

nin ruhsat verme konusunda sahip olduğu yetkinin sınırları düzenlen-

miĢtir. Ruhsat alma koĢullarının Kanun ile düzenlenmiĢ olmasının 

amacı, ruhsat alma zorunluluğunun mülkiyet hakkı üzerinde oluĢturmuĢ 

olduğu ağır baskıyı dengelemektir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanı-

mının izin koĢuluna bağlanmıĢ olması en ağır kamu gücü müdahalesidir. 

Kamu otoritesine sormadan ya da sadece bildirimde bulunularak hak ve 

özgürlüklerin kullanılması yöntemleriyle kıyaslandığında, “izne bağlı 

olarak kullanma yöntemi” mülkiyet hakkına çok ağır bir müdahaledir. 

Bu durumda yapılacak müdahalenin ve getirilecek kısıtlamanın sınırları-

nın bilinmesi ve bu yetkinin kullanımının usul ve yönteminin belirlen-

mesi zorunludur. 

1- Ruhsat Alma KoĢulları 

Yapı ruhsatı alınması için belediye ve valiliklere, yapı sahipleri 

veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye tapu se-

nedi ya da tapu senedi yerine geçecek belgeler, mimari proje, statik 

proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli kroki ya da 

ebatlı kroki eklenir. 
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Belediye ve valiliklerce yapılan değerlendirmelerde baĢvuruda ek-

sik bulunmuyorsa en geç otuz gün içerisinde yapı ruhsatı düzenlenmesi 

gerekir. BaĢvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapı ruhsatı ve-

rilmemesi ilgililerin sorumluluğunu gerektirir. 

Yapılan incelemeler sonucunda ilgili belediye ya da valilik, baĢvu-

rularda bir eksiklik veya yanlıĢlık bulunduğunu tespit ederse, baĢvuru 

tarihinden itibaren on beĢ gün içerisinde baĢvurucuya bu eksiklikleri ve 

yanlıĢları bildirir. Eksiklikler ya da yanlıĢlıklar giderildikten sonra en 

geç on beĢ gün içerisinde ilgili idareler yapı ruhsatını vermek zorundadır. 

2- Ruhsat ĠĢlemleri 

Ruhsat alma sürecinde malikler, öncelikle baĢvuru dilekçesine ek-

lenecek belgeleri temin etmek zorundadırlar. 

A- Krokilerin Alınması 

Röperli kroki ya da ebatlı krokinin temin edilmesi baĢvuru açısın-

dan zorunludur. Ġmar ada ve parsellerinin değiĢmeyen sabit tesislere 

bağlı olarak zeminden alınan ölçülerini gösteren krokiye röperli kroki, 

ada ve parsellerin imar plan paftası üzerinden alınan veya daha önce 

tespit edilmiĢ olan ölçülerinin yazılı olduğu krokiye ise ebatlı kroki den-

diğini önceki bölümlerde belirtmiĢtik. Kadastro planından çıkarılan ve 

taĢınmazın geometrik konum ve Ģeklini gösteren çap belgesinin de temin 

edilmesi gerekir. Bütün bu çizimlerin ilgili idareden alınarak baĢvuru 

ekine konulması gerekir. 

B- Ġmar Durum Belgesi 

Ġmar durum belgesi, imar parselinin mevcut imar planlarına göre 

alabileceği yapılaĢmayı, yapılaĢma Ģartlarını ve yapılaĢma fonksiyonunu 

tanımlayan belgedir. Ġmar durum belgesine göre malikler, baĢvuru 

ekinde Ġdareye sunacakları projelerini Ģekillendirirler. Ġmar durum bel-

gesi, imar parselinin imar planı üzerinde nerede bulunduğunu ve parselin 

çapını gösteren belgedir. Ġmar durum belgesi, Ġdarenin malikin parselinin 

durumunu netleĢtirmesi iĢlemidir. Her imar durum belgesi, aynı za-

manda bir birel öznel iĢlemdir. Her parsele imar durumu ve koĢulu dik-

kate alınarak, kendine özgü bir yapılanma hakkı verileceğinden belge 

hazırlanma iĢlemi, birel öznel iĢlem olarak karĢımıza çıkar. Ġdarenin iĢ-

leminin genel, birel koĢul ve birel öznel olmasının doğuracağı hukuki 

sonuçlar birbirinden farklıdır. 
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C- Ruhsat Alma Süreci 

Ruhsat alma süreci, yazılılık esasına göre bir birini takip eden pek 

çok iĢlemler dizisini içermektedir. 

a- BaĢvuru Süreci 

Malikler inĢaat yapabilmek için Ġdareye yapacakları baĢvurularını 

her Ģeyden önce yazılı olarak yapmak zorundadırlar. Müracaatta buluna-

bilmek için malik olmak ya da mülkiyet hakkını kullanma yetkisine sa-

hip olmak gerekir. Malikler dıĢındaki kiĢilerin ruhsat baĢvurusunda bu-

lunmaları, maliklerin temsilcisi sıfatıyla olabileceği gibi, mülkiyet hak-

kını irtifak hakkı ya da tahsis iĢlemine bağlı olarak kullanma gücüne 

sahip olan kiĢiler olarak da baĢvuruda bulunmak mümkündür. 

Dilekçe ekinde, inĢaat sahibi, yapı türü, yapının kullanım fonksi-

yonu, inĢaatın yeri, pafta, ada ve parsel numaraları, proje sahibi teknik 

personel bilgilerini gösteren belgelerin bulunması zorunludur. 

b- BaĢvurunun Değerlendirilmesi 

BaĢvuru üzerine ilgili Ġdare, öncelikle baĢvuru dilekçesinin gerekli 

Ģekil koĢullarını taĢıyıp taĢımadığını kontrol eder. BaĢvuru dilekçesinin 

gerekli koĢulları taĢır Ģekilde hazırlanmasıyla birlikte, mevzuat gereği 

eklenmesi zorunlu olan belgelerin eklenip eklenmediğine bakılır. Sunu-

lan projelerin gerekli standartlara uygun olup olmadığı incelendikten 

sonra, sunulan inĢaat projesi ve kullanım fonksiyonunun imar parselinin 

planda tanımlanan fonksiyonu ve fiziksel durumuyla uyumlu olup olma-

dığına bakılır. Yapılan incelemede parselin büyüklüğünün yetersiz ol-

ması ya da tanımlanan fonksiyon gereği inĢaat yapılmasının mümkün 

olmaması durumunda talep reddedilir. Tamamlanabilir bir eksiklik bu-

lunması durumunda on beĢ gün içerisinde ilgilisine bilgi verilerek eksik-

liklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanması üzerine yapı 

ruhsatı verilir. 

3- Ruhsat Süresi 

Yapı ruhsatı alındıktan sonra belli bir zaman dilimi içerisinde alı-

nan iznin gereğinin yapılması gerekir. Ġmar Kanunu’nun 29. maddesinde 

yer alan düzenlemeye göre; yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içeri-

sinde yapıya baĢlanılması ve beĢ yıl içerisinde de yapının tamamlanması 

gerekir. Ġki yıl içerisinde inĢaata baĢlanmadığı ya da her halükarda beĢ 

yıl içerisinde yapılaĢma tamamlanmadığı takdirde, ruhsat hükümsüz 
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kalır. BeĢ yıllık sürenin baĢlangıç tarihi ruhsatın alındığı tarihtir. Bu du-

rumda ruhsatın yenilenmesi gerekir. Ruhsatın süre dolması sonucu hü-

kümsüz kalması durumunda, ruhsat süresi dolana kadar yapılan kısımlar 

kazanılmıĢ hak olarak korunur. Süre dolması nedeniyle hükümsüz kalan 

ruhsatların yenilenmesi gerekir. Ruhsat yenilenmesinde, brüt inĢaat ala-

nında artma yoksa ya da inĢaat niteliğinde değiĢme olmamıĢsa daha önce 

alınan harç dikkate alınarak hesaplama yapılır. 

ĠnĢaatın beĢ yıl içerisinde tamamlanamaması nedeniyle yenileme 

talep edildiğinde Ġdarenin önünde üç farklı seçenek bulunmaktadır. Bi-

rincisi parselin imar hakkında değiĢiklik olmaması durumudur. Bu du-

rumda gerekli belgelerin tekrar sunulması koĢuluyla inĢaat ruhsatı harç-

lar tamamlatılarak yenilenir. Ġkincisi parselin statüsünde kısmi değiĢiklik 

olması durumudur. Bu durumda da, inĢaat ruhsatı değiĢiklik durumuna 

uygun olarak yenilenebilir. Üçüncü durumda ise, imar parselinin malik-

lerinin inĢaat hakkının ortadan kalkması durumudur. Bu durumda inĢaat 

ruhsatının yenilenmesi mümkün değildir. ĠnĢaat ruhsatı yenilenmemekle 

birlikte, ruhsat süresi sonuna kadar yapılmıĢ olan kısım kazanılmıĢ hak 

olarak korunur. 

Ruhsat ve ekleri inĢaat yapılan alanda hazır bulundurulur. Ruhsat 

ve eklerinin inĢaatta bulundurulması zorunluluktur. 

4- Hukuki Nitelik 

Yapı ruhsatı sürecinde hukuki nitelik denildiğinde iki baĢlık ön 

plana çıkar. Bunlardan birincisi imar parseli üzerinde imar ruhsatı verme 

yetkisinin hukuki niteliği, ikincisi ise, inĢaat ruhsatının hukuki niteliğidir. 

A- Yapı Ruhsatı Verme Yetkisinin Hukuki Niteliği 

Yapı ruhsatı verme sürecinde Ġdareye tanınan yetki, temel hak ve 

özgürlüklerin en önemlilerinden olan mülkiyet hakkı üzerinde ciddi kı-

sıtlama sonucu doğurmaktadır. Mülkiyet hakkı üzerinde bu denli geniĢ 

ve olumsuz bir etkiye sahip olan yapı ruhsatı düzenleme yetkisinin kont-

rolsüz kullanılmasına izin verilmemelidir. Kullanım koĢullarının düzen-

lenmemesi durumunda Ġdarenin keyfiliğe kayması ve “Hukuk Devleti” 

ilkesinin zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda Kanun Ko-

yucu, Ġdarenin sahip olduğu yetkiyi bütün ayrıntısı ve kullanım koĢulla-

rını belirlemek suretiyle bağlama yoluna gitmiĢtir. Böylece Ġdare bağlı 

yetki içerisinde hareket edecek ve koĢulların yerine getirilmesi duru-

munda inĢaat ruhsatını vermek zorunda kalacaktır. Bağlı yetkide idare-
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nin iĢlem yapıp yapmama konusunda bir takdir hakkı yoktur. Ġdare sa-

dece, Kanunda düzenlenen koĢulların gerçekleĢip gerçekleĢmediğini 

kontrol eder. KoĢullar gerçekleĢmiĢse inĢaat ruhsatını vermek zorundadır. 

B- Ruhsatın Hukuki Niteliği 

ĠnĢaat ruhsatı verilirken Ġdare, öncelikle imar parseli durumundaki 

taĢınmazın hukuki statüsünü değiĢtiren birel nitelikli bir irade açıklama-

sında bulunur. Ġdare bu süreçte, baĢvuruda bulunan maliklerin imar par-

sellerinin özgün durumlarını dikkate alarak iĢlem tesis etmektedir. Ġmar 

parseli içindeki mevcut binanın kaldırılarak farklı bir yapı inĢaatına gi-

dilmesi ya da mevcut yapının fonksiyonunun değiĢtirilmesi ya da yapı 

bulunmayan arsaya yeni yapı yapılması sonucunu doğuran ruhsat iĢlemi; 

bu yönüyle birel, parselin büyüklüğü, bulunduğu yerin bölgesel özellik-

leri ve yoğunluk durumları dikkate alınarak inĢaat alanının ve fonksiyo-

nunun belirlenmesi suretiyle iĢlem tesis edilmiĢ olması nedeniyle de 

öznel bir iĢlemdir. 

II- YAPI KULLANMA ĠZNĠ 

Ruhsat ve eklerine uygun olarak inĢaatı tamamlanan yapıların, 

imar mevzuatına uygun olup olmadığını tespit amacıyla yapılan kont-

roller sonrasında yapı kullanma (iskan) izni düzenlenir. Ġskân izni talebi 

ancak ruhsatlı yapılarla ilgili olarak talep edilebilir. Yapı kullanım bel-

gesi/iskân belgesi verebilmek için ilgili belediye veya valiliğin yapının 

ruhsata uygun olarak tamamlanmıĢ olduğunu tespit etmesi gerekir. Ya-

pının ruhsat ve eklerine uygun tamamlandığı ve sağlık açısından kulla-

nılmasında sakınca bulunmadığı görülürse yapı kullanma izni verilir. 

Yapı kullanma izni maliklerin müracaatı üzerine verilir. Belediye-

ler ve valilikler maliklerin iskân taleplerini otuz gün içerisinde sonuç-

landırmak zorundadırlar. Otuz gün içerisinde iĢlem tesis edilmediği tak-

dirde yapının tamamına ya da bir kısmına kullanım izni verilmiĢ sayılır. 

Ġlgili belediye ve valiliğin hareketsiz kalması nedeniyle verilmiĢ sayılan 

iskân izni, yapı sahibini; hukuka aykırı yapılaĢmadan doğacak sorumlu-

luktan kurtarmayacağı gibi, iskan nedeniyle ödenmesi gereken vergi, 

resim, harç ve benzeri ödeme yükümlülüklerinden de kurtarmaz. 

Tamamen ruhsatsız bir yapı ile ilgili olarak iskân izni talep edil-

mesi hukuken kabul edilebilir bir durum değildir. 

Yapı kullanma izni talebi üzerine Ġdare, yapı ruhsatı ekleri ve yapı 

üzerinde yapacağı tespit sonrasında üç Ģekilde hareket edebilir. Birinci 
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olarak yapının ruhsat ve eklerine uygun yapıldığını tespit ederse yapı 

kullanım izni verir. Ġlgili belediye ve valilik ruhsat ve eklerine aykırı bir 

durum tespit ederse, kısmi olarak yapılan aykırılıkların giderilmesi 

mümkün ise bunların giderilmesini maliklerden talep eder. Üçüncü ola-

rak yapının ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesi mümkün görül-

mezse talep reddedilir. Aykırılığın giderilmesinin istendiği ancak ma-

liklerce yerine getirilmediği veya aykırılığın giderilemez durumda ol-

duğu gerekçesiyle talebin reddedildiği durumlarda yapı kullanılamaz. 

Yapı kullanma izni alınmamıĢ yapıların kullanılmasının hukuken 

mümkün olmaması nedeniyle kamusal hizmetler olan elektrik, su ve 

kanalizasyon hizmetleri verilmez. Yapının kullanım izni alan bölümleri 

varsa bu bölümlere bu hizmetler verilebilir.ĠnĢaatın tamamlanma günü, 

iskân izninin verildiği tarihtir. 

III- HUKUKA AYKIRI YAPILAġMA 

Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, malikler imar planı ve mev-

zuatına uygun olarak imar parselleri üzerinde inĢaat yapma hakkını kul-

lanabilirler. ĠnĢaat yapma hakkının kullanılmasında izin alınması zorun-

ludur. Ġzin alınmadan yapılaĢma yoluna gidilmesi ya da Ġdareden alınan 

ruhsata aykırı yapı yapılması hukuka aykırıdır. 

1- Ruhsatsız YapılaĢma 

Ġmar parselleri üzerinde Ġdareden izin alınmadan inĢaat yapılması 

durumunda ruhsatsız yapılaĢmadan bahsedilir. Ruhsat alınmadan inĢai 

faaliyette bulunulması durumunda yapılan bina kaçak yapı olarak de-

ğerlendirilir. YapılaĢmanın kaçak olup olmadığının tespitinde esas alı-

nan, ruhsat alınmadan inĢai faaliyette bulunulmasıdır. Ġmar planına göre 

parselde inĢaat hakkı bulunup bulunmamasının ve inĢaatın imar hakkına 

uygun olup olmamasının kaçak yapılaĢmaya etkisi yoktur. Ġmar planına 

ve inĢaat hakkına uygun olsa bile, Ġdareden izin alınmadan yapılan inĢai 

faaliyet, kaçak yapılaĢma fiili olarak cezalandırılmayı hak eden bir ey-

lemdir. Ġzin alınmadan yapılan yapının imar durumuna uygunluğu, inĢa-

atın ruhsata bağlanması imkânını veren bir durum olarak karĢımıza çıkar. 

2- Ruhsata Aykırı YapılaĢma 

ĠnĢai faaliyetlerin yapı ruhsatı ve eklerine aykırı biçimde yapılması 

durumunda ruhsata aykırı yapılaĢmadan bahsedilir. Ruhsata aykırı yapı-

laĢma da, ruhsatsız yapılaĢma gibi, hukuka aykırı yapılaĢmadır. Ruhsat 
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ve eklerine aykırı yapı yapılması durumunda yapının yasal olarak iskân 

alması ve kullanım fonksiyonuna uygun olarak faaliyete konu olmasına 

izin verilmez. 

IV- HUKUKA AYKIRI YAPILAġMANIN SONUÇLARI 

Hukuka aykırı bir yapılaĢma söz konusu olduğunda yasalar, Ġda-

reye bu durumu ortadan kaldırma yükümlülüğü getirmiĢtir. Hukuka ay-

kırı yapılaĢmaya karĢı Ġdare tarafından yapılması zorunlu uygulamalar 

üç baĢlık altında toplanabilir. Bunlar; hukuka aykırılığın tespiti, hukuka 

aykırılığın giderilmesi ve ilgililere idari yaptırımlar uygulanmasıdır. 

1- Tespit ve Yapı Tatil Tutanağı 

Ruhsat alınmadan yapılaĢma yoluna gidildiği veya ruhsat ve ekle-

rine aykırı yapı yapıldığının idarece tespiti, ihbarı veya herhangi bir Ģe-

kilde bu durum hakkında bilgi sahibi olunması durumunda, ilgili bele-

diye veya valilik tarafından inĢaatın durumu tespit edilir. ĠnĢai faaliyetin 

ulaĢtığı seviyenin tespiti özellikle ruhsat ve eklerine aykırı yapılaĢma 

açısından önemlidir. YapılaĢmanın hangi düzeye ulaĢtığının tespiti kaza-

nılmıĢ hak kurumunun iĢletilmesi açısından önemlidir. 

Durumun tespitinden sonra yapılaĢma faaliyeti durdurularak yapı 

mühürlenir. 

Tespit ve yapı tatil tutanağı inĢaata asılmak suretiyle ilgilisine teb-

liğ edilmiĢ sayılır. Tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır. 

2- Aykırılığın Giderilmesi veya Ruhsata Bağlanması 

Ruhsata ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ya da ruhsatsız inĢaata 

baĢlanıldığı bilgisi üzerine gerçekleĢtirilen tespit ve yapı tatil tutanağının 

tebliğ edilmesi üzerine, yapının bir ay içerisinde ruhsata bağlanması 

veya ruhsata uygun hale getirilmesi mümkündür. Ruhsata bağlanma 

özellikle inĢai faaliyetin imar mevzuatına ve imar planlarına uygun an-

cak, Ġdareden ruhsat alınmadan gerçekleĢtirilmesi durumunda mümkündür. 

Ruhsat alınmıĢ olmasına rağmen inĢaatın ruhsat ve eklerine aykırı 

yapılması durumunda da aykırılığın giderilmesi mümkün olabilir. 

Tespit ve tatil tutanağı üzerine bir ay içerisinde ruhsata aykırılığın 

giderilmiĢ olması ya da yapının ruhsata bağlanması durumunda, malikler 

mührün kaldırılmasını ilgili belediye veya valilikten isterler. Ġstem üze-

rine aykırılığın giderilmiĢ olduğu ya da inĢaatın ruhsata bağlandığının 

tespiti durumunda mühür kaldırılır ve inĢaatın devamına izin verilir. 
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3- Yapının Yıkılması 

Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak inĢaat yapıldığı ge-

rekçesiyle tespit yapılmıĢ ve yapı tatil tutanağı düzenlenerek faaliyet 

durdurulmuĢ ise; inĢaatı ruhsat ve eklerine uygun hale getirmek gerekir, 

eğer inĢaatı ruhsata bağlanmak mümkün olmazsa ruhsat iptal edilir ve 

yapının yıkılması kararı verilir. Yıkım kararı almadan önce, yapının ıs-

lah edilip edilmeyeceği araĢtırılmalıdır. Yıkım kararı sonrasında ruhsat-

sız ya da ruhsat ve eklerine aykırı bina, belediye encümeni veya valilikçe 

yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

Yıkım kararı verilebilmesi için öncelikle tespit ve yapı tatil tuta-

nağı düzenlenmiĢ olmalıdır. Yıkım kararı belediye encümeni veya il 

idare kurulu tarafından alınmalıdır. Yıkım kararı yapı sahibi adına alın-

malıdır. Kararda gerekçe belirtilmelidir. Hukuka aykırılığın ne olduğu 

belirtilmelidir. Yıkım kararı ilgilisine tebliğ edilmeli, yıkım için 30 gün 

süre verilmeli ve müktesep haklar konusu dikkate alınmalıdır. 

4- Para Cezası 

Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapılması du-

rumunda, uygulanacak yaptırım; sadece bu yapıların Ġdare tarafından 

yıkılması olmayıp kaçak yapılaĢmanın sorumlularına idari para cezası 

verilmesidir. Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapanlara 

(malik ve müteahhide) idari para cezası verilir
1
. Yapının sorumlusu fenni 

                                                           
1
 Ġmar Kanununun idari müeyyideler baĢlığını taĢıyan 42. maddesinde yer alan düzenle-

meye göre; 

 “Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teĢkil eden fiil ve hallerin tespit 

edildiği tarihten itibaren on iĢ günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hak-

kında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari 

müeyyideler uygulanır. 

 Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına 

aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iĢ günü 

içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere; yapının mülkiyet durumuna, bulun-

duğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleĢmeye ve çevreye etki-

sine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, 

beĢyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aĢağıdaki Ģekilde hesaplanan idari para 

cezaları uygulanır:  

 a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inĢaat alanı 

üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; 

 1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beĢ Türk Lirası,  

 2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,  
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 3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası,  

 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeĢ, C grubu yapılara 

otuzbir Türk Lirası,  

 5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara 

elliiki, D grubu yapılara altmıĢüç Türk Lirası,  

 idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o 

yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir 

Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır. 

 b) Mevzuata aykırılığı yapı inĢaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, 

yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiĢtiren veya yapı malzemesi için 

öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve ay-

kırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre 

ilgili idarece belirlenen bedelin % 20'si kadar idari para cezası verilir. 

 c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı; 

 1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmıĢ ise cezanın % 

30'u,  

 2) Kamuya veya baĢkasına ait bir parselde yapılmıĢ ise cezanın % 40'ı,  

 3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında "Kamu Tesisi Alanı veya 

Umumî Hizmet Alanı" olarak belirlenmiĢ bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 60'ı,  

 4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve mal emniyetini 

tehdit ediyor ise cezanın % 100'ü,  

 5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 20'si,  

 6) YapılaĢmaya yasaklanmıĢ bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 80'i,  

 7) Özel kanunlar ile belirlenmiĢ özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmıĢ ise ceza-

nın % 50'si,  

 8) Ruhsatsız ise cezanın % 180'i,  

 9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inĢaatı sürdürülüyor ise cezanın % 

50'si,  

 10) Yapı kullanma izin belgesi alınmıĢ olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni 

inĢaî faaliyete konu ise cezanın % 100'ü,  

 11) ĠnĢaî faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılmıyor ise cezanın % 10'u,  

 12) ĠnĢaî faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılıyor ise cezanın % 20'si,  

 13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20'si,  

 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre 

ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanma-

sında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır. 

 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri 

yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, ha-

rita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve Ģantiye 
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Ģefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve 

sağlık Ģartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini teh-

dit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

 Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle 

veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya 

edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin ya-

zılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapı-

ları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para ce-

zası verilir. 

 27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiĢ köy yerleĢme alanı sınırları içinde 

köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel 

idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık Ģartlarına uygun olmasına rağmen muhtar-

lık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inĢa edilmesi 

halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer 

aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için 

verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fık-

raya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beĢte biri olarak uygulanır. 

 Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inĢa edilmesi süreci içinde 

tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

 Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre 

mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir. 

 Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere 

uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iĢ ve iĢlemler mühür 

bozma suçu teĢkil etmez. 

 Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, Ģantiye Ģefi 

mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları 

ve haklarındaki kesinleĢmiĢ mahkeme kararları, kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili 

mevzuata göre cezai iĢlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve 

Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kiĢiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iĢ üst-

lenemez. 

 Yapı müteahhidinin yetki belgesi; 

 a) Yapım iĢinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleĢtirilmesi 

ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beĢ yıl,  

 b) Yapım iĢinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleĢtirilen imalatın can 

ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,  

 c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,  

 süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım iĢlerinden doğan vergi ve 

sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi 

hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bun-

lara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki 

belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iĢ 
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mesule bu cezanın 1/5’i oranında idari para cezası verilir. Ġdari para 

cezaları tekerrür halinde bir katı kadar artırılarak verilir. Ġdari para 

cezaları ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler ya da en büyük 

mülki idare amiri tarafından verilir. 

Belediyeler tarafından verilecek kaçak yapılaĢma idari para ceza-

ları konusunda karar alma yetkisi belediye encümenindedir. Belediyeler 

tarafından verilen idari para cezaları dolayısıyla yapılan tahsilât, bele-

diye bütçesine gelir olarak kaydedilir. 

5- Meslekten Yasaklama Cezası 

Hukuka aykırı yapılaĢmada rol alan müteahhitler ve teknik so-

rumlular hakkında mesleğini icra etmelerinin engellenmesi ve taahhüt 

belgelerinin alıkonulması gibi idari yaptırım kararları alınması müm-

kündür. Ġdari para cezası verilen fenni mesuller ve müteahhitler hak-

kında bir yıldan beĢ yıla kadar meslekten men cezasına hükmolunması 

imkanı getirilmiĢtir. Fenni mesul ve müteahhit hakkında verilen mes-

lekten men kararları, ilgili idarelerce Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına 

ve yasaklama cezası alan meslek mensubunun bağlı olduğu meslek ku-

ruluĢuna bildirilir. 

V- RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAġMA 

AÇISINDAN ĠPTAL DAVALARI 

Anayasa’nın 125. maddesine göre, Ġdarenin her türlü iĢlemine 

karĢı yargı yolu açıktır. Ġdarenin iĢlemlerden biri olan ruhsatsız yapılara 

veya ruhsata aykırı yapılmıĢ yapılara iliĢkin yıkım kararlarına karĢı da 

mahkemelere baĢvurulabilir. Teknik olarak idare mahkemelerinde açıla-

cak yıkım kararının iptali davasının, yıkım kararının tebliğinden itibaren 

60 gün içinde açılması gerekir. 

Açılan yıkım kararının iptali davasında mutlaka yürütmenin durdu-

rulması talep edilmelidir. Çünkü idare mahkemelerinde yıkım kararına 

iptal davası açılmıĢ olması, yıkımı engellemez ve durdurmaz. Yıkımın 

dava sürecinde durdurulması için mutlaka idare mahkemesinden yürüt-

menin durdurulması yönünde talepte bulunulması ve mahkemenin bu 

talebi uygun görerek bir karar vermesi gerekir. Bu kararı mahkemeden 

                                                                                                                                             

üstlenemez, ancak mevcut iĢlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksı-

zın baĢlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir”. 
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alıp, ilgili Ġdareye tebliğ etmek gerekir ki yıkım iĢlemi belediye tarafın-

dan yapılmasın ve dursun. 

Ġdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesi gereğince; yürüt-

menin durdurulması kararı verilebilmesi için, iĢlemin uygulanması ha-

linde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari iĢlemin 

açıkça hukuka aykırı olması gerekir. Bu iki koĢul aynı anda bu davada 

varsa idare mahkemesi acilen yürütmenin durdurulması kararı verebilir. 

Eğer idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vermediyse, bu 

karara karĢı bölge idare mahkemelerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde 

itiraz etmek gerekir. Bölge idare mahkemesi kararı bir daha inceler, so-

nucunda ya yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararını kaldırarak, 

yıkım iĢlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verir, ya da iti-

razı reddeder. Ġtiraz üzerine bölge idare mahkemelerince verilen kararlar 

kesindir. 

Ġdare mahkemesince yapılacak yargılamada yıkım kararı çeĢitli 

açılardan incelenir. Mahkeme öncelikle, Ġdare bu kararı vermeye yetki-

limidir ona bakar, sonra karar gerekli Ģekil kurallarına uygun olarak alı-

nıp, ilgilisine yine Ģekline uygun olarak tebliğ edilmiĢ mi bakar. Mah-

keme, ruhsata aykırı yapıya karĢı yıkım kararı vermeden önce Ġdare 

baĢka bir karar vererek, sorunu çözebilecekken doğrudan yıkım kararı 

vermiĢse, konu yönünden idari iĢlemi sakatlayan bir husus olup olmadı-

ğına da bakar. Ġdare mahkemesi iĢlemin süresinde yapılıp yapılmadığını 

da inceler. Ġdare Mahkemesi son olarak yıkım kararını kamu yararı açı-

sından inceler. Tüm idari iĢlem ve kararların kamu yararı amacıyla tesis 

edilmiĢ olması gerekir. Eğer yıkım kararı bir kiĢiyi cezalandırmak için 

veya baĢka bir kiĢiyi korumak için verilmiĢse mahkeme Ġdarenin verdiği 

yıkım kararını iptal eder. 

Ġdare Mahkemesinin yıkım kararının iptaline iliĢkin verdiği karar-

lar ilgilileri tarafından 30 gün içinde temyiz edilebilir. 

 



 

ONUNCU BÖLÜM 

YAPILAġMANIN DENETLENMESĠ, ĠMAR KOLLUĞU VE YAPI 

DENETĠM KURULUġLARI 

I- YAPILAġMA FAALĠYETLERĠNĠN DENETLENMESĠ 

ĠnĢai faaliyetlerin denetlenmesi, Ġmar Hukuku’nun temel konula-

rından biridir. Ġmar planlaması çalıĢmalarında getirilmiĢ olan düzenle-

melerin anlamlı olabilmesi için, plan kararlarının doğru uygulaması ve 

uygulama denetimi yapılması gerekir. Denetleme faaliyetleri ruhsata tabi 

yapılar üzerine odaklanmaktadır. Ruhsat gerektiren yapılar ile ruhsat 

gerektirmeyen yapıların denetlenmesi farklı düzenlemeye tabidir. 

Ġmar uygulamalarının denetlenmesi çalıĢmalarıyla; yapılaĢmanın 

hukuka, imar planlarına, imar programlarına ve projelere uygun gerçek-

leĢtirilmesi sağlanır. YapılaĢma faaliyetlerinin plan, program ve proje-

lere uygun olmasını sağlayacak denetimler teknik içerikli denetimlerdir 

ve özel donanım ve uzmanlık gerektirir. YapılaĢma faaliyetlerinin ge-

rektirdiği teknik altyapı ve uzmanlık ihtiyacı nedeniyle Yasa Koyucu, 

Ġdarenin yanında özel hukuk kiĢilerinin de yapı denetim sürecine katıl-

malarını düzenlemiĢtir. 

YapılaĢma sürecinin denetlenmesinde yapı denetim kuruluĢlarının 

devreye konulması, bu kuruluĢlara yetki verilmesi ve üstlendikleri inĢa-

atlardan sorumlu tutulmaları Ġmar Kanunu’nda düzenlenmiĢ bulunmaktadır. 

II- RUHSAT GEREKTĠRMEYEN YAPILARIN DURUMU 

YapılaĢma faaliyetlerinin denetlenmesinde, yapılaĢma faaliyetinin 

tabi olduğu hukuki duruma göre hareket edilmesi gerektiği tartıĢmasız-

dır. Ruhsat verilme yöntemi farklı olan yapılaĢmalarla, ruhsata tabi ol-

mayan yapılaĢmalar ya da yapı tamirat ve tadilatlarının denetiminin aynı 

Ģekilde yapılmayacağı tartıĢmasızdır. 
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1- Ruhsat Gerektirmeyen veya Farklı Ruhsat Sürecine Tabi Yapılar 

Ruhsat gerektirmeyen yapılaĢma faaliyetleri ya da farklı ruhsat 

alma yöntemine tabi yapıların denetlenmesinde farklı yasal kuralların 

devreye gireceği tartıĢmasızdır. 

A- Özel Ruhsat Yöntemine Tabi Yapılar 

Ġmar Kanunu’nun 26. maddesi; Devletin güvenlik ve emniyeti ile 

silahlı kuvvetlerin harekat ve savunması açısından önem taĢıyan yapı-

laĢma faaliyetlerine, proje ve ekleri sunulmadan ruhsat verileceğini özel 

olarak düzenlemiĢtir. Maddeye göre, kamuya ait olan ve sorumluluğu 

ilgili kamu kuruluĢunca üstlenilen inĢai faaliyetlerde ruhsat avan projeye 

göre verilir. Ruhsat vermenin koĢulu, ilgili idarenin ruhsat gereklerini 

yerine getirme sorumluluğunu üstlenmesidir. 

B- Ruhsat Gerektirmeyen YapılaĢma Faaliyetleri 

Belediye ve mücavir alanların dıĢında, köye kayıtlı ya da köyde 

sürekli oturanların, köy yerleĢik alanları ve civarında ve mezralarda ya-

pacakları, konut, hayvancılık ve tarımsal amaçlı binalarda ruhsat aran-

maz. Bu binalarda sadece, fen ve sağlık koĢullarına uygunluk aranır ve 

muhtarlardan izin alınması gerekir. 

Bu yapıların denetim düzeninin ruhsatlı binalardan farklı olduğu 

tartıĢmasızdır. 

C- Basit Tamirat ve Tadilat 

Yapıların taĢıyıcı sistemini ve brüt kapalı alan miktarını değiĢtir-

meyen küçük ölçekli inĢai müdahalelerin denetimi, yapı denetim siste-

mine dahil değildir. 

2- Ruhsat Gerektirmeyen ya da Özel Ruhsatlı YapılaĢmanın 

Denetimi 

A- Denetim Sorumluluğu 

Ruhsat gerektirmeyen köy yapılaĢmasında herhangi bir denetim 

sistemi öngörülmemiĢtir. Ruhsat olmayan inĢai faaliyetlerin denetimleri-

nin yapı denetim esasına göre yürümeyeceği açıktır. Ortada ruhsat bu-

lunmayan durumlarda yapı denetimi değil, kamu düzeni- idari kolluk 

denetimi karĢımıza çıkar. 
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Ġdare tarafından yapılacak denetim daha çok genel idari kolluk de-

netimi bağlamında kamu düzeninin korunması denetimidir. Yapılmakta 

olan inĢai faaliyet, genel ruhsat ve denetim düzenine tabi olması gerekir-

ken, niteliği gereği özel düzenlemeye tabi tutulmuĢsa, bu inĢaatların de-

netimlerinden ilgili idari merciler sorumlu olacaktır. 

B- Denetim Kapsamı 

Ġmar Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiĢ bulunan ruhsatsız 

yapılaĢma hakkının kullanımında Kanunda yazılı koĢulların varlığı zo-

runludur. 

Köy yerleĢik alanına ya da mezrada yapı yapma hakkı, ancak köy 

nüfusuna kayıtlı ya da sürekli köyde oturan kiĢiler tarafından kullanıla-

bilecek bir haktır. Bu koĢullar bulunmadan yapılaĢma olmuĢsa, ilgili 

idare tarafından (valilik- bayındırlık müdürlüğü) yıkım yoluna gidilmesi 

gerekir. 

Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak ya da yaptırılacak yapı 

konusunda ilgili idarenin beyanına göre hareket edilir ve sorumluluk bu 

idarelere ait olacaktır. Ġlgili idarelerde, ruhsatsız ya da özel yöntemle 

ruhsat alınarak yapılacak yapıların gerçekten bu niteliklere haiz yapılar 

olup olmadığı konusunda denetim yapma hakkının bulunması gerekir. 

III- ĠDARE TARAFINDAN DENETLENME 

Ġdare, imar mevzuatına göre hazırlanan planlar ve programlara 

bağlı olarak, kendilerine yapılan ruhsat baĢvurularında gerekli teknik 

altyapının varlığına iliĢkin bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra, ver-

miĢ olduğu ruhsatın uygulanması sürecini de takip etmek zorundadır. 

1- Denetimin Kapsamı 

ĠnĢai faaliyetlerin denetlenmesi sürecinde Ġdare, vermiĢ olduğu 

ruhsata uygun hareket edilip edilmediğini denetlediği gibi, inĢaatın ge-

çerli standartlara uygun yapılmasını denetleme sorumluluğunu üstlenen 

yapı denetim firmalarını da denetler. 

2- Denetime Yetkili Merciler 

Ġmar uygulamasının denetlenmesi sürecinde, hem ruhsatı düzenle-

yen idarelerin, hem de kamu düzeninin sağlanması ve korunmasından 

sorumlu idarelerin yetki ve yükümlülükleri bulunmaktadır. 
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A- Ruhsat Veren Merciler 

Ġmar mevzuatı kapsamında verilmiĢ bulunan inĢaat ruhsatlarının 

uygulanma sürecinde yapılacak denetimler konusunda sorumlu ve yetkili 

olan idari merciler, ruhsatı düzenleyen mercilerdir. ĠnĢaat ruhsatı tanzim 

eden idareler, vermiĢ oldukları ruhsatların doğru bir Ģekilde uygulanma-

sını ve bu süreçte toplumun zarar görmesini önlemekle yükümlüdürler. 

Ruhsat düzenleyen idareler, inĢaat faaliyetlerinin gerektirdiği teknik ni-

teliklere sahip personel ve araç- gereçle bu denetimi yapacaklardır. 

B- Genel Ġdari Kolluk Birimleri 

Genel idari kolluk birimlerinin görevleri arasında inĢai faaliyetler, 

toplumu ilgilendiren herhangi bir faaliyet gibidir. Ruhsata aykırı yapı-

laĢma ancak kamu düzenini ilgilendirdiği ya da olumsuz etkilediği za-

man genel idari kolluğun görev alanına girer. YapılaĢma faaliyetleri, 

toplum düzenini olumsuz etkilediği ya da etkileme tehlikesi doğurduğu 

durumlarda kolluk birimleri müdahalede bulunarak olumsuzluğu ortadan 

kaldırırlar, tehlikeyi bertaraf ederler. 

3- Hukuki Niteliği 

YapılaĢma faaliyetlerinin Ġdare tarafından denetlenmesi faaliyetle-

rinde, denetimin hangi idari merci tarafından yapıldığına bakılarak hu-

kuki nitelendirme yapılır. 

ĠnĢaat ruhsatı düzenleyen idareler tarafından gerçekleĢtirilen dene-

tim faaliyetleri, teknik altyapı ve uzmanlık gerektirdiğinden özel idari kolluk 

faaliyetleridir. Özel idari kolluk faaliyetleri arasında imar kolluğudur. 

Buna karĢılık, merkezi idarenin taĢra birimlerine bağlı genel idari 

kolluk birimleri aracılığıyla gerçekleĢtirilen imar uygulaması denetim-

leri, genel idari kolluk faaliyeti olarak karĢımıza çıkar. 

Bu iki kolluk arasında bir çatıĢma olduğunda, özel idari kolluk bi-

rimlerinin tercihleri ön plana çıkar. Özel idari kolluk olarak imar kollu-

ğunun bulunduğu bir alanda, genel idari kolluğun yani polisin, jandar-

manın yetki kullanması söz konusu değildir. 

IV- ÖZEL HUKUK KĠġĠLERĠNCE DENETLENME 

YapılaĢma faaliyetlerinin özel kiĢiler tarafından denetlenmesi, Ġda-

renin sahip olduğu teknik personelin yeterli olmaması ve inĢaat faali-

yetlerinin her aĢamasının kontrol altında tutulmasının gerekmesi sebe-
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biyle düzenlenmiĢtir. Bir yerleĢim yerinde her inĢaatın baĢına bir kamu 

görevlisinin atanması mümkün olmayacağına göre, inĢai faaliyetlerin 

özel sektör teknik personeli tarafından denetim altında tutulması gerekir. 

1- Yasal Düzenleme 

YapılaĢma faaliyetlerinin özel hukuk kiĢilerince denetlenmesine 

iliĢkin düzenleme öncelikle Ġmar Kanunu’nun 28. ve 38. maddelerinde 

düzenlenmiĢ bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre, mühendisler ve 

mimarlarla diğer teknik personel yapılaĢma faaliyetlerinin sorumlulu-

ğunu üstlenerek denetimlerde bulunacaktır. Fenni mes’ul olarak tanım-

lanan bu kiĢiler, inĢaatın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını 

sağlamakla yükümlüdürler. Ruhsat ve eklerine aykırı bir durum tespit 

etmeleri durumunda, üç iĢ günü içerisinde ilgili idareye bildirmeye mec-

burdurlar. Bir inĢaatın sorumluluğunu üstlenen fenni mes’ulün görevin-

den çekilmesi durumunda tatil günleri hariç üç gün içerisinde, çekilme 

gerekçesiyle birlikte durumu Ġdareye bildirmesi gerekir. Aksine davra-

nan kiĢiler, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaĢmadan doğan sorumluluktan 

kurtulamazlar. AyrılmıĢ olan fen adamının ayrılana kadar yapılmıĢ iĢler-

den sorumluluğu devam eder. Fenni mes’ulü çekilen ya da ölen yapı-

laĢma faaliyetinin sorumluluğunu yeni bir fen adamı almadığı sürece 

inĢaata devama izin verilmez. 

Ġmar Kanunu’nun dıĢında Yapı Denetimi Hakkında Kanun, yapının 

özel hukuk kiĢileri tarafından denetlenmesi konusunda temel düzenleme 

metni olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 

hem yapılaĢma faaliyetlerinin denetim kuruluĢlarınca denetlenmesini, 

hem de yapı denetim kuruluĢlarının denetlenmesini düzenlemektedir. 

2- Yapı Denetim KuruluĢları 

Yapı denetim kuruluĢları, sadece yapı denetim iĢleriyle uğraĢan, 

ortakların tamamı mühendis ve mimarlardan oluĢan özel hukuk tüzel 

kiĢileridir. Kanun Koyucu, yapılaĢma faaliyetlerinin denetlenmesi süre-

cinde gereksinim duyulan teknik altyapı ve uzmanlığın karĢılanmasına 

yönelik olarak, özel hukuk kiĢilerinin görev almalarına fırsat verecek bir 

düzenleme getirmiĢtir. Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlık-

tan aldığı izin belgesi ile çalıĢan ve münhasıran yapı denetimi ile uğra-

Ģan tüzel kiĢiliğe sahip yapı denetim kuruluĢlarının denetimine tabidir. 

Yapı denetim kuruluĢlarının nama yazılı ödenmiĢ sermayelerinin 

tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı dene-
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tim kuruluĢları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol ele-

manları istihdam eder. Yapı denetim kuruluĢunda görev alacak denetçi 

mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarında ve laboratuvar 

görevlilerinde aranacak nitelik ve deneyim ile bu kiĢilere belge veril-

mesi, yapı denetim kuruluĢunun ve laboratuvarların çalıĢma usul ve 

esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluĢu ile yapı sahibi veya 

vekili arasında akdedilen hizmet sözleĢmesi hükümlerine göre yürütülür. 

Yapı sahibi, yapım iĢi için anlaĢma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin 

edemez. 

Yapı denetim kuruluĢlarına denetim yetkisi tanınmakla Ġdarenin 

her inĢaata bir görevli ataması zorunluluğundan kurtarılması mümkün 

olmuĢtur. 

3- Yapı Denetim KuruluĢlarının Görev ve Yetkileri 

Yapı denetim kuruluĢları aĢağıda belirtilen görevleri yerine getir-

mekle yükümlüdür: 

i) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inĢa edileceği arsa veya 

arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzu-

ata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendile-

rine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili 

idareler dıĢında baĢka bir kurum veya kuruluĢun vize veya onayına tabi 

tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüĢünü bildirmek. 

ii) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname 

vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya iliĢkin 

bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Ba-

kanlığa bildirmek. 

iii) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılma-

sını denetlemek. 

iv) Yapım iĢlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, tek-

nik Ģartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını 

belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. 

v) Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliĢkin belgelerin bir nüsha-

sını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan mal-

zeme ve imalatın teknik Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını be-

lirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi 

ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. 
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vi) ĠĢ yerinde, iĢ güvenliği ve iĢçi sağlığı konusunda gerekli ted-

birlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya 

uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalıĢma müdürlüğüne bildirmek. 

vii) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu 

üç iĢ günü içinde ilgili idareye bildirmek. 

viii) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya ta-

mamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek. 

ix) Zemin, malzeme ve imalata iliĢkin deneyleri, Ģartname ve stan-

dartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak. 

4- Yapı Denetim KuruluĢlarının Sorumluluğu 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince; yapı denetim kuruluĢ-

ları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye 

karĢı üstlenir. 

Yapı denetim kuruluĢları, denetçi mimar ve mühendisler, proje 

müellifleri, laboratuvar görevlileri, yapı müteahhidi ile birlikte; yapının 

ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve 

kusurlu yapılmıĢ olması nedeniyle oluĢan yapı hasarından yapı sahibi ve 

ilgili idareye karĢı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun 

süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taĢıyıcı 

sisteminden dolayı on beĢ yıl, taĢıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır. 

Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin 

alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz 

tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim kuruluĢu; yazılı ihtarına rağmen 

yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dıĢında meydana gelen 

ve yapıda hasar oluĢturan yer kayması, çığ düĢmesi, kaya düĢmesi ve sel 

baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir. 

Yapı denetim kuruluĢu denetim faaliyeti dıĢında baĢka ticari faali-

yette bulunamaz. Bu kuruluĢun denetçi mimar ve mühendislerinin, de-

netim faaliyeti süresince baĢkaca mesleki ve inĢaat iĢleri ile ilgili ticari 

faaliyette bulunmaları yasaktır. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YAPI HAKKINA GETĠRĠLEN KISITLAMALAR VE 

YAPILAġMAYA TEġVĠK 

YapılaĢma, mülkiyet hakkının kullanımında vazgeçilmez bir hak 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Maliklerin yapı hakkını kullanmaları diğer 

hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, ancak kamu yararına uygun olarak 

mümkün olabilir. Kamu yararı sebebiyle kamu kurumlarının yaptığı sı-

nırlamalara maliklerin tahammül göstermesi beklenir. Ġdare, kamunun 

yararı için, tehlikeli yapıların yıkılmasından zararları engelleyici belli 

tedbirlerin alınmasına kadar çeĢitli uygulamaların malikler tarafından 

gerçekleĢtirilmesini ister, gerekirse kendisi yapar. 

I- YAPI HAKKININ KAMU YARARINA AYKIRI KULLA-

NILMASI YASAĞI 

Hak kavramının tanımında; hukuk tarafından korunmaya değer 

olma, üçüncü kiĢilere karĢı öne sürülebilme ve saygı gösterilmesini iste-

yebilme nitelikleri bulunmaktadır. Bu nitelikler bir arada yaĢayan kiĢile-

rin hak ve özgürlükleri arasında karĢılıklılık oluĢturmakla birlikte, aynı 

zamanda çatıĢma durumuna da yol açar. Hak ve özgürlükler arasında 

karĢılıklılık durumu bir dengenin oluĢturulmasını zorunlu kılar. 

Yapı üzerinde maliklerin sahip olduğu hakların kullanımı, ancak 

kamunun ortak yararıyla çeliĢmemek koĢuluyla mümkündür. Yapı sa-

hipleri, yapılarını toplumun can ve mal emniyetini tehdit etmeyecek 

sağlamlıkta tutmak ve yapı kullanımlarını kamunun selametine zarar 

vermeyecek Ģekilde gerçekleĢtirmek zorundadır. 

II- MAĠL- Ġ ĠNHĠDAM YAPILAR 

Yapıların kamu için tehlike oluĢturması kapsamında karĢımıza çı-

kan ve en bilinen durum, mail- i inhidam yapıların can ve mal emniyeti 

üzerinde oluĢturacağı olumsuzluklardır. Toplumun can ve mal güvenli-

ğini tehdit eden yapıların, bu tehlikesinin ortadan kaldırılması Ġdarenin 

temel görevleri arasındadır. 
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1- Tehlikeli Yapı 

Yapıların kullanılmasında, kullananların ve diğer kimselerin hak 

ve menfaatlerinin zarar görmemesi esastır. Üçüncü kiĢilerin ve kullanı-

cıların can ve mal güvenliği üzerinde tehdit oluĢturan yapılara karĢı bazı 

zorunlu tedbirlerin alınması gerekir. 

A- Tehlikeli Yapı Kavramı 

Yapı kavramını incelerken gördüğümüz üzere, yapılar insan eliyle 

oluĢturulan tesislerdir. Ġnsanın bir ömrü olduğu gibi, insanın eserlerinin 

de bir ömrü vardır. Binaların ömrünü belirleyen, inĢaat yapılırken kulla-

nılan materyallerdir. ĠnĢaat malzemeleri olarak ifade edilen, demir, çi-

mento, kum, çakıl, çelik ve benzeri maddelerin kalite durumuna göre 

yapıların azami ve asgari bir ömrü vardır. Yapıların ömrünün belirlen-

mesinde kullanılan malzemeler kadar, yapıların bulunduğu ortamın da 

etkisi vardır. Binaların bulunduğu ortam ve malzemelere ek olarak, do-

ğal olaylar ve afetler de yapıların ömrünün belirlenmesinde ya da kısal-

masında etkilidirler. 

B- Tehlikenin Muhatapları 

Kullanılan malzemeler, ortam ve doğal afetler, yapıların güvenli 

kullanım süresini sona erdirecektir. 

Doğal afetler, iklimsel etkiler ve zamanın yıpratıcı etkileri sonu-

cunda güvensiz hale gelen yapılar, öncelikle kullanıcıları için tehdit ve 

tehlike oluĢturacaktır. TaĢıyıcı sistemi yetersiz, her an yıkılma tehlikesi 

taĢıyan bir binanın içerisinde yaĢamak zorunda kalan kiĢilerin yaĢam 

hakkı risk altındadır. 

Faydalı ömrünü tamamlayan yapılar ya da yıkılma tehlikesi taĢı-

yan binalar, kullanıcılarının yanında ve etrafında bulunan üçüncü kiĢiler 

açısından da tehlike oluĢtururlar. 

2- Yapının Güçlendirilmesi ya da Yıktırılması 

Yapılardan kaynaklanan tehlikede, zararın daha doğmadan önlen-

mesi gerekir. Hem kullanıcılarının hem de üçüncü kiĢilerin can ve mal 

emniyetini tehdit eden yapılar hakkında gerekli tedbirleri almak, Ġdare-

nin, kamu düzeninin sağlanması kapsamında yürüttüğü imar kolluğu 

görevlerinden biridir. Tehlikeli yapılarla ilgili olarak idare tarafından 

alınacak tedbirler iki baĢlık altında toplanabilir. Bunlar; tehlikenin gide-
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rilmesine yönelik iyileĢtirme uygulamaları ve yapının yıkılmasıdır. Bu ted-

birler malikler tarafından ya da Ġdare tarafından uygulamaya geçirilebilir. 

A- Tespit Raporu 

Ġlgili belediye ya da valilik, tehlikelinin öğrenilmesi üzerine yapı-

nın gerçekten tehlikeli durumda olup olmadığını ve can ve mal emniyeti 

açısından bir tehdit oluĢturup oluĢturmadığını tespit ve takdir etmek du-

rumundadır. Bu bir yetki olduğu kadar görevdir de. 

Ġdare, sahip olduğu teknik personel aracılığıyla, yapıların çevre ve 

kullanıcıları açısından can ve mal güvenliğini tehdit edip etmediğini 

belirler. Yapılacak incelemelerde teknik personel, binanın tehlike oluĢ-

turduğunu teknik verilerle tespit ederlerse ancak bu durumda idarenin 

güçlendirme ya da yıkım sürecini baĢlatması mümkündür. Tespit raporu, 

teknik ölçümlere ve verilere dayanmak zorundadır. Gerekçesiz, teknik 

verilere dayanmayan ve teknik ayrıntılar içermeyen raporlar, güçlen-

dirme veya yıkım kararına esas alınmamalı ve maliklerin mülkiyet hakkı 

gereksiz yere engellenmemelidir. 

B- Malik Tarafından Yıktırılma veya Güçlendirme 

Bir kısmının ya da tamamının yıkılacak durumda olduğu valilik 

veya belediye tarafından tespit edilen tehlikeli yapıların sahiplerine, teh-

likeli durumun ortadan kaldırılması için on gün içerisinde tebligat yapı-

lır. Malikin bulunamadığı durumlarda tebligat fiilen kullananlara yapılır. 

Fiilen kullananların bulunmadığı durumlarda tebligat evrakı, tehlikeli 

yapıya asılır ve durum muhtarında katılımıyla düzenlenecek bir tuta-

nakla tespit edilir. 

Tehlikeli durumda olduğu bildirilen yapının malikleri, tutanak üze-

rine harekete geçerek gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tebligat 

üzerine süresi içerisinde güçlendirme veya yıkım iĢleminin yapılması 

gerektiği Kanunda düzenlenmiĢtir. Ancak, bu sürenin ne olduğuna iliĢ-

kin bir açıklama ya da tanımlama getirilmemiĢtir. Kanun Koyucu bu 

noktada var olan boĢluğu bilerek bırakmıĢ ve tehlike durumuna göre, 

süreyi ilgili idarenin takdir ve sorumluluğuna bırakmıĢtır. Bu durumda 

belediye ya da valilik, tehlikeli yapının tehlikesinin giderilmesi konu-

sunda, verilecek süreyi belirlerken; yapının durumu, konumu ve tehlike-

nin büyüklüğü gibi etkenleri hesaplayarak hareket edecektir. Örneğin, 

Ģehrin merkezinde bulunan tehlikeli yapıya verilecek süreyle Ģehrin ke-

narındaki yapıya verilecek süre aynı olmayabilecektir. 
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C- Ġdare Tarafından Güçlendirme ve Yıktırma 

Tehlikeli durumda bulunan yapının maliki, tebligata rağmen süresi 

içerisinde tamirat yaparak ya da yıkarak tehlikeli durumu ortadan kal-

dırmazsa, tehlikenin önlenmesi valilik ya da belediye tarafından gerçek-

leĢtirilir. Uygulama masrafları %20 fazlasıyla yapı malikinden tahsil 

edilir. 

Tehlikeli durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri almakla 

yükümlü olan kiĢinin ekonomik durumunun elveriĢli olmadığı belgele-

nirse, güçlendirme ya da yıkım masrafları belediye veya valilik bütçe-

sinden karĢılanır. Tehlike durumu, yapının civarında bulunan yapıları da 

etkileyecek durumda ise, mahkeme kararı almaya gerek kalmaksızın, 

kolluk marifetiyle derhal tahliye ettirilir. 

D- Sorumluluk 

VatandaĢın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ĢekillendirilmiĢ 

bir örgütlenme olan Devletin yürütme erkinin, yapıların oluĢturduğu 

tehlikeleri önleme konusunda sorumluluğunun birincil olduğunda kuĢku 

yoktur. Tehlikeli yapıların insanların can ve mal emniyeti üzerinde 

oluĢturduğu riskleri gidermeden öncelikle idare sorumludur. Ġdarenin bu 

sorumluluğu üçüncü kiĢiler kadar yapı malikinin ve kullanıcılarının can 

ve mal güvenliğini de kapsar. Ġdare tarafından gerekli tedbirler alınma-

ması nedeniyle yapı kullanıcılarının can ve mal güvenliğine yönelik za-

rar doğması durumunda idarenin sorumluluğuna gidilebilir. Tebligat 

yapılmıĢ olması, idareyi sorumluluktan kurtarmaz. Ancak, tebligata 

rağmen gereğini yerine getirmeyen ve/veya binayı kullanmaya devam 

eden kiĢilerin bu davranıĢları onları ortaya çıkan zarara belli oranlarda 

ortak edecektir. Bu durumda zarar görenler kendileri ise, alacakları taz-

minat miktarı düĢecek, üçüncü kiĢilerse bu kiĢiler kusurları oranında 

malike yönelecektir. 

III- KAMUNUN SELAMETĠ ĠÇĠN KISITLAMALAR 

Güçlendirme veya yıkım yanında bir baĢka mülkiyet kısıtlaması, 

malikin kullanım hakkına kamu gücü tarafından müdahalede bulun-

maktadır. Yapıdan çevre olumsuz etkileniyorsa Ġdare bu duruma seyirci 

kalamayacaktır. Kamunun selametini ve sağlığını olumsuz etkileyen 

durumlara müdahale etmek Ġdarenin görevidir. 
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1- Kamunun Selametine Zarar Veren Durumlar 

Yapı kullanımı, kamunun sağlık ve selametini ihlal ediyor, örneğin 

trafik akıĢını olumsuz etkiliyor, düzenli bir Ģehir yaĢamına engel oluĢtu-

ruyorsa bu durumun nedeni olan olumsuzlukların giderilmesi zorunlu-

dur. Enkaz ve birikinti oluĢturan, gürültü, duman çıkaran tesisler, özel 

akıĢ kanalları, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzeri kullanımlardan 

doğan sakıncaların için ilgililere durum bildirilir. 

2- Durumların Ġzalesi Tedbirleri 

Valilik ya da belediyenin tebligatı üzerine kendisine verilen süre 

içerisinde tehlike oluĢturan durumun ortadan kaldırılması için gerekli 

tedbirleri almak ve tehlikeyi ortadan kaldırmak ilgililerin görevidir. Ve-

rilen süre içerisinde ilgili kimseler tebligatın gereğini yerine getirmediği 

takdirde, tehlikeli veya olumsuz durum valilik ya da belediye tarafından 

giderilir ve masrafı %20 fazlasıyla tahsil edilir. 

Bu düzenleme; ev, arsa, fabrika, iĢyeri gibi yerlerde; toplumun 

sağlık ve selametini ilgilendiren, Ģehircilik ve trafik düzeni bakımından 

tehlike oluĢturan, kiĢilerin huzur ve sükûnunu bozarak, bedensel ve ruh-

sal sağlıkları üzerinde olumsuz etkilerde bulunacak durumları önlemeye 

yöneliktir. Ayrıca bu düzenleme atmosferi ve solunan havayı kirleten 

tesisleri kontrol altına almayı da sağlamaktadır. 

IV- YAPILAġMAYA TEġVĠK VE ZORLAMA 

YapılaĢmaya zorlama ifadesi çok doğru bir tanımlama sayılmaz. 

Hak ve özgürlüklerin kullanılması konusunda hak sahiplerinin zorlan-

ması hukuk devleti ilkesiyle çok bağdaĢır bir durum değildir. YapılaĢ-

maya zorlama adı altında karĢımıza çıkan durumlar daha çok, yapılaĢma 

konusunda devletin sağladığı ya da sağlayacağı kimi kolaylıkların ve 

yardımların vasıtasıyla yapılaĢmanın yönlendirilmesidir. 

1- TeĢvikler 

YapılaĢmanın kamu yararı açısından doğuracağı olumlu sonuçlara 

bir an önce ulaĢılması ya da yapılaĢmamanın doğuracağı olumsuzlukla-

rın önlenmesi amacıyla malikler yapılaĢmaya belli zaman dilimlerinde 

belli kazanımlar ile teĢvik edilebilir. 
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2- Zorlama Olarak Hak Kaybı Riski 

A- Zorlama ya da Hak Kaybı Tehdidinde Gerekçe 

Maliklerin yapılaĢma konusunda zorlanmasının temel gerekçesi 

mülkiyet hakkının kamu yararına kullanılmasının sağlanmasıdır. Arsa 

spekülasyonunun önlenmesi konusu zorlamanın temel gerekçesidir. 

Özellikle kamu kaynaklarından tahsis edilen arsalar üzerinde yapılaĢma 

hakkı tanınan kiĢilerin, gereken yapılaĢmayı bir an önce tamamlaması 

gerekir. Devlete ait arsa havuzundan kendisine yer tahsis edilen ya da 

Hazine’ye ait araziler üzerinde gecekondulaĢmanın önlenmesi için yapı-

laĢma hakkı tanınan kiĢilerin bu hakkı makul bir süre içerisinde kullan-

ması gerekir. Bu kiĢilere kamu kaynaklarından yapılan tahsislerin amacı, 

düzenli kentleĢmenin sağlanması, ev sahibi olamayan ailelere ev sağ-

lanmasıdır. Düzenli kentleĢmenin sağlanması suretiyle kamu düzenin 

korunmasıyla sosyal devlet ilkesinin yaĢama geçirilmesi amaçlarının 

ikisi aynı anda gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır. 

B- Hak Kaybı Riski ya da Zorlama 

YapılaĢma hakkı tanınırken ilgiliye bu hakkı belli bir süre içeri-

sinde kullanma yükümlülüğü getirilebilir. Maliklere verilen inĢaat ruh-

satının belli bir süresi vardır. Bu süre içerisinde kullanılmayan inĢaat 

ruhsatı hükümsüz kalacaktır. Ġki yıl içerisinde inĢaata baĢlanılmamıĢ ya 

da beĢ yıl içerisinde inĢai faaliyet tamamlanmamıĢsa ruhsat hükümsüz 

kalmaktadır. GecekondulaĢmanın önlenmesi amacıyla arsa tahsisi konu-

sunda yapılmıĢ olan düzenlemeler doğrultusunda kendisine arsa tahsisi 

yapılanlar, tahsis doğrultusunda gerekli yapılaĢma faaliyetlerini verilen 

süre içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Belirlenen süre içerisinde 

yapılaĢmaya gidilmemesi durumunda, tahsisin hükümsüz kalacağı yö-

nündeki düzenleme bir hak kaybı riski olarak sınıflandırılabilir. 

 



 

ONĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARININ KORUNMASI
1
 VE 

KORUMA AMAÇLI PLANLAMA 

I- KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARININ KORUNMASI 

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, her ülkenin kendi kültürel 

varlığını devam ettirebilmesi için geleceğe taĢınması zorunlu olan tarihi 

ve doğal değerleri koruma çabasını ifade eder. Millet olmak, tarihi geç-

miĢin günümüz ve gelecekle birleĢtirilmesini ifade eder. GeçmiĢinde 

elde etmiĢ oldukları birikimleri geleceğe taĢımakta sorun yaĢayan mil-

letlerin milli varlıklarını devam ettirmekte sorunlar yaĢayacakları tartıĢ-

masızdır. Belirtilen zorunluluk nedeniyle milletlerin tarihi geçmiĢini 

ifade eden eserler yasal düzenlemelerle korunma altına alınmıĢtır. 

1- Anayasal Dayanak 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 63. maddesi, Devletin kültür 

ve tabiat varlıkları ve değerlerinin korunması için gerekli tedbirleri al-

ması gerektiğini düzenlemiĢtir. Devlet bu doğrultuda gerekli teĢvik ted-

birlerini belirler ve kültür varlıklarının korunmasında desteklerde bulu-

nur. Anayasa, Devlete kültür ve tabiat varlıklarının korunması konu-

sunda hem aktif olarak hareket etme yükümlülüğü getirmiĢ, hem de özel 

hukuk kiĢilerinin kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda 

harekete geçmesini sağlamaya yönelik olarak teĢvik edici tedbirler alma 

sorumluluğu vermiĢtir. 

Anayasa kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda ana 

çerçeveyi belirledikten sonra, konunun ayrıntısının kanunla düzenlene-

ceğini hüküm altına almıĢtır. 

2- Yasal Düzenleme 

Kültür ve tabiat varlığı değerlerin korunmasına iliĢkin konular 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda düzen-

lenmiĢtir. Kanunla getirilen düzenlemelerde; kültür ve tabiat varlıkları-
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nın korunmasına yönelik olarak yapılacak idari faaliyetlerin kurumsal 

yapılanması, karar alma mekanizmasının özerkliği, korumanın temel 

çerçevesi, korumanın planlanması gibi pek çok konu yer almıĢtır. 

II- KORUMA AMAÇLI PLANLAMA 

Kültür ve tabiat varlıklarının yoğun olarak yer aldığı alanlarda, ko-

rumanın sağlanabilmesi için inĢai faaliyetlerin devamında zorunluluk 

vardır. Koruma amacına yönelik yapılaĢma ya da tamir faaliyetlerinin, 

genel planlama mantığı içerisinde yürütülmesinin mümkün olmayacağı 

açıktır. Bir alanda mevcudun orijinaline yakınlaĢtırılarak korunmaya 

çalıĢılmasıyla, yeni düzenli kentleĢme çalıĢmaları elbette birbirinden 

farklı Ģeylerdir. 

Tarih ve tabiat varlıklarının yoğun olarak bulunduğu ve koruma 

bütünlüğü içerisinde olan bir alanda koruma yapılmak istendiğinde, bu 

korumanın özel bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerekliliği açıktır. Bu 

gereklilik doğrultusunda Kanun, korunacak bir alan söz konusu oldu-

ğunda, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasını düzenlemiĢtir. 

1- Sit Alanları ve GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları 

Koruma amaçlı imar planlarının yapılması yetkisinin söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle ortada bir koruma bölgesinin yani plan yapıla-

cak geniĢlikte bir korunacak alanın bulunması gerekir. Kültür ya da 

tabiat varlıklarının yoğun olarak bulunduğu alanlarla ilgili olarak yetkili 

idareler, durumun ilanı ve tescil kararıyla ortaya “sit alanları”nı çıkarırlar. 

Sit kavramı; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeĢitli mede-

niyetlerin ürünü olan, insan yerleĢimine konu olmuĢ, yaĢanan devirlerin 

sosyolojik, mimari, ekonomik özelliklerini yansıtan kent ve kent kalın-

tıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu, sosyal yaĢama konu 

olmuĢ ya da önemli tarihi olayların yaĢandığı yerlerle, tespiti yapılmıĢ 

korunması gerekli doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar olarak karĢı-

mıza çıkar. 

Bir bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesiyle birlikte, bu bölgede 

mevcut imar planları hükümsüz hale gelir ve belli bir seviyeye gelmemiĢ 

inĢaat ruhsatları hükümsüz olur. Bu durumda, alanda koruma uygula-

malarının devam edebilmesi için plan yapılana kadar, geçici olarak geçiĢ 

dönemi yapılaĢma koĢulları yetkili idari merciler tarafından belirlenir. 
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A- Sit Alanları 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yoğun 

olarak bulunduğu ve alan bütünlüğünde korunması gereken bölgeler 

olarak ifade edilebilecek sit alanları, korunacak kültür ve tabiat varlıkla-

rının durumuna göre çeĢitli isimler altında gruplandırılabilir. 

a- Arkeolojik Sit 

Antik bir yerleĢmenin ya da eski bir medeniyetin kalıntılarının 

bulunduğu, yer altında ya da su altında bulunduğu bilinen veya ortaya 

çıkarılan korunması gerekli kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu 

alanlara arkeolojik sit alanları denir. Arkeolojik sit alanları olarak dü-

zenlenen alanlar genelde yer altında bulunan ve ancak insan emeği bir çalıĢ-

mayla gün yüzüne çıkarılan medeniyet kalıntıları olarak karĢımıza çıkar. 

Arkeolojik sit alanları, kendi içerisinde üç baĢlık altında ayrıĢır. 1. 

derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit alanları. Arkeolojik sit alan-

larının derecelendirilmesi bu alanlarda yapılacak inĢai faaliyetlerinin 

seviyesini ya da koruma uygulamasının yoğunluğunu ifade eder. 

b- Kentsel Sit 

Mimari, yerel, estetik, sanat değeri bulunan ve bir arada bulunma-

ları nedeniyle tek tek taĢıdıkları değerden daha fazla bir değer ifade eden 

kültürel ve doğal çevre elemanlarının (bahçe örtüsü, bitki dokusu, yapı-

lar, duvarlar, yerleĢim dokuları) bir bütün olarak kentsel sit alanlarını 

oluĢturur. Kentsel sit alanları, yaĢayan kültürleri içerisinde barındıran ve 

kent yaĢamının devam etmekte olduğu alanlardır. Kentsel sit alanlarında 

tarihi ve doğal varlıkların korunması uygulamalarıyla, kentsel yaĢam 

birlikte sürdürülmek zorundadır. Bir yanda insan yaĢamının vazgeçilmez 

faaliyetleri olarak yeni yapılaĢmalar, diğer yanda ise, kentsel sit dokusu-

nun elamanlarının korunması aynı anda gerçekleĢir. 

c- Tarihi Sit 

Önemli tarihi olayların yaĢanmıĢ olduğu ve dokusuyla birlikte ko-

runması gereken alanlara tarihi sit alanları denir. 

d- Doğal Sit 

Ġlginç özelliklere ve güzelliklere sahip, ender bulunan ve korun-

ması gereken doğal alanlarla taĢınmaz varlıkların bulunduğu alanlara 

doğal sit alanları denir. Doğal sit alanları kendi arasında üçe ayrılır. 
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Birinci derece doğal sit alanları, ikinci derece doğal sit alanları ve 

üçüncü derece doğal sit alanları. Doğal sit derecelendirmesi de bu alan-

larda yapılacak özel ya da kamusal kullanım faaliyetlerinin derecesini ve 

yoğunluğunu belirmede ölçü olarak kullanılır. 

e- Karma Sitler 

Günlük yaĢamda, yukarıda açıklanan sit alanları zaman zaman üst 

üste gelebilirler. Bu durumda alanların sit statüsünün nasıl düzenlene-

ceği noktasında yaĢanan duraksamalar, karma sit alanları Ģeklinde bir 

tanımlama ile aĢılmıĢtır. Bir kent kalıntısı aynı zamanda tarihi olayların 

yaĢandığı yer olabilir. Bu durumda bu alana kentsel tarihi sit alanı denir. 

Kent sınırları içerisinde arkeolojik kalıntılar bulunabilir. Bu durumda 

kentsel arkeolojik sit alanından bahsedilir. Topkapı Sarayı alanı bütün sit 

özelliklerini içerisinde barındıran bir karma sit alanıdır. Ancak, mevcut 

nitelendirilmesinde sadece arkeolojik sit alanı ön plana çıkarılmıĢtır. 

B- GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları 

GeçiĢ dönemi yapılaĢma koĢulları, sit alanı ilan edilmekle imar 

planı uygulaması duran ya da sit alanı olarak ilan edilmeyle birlikte yeni 

bir imar planı yapılması gerekliliği doğan alanlarda, plan yapılana kadar 

koruma uygulamasının durmaması için belirlenen bir hukuki statüdür. 

GeçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarında, sit alanlarının imar uygulamaları-

nın nasıl devam edeceğinin belirlenmesi yoluna gidilir. Bu koĢullar çer-

çevesinde hem imar uygulamaları devam eder, hem de koruma çalıĢma-

ları yürütülür. 

2. Koruma Amaçlı Planlarda Yetki 

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında yetkili merciler 

iki baĢlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi yerel yönetimler ve 

valilikler, ikicisi ise, koruma bölge kurullarıdır. Koruma amaçlı planlar 

bu iki idari birimin ortaklaĢa çalıĢmasıyla ortaya çıkarılır. 

A- Belediyeler ve Valilikler 

Belediyeler ve valilikler, yaptıkları koruma amaçlı plan çalıĢmala-

rını değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere, ilgili koruma bölge kuru-

luna iletirler. Ġlgili koruma bölge kurulunun vermiĢ olduğu karar doğ-

rultusunda, plan onaylanmak üzere ilgili idareye tekrar iletilir. Meclis ya 

da valilik planda değiĢiklik yapmak isterse yeniden kurula gönderir. Ku-



Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Koruma Amaçlı Planlama 163 

rul tarafından tekrar uygun görülen planın ikinci kez belediyeler ya da 

valilikler tarafından iadesi söz konusu olmaz. Ġki ay içerisinde belediye-

ler ya da valilikler planı onaylamazsa plan kendiliğinden yürürlüğe girer. 

B- Koruma Bölge Kurulları 

Koruma amaçlı imar planlarında Kanun asıl yetkiyi, koruma bölge 

kurullarına vermiĢtir. Koruma bölge kurulları, belediyeler ve valiliklerce 

kendilerine iletilen planlarla ilgili gerekli incelemeleri yapmak, son ka-

rarı vererek planı neticelendirmekle yetkili kılınmıĢtır. Bu durumda, ko-

ruma bölge kurulları planlar konusunda asıl belirleyici kuruluĢlar olarak 

karĢımıza çıkar. Koruma amaçlı imar planlarında koruma esas olduğun-

dan, koruma konusunda yetkili merci de koruma bölge kurulu olduğun-

dan böyle bir düzenleme öngörülmüĢtür. 

3- Koruma Amaçlı Planlarda Yöntem 

Koruma amaçlı planların hazırlanmasında üç aĢama vardır. Bun-

lardan birincisi hazırlık aĢaması olup, planın Ģekillenerek çiziminin ve 

raporunun tamamlandığı aĢamadır. Ġkinci aĢama ise plana kurulca son 

Ģeklinin verilerek sonuçlandırılma aĢamasıdır. Üçüncü aĢama ise, bele-

diyeler ya da valiliklerce planın onaylanması aĢamasıdır. 

Katılımcı bir yönetim uygulaması için, planın hazırlık aĢamasında 

toplumun ilgili kesimlerinin süreç içerisinde yer alması önemlidir. Ma-

liklerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve üniversitelerin 

koruma amaçlı imar planlarının hazırlık sürecine katılmalarının sağlan-

ması suretiyle koruma kullanma dengesi sağlanmakta ve kamu yararı 

gerçekleĢmektedir. Ġmar planlarının yapımında geçerli olan yetki ve usul 

kuralları plan değiĢikliklerinde de geçerlidir. 

III- ĠNġAĠ FAALĠYETLER 

Koruma amaçlı plan yapılan alanlarda yapılacak inĢa faaliyetle-

rinde esas olan, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıdır. Sit alanla-

rında bulunan parsellerde imar uygulamaları yapılırken duruma göre ya 

koruma bölge kurulundan ya da koruma uygulama denetleme bürosu 

bulunan belediyelerden izin alınarak uygulama yapılabilir. 

1- Tescilli Parseller 

Kültür ya da tabiat varlığı tescili bulunan parseller söz konusu ol-

duğunda plan olsun ya da olmasın, projelerin mutlaka koruma bölge 
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kurulundan onaylanması zorunluluğu vardır. Koruma bölge kurulunca 

onay iĢlemi gerçekleĢtirildikten sonra, ilgili idareler ruhsat düzenleyebi-

lir. Bu parsellerde bulunan kültür varlığına iliĢkin rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projeleri onaylandıktan sonra uygulama yapılabilir. Tescilli 

parsellerle birlikte bu parsele komĢuluğu bulunan parsellere iliĢkin pro-

jeler de koruma bölge kurulunun onayına bağlı olarak ruhsata bağlanabilir. 

2- Tescilsiz Parseller 

Tarihi eser olarak tescili bulunmayan parsellere iliĢkin imar uygu-

lamalarında iki Ģekilde hareket edilebilir. Bunlardan birincisi; koruma 

amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında, geçiĢ dönemi yapılaĢma 

koĢullarına göre, projelerin koruma bölge kurulunca onaylanması sonra-

sında uygulama yapılabilmesi durumudur. Ġkinci ise, koruma amaçlı 

imar planlarında öngörülmüĢ bulunan ilke ve esaslar doğrultusunda, il-

gili idare tarafından inĢaat projesine göre ruhsat düzenlenmesidir. Ko-

ruma amaçlı imar planı doğrultusunda, üzerinde ya da komĢuluğunda 

tescilli kültür ya da tabiat varlığı bulunmayan parsellerde, beledi-

yeler ya da valiliklerce ruhsat verilmesinin ön koĢulu, bu idareler bünye-

sinde Koruma Uygulama Denetleme Bürosu Müdürlüğünün (KUDEB) 

kurulmuĢ olmasıdır. KUDEB kurulmadan, koruma amaçlı imar planı 

olsa dahi, belediyelerin ya da valiliğin, sit alanlarında bulunan ve tescilli 

olmayan/sit alanı komĢuluğunda bulunmayan parseller hakkında dahi, 

doğrudan ruhsat düzenleme yetkisi yoktur. 

 

 



 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SEKTÖREL VE ÖZEL PLANLAMA 

I- SEKTÖREL VE ÖZEL PLANLAMA GEREKÇELERĠ 

Kanun Koyucu, imar uygulamalarının kamu düzeninin ve toplum 

yararının gereklerine uygun olarak gerçekleĢtirilmesini sağlamaya yöne-

lik olarak, mevcut imar planlama uygulamalarının dıĢında özel bir dü-

zenleme öngörebilmektedir. 

Özel düzenlemeyle, sektörel düzlemde ortaya çıkan planlama ge-

reksinimlerinin gerektirdiği ayrık nitelikler dikkate alınarak imar planı 

yapılmasının önü açılmıĢ olmaktadır. 

Sektörel düzeyde ayrı bir planlama düzeni oluĢturulmasının nedeni 

olarak ise, karĢımıza teknik planlama gereksinimleri çıkar. Normal imar 

planlamasının hedefleri ve öncelikleri ile özel bir amaç doğrultusunda 

yapılmak istenen planlama çalıĢmalarının hedef ve öncelikleri arasında 

farklılıklar olması normaldir. 

Özel/sektörel planlama sürecinde özel hedefler ve öncelikler dik-

kate alınarak, kamunun özel kanunlarda belirlenmiĢ yararlarının gerçek-

leĢtirilmesine yönelik planlar hazırlanır. 

II- SEKTÖREL/ÖZEL PLANLAMA 

Sektörel ya da özel planlama, Kanun Koyucu tarafından belirlenen 

özel kamu yararı hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak plan 

yapmak anlamına gelir. Genel imar planlaması çerçevesinde gerçekleĢti-

rilemeyecek hedeflerin tutturulabilmesi için bu planlamaya ihtiyaç var-

dır. Sektörel ya da özel planlama baĢlığı altında ilk akla gelen alanlar; 

turizm, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, afet planlaması, gecekondu 

önleme ve ıslah planlaması ve organize sanayi bölgeleri planlamasıdır. 

1- Turizm Planları 

Turizm faaliyetlerinin ülke ekonomisi ve tanıtımı açısından taĢı-

dığı önem dikkate alınarak, teĢvik edilmesi ve turizm yatırımlarının 

önündeki engellerin kaldırılması gereksinimi, turizm amaçlı planlamanın 
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ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Turizm planlamasında yöntem ve 

yetki imar planlarından farklı düzenlenmiĢ bulunmaktadır. 

A- Hukuki Düzenleme 

Turizm planlaması konusu, Turizmi Teşvik Kanunu’nda düzenlen-

miĢtir. 2634 sayılı Kanun, adından da anlaĢılacağı üzere, turizmin geliĢ-

mesine yönelik olarak yapılacak idari hazırlıkların kolaylaĢtırılması ve 

özel sektör yatırımlarının teĢvik edilmesi ve önündeki engellerin kaldı-

rılması amacına yönelik olarak çıkarılmıĢ bir kanundur. Ġmar Kanunu, 

Turizmi TeĢvik Kanunu’nun uygulama alanlarında ve bölgelerinde bu 

Kanun’un hükümlerinin geçerli olacağını, 2634 sayılı Turizmi TeĢvik 

Kanunu’na aykırı olmayan Ġmar Kanunu düzenlemelerinin ise uygulana-

bileceğini düzenlemiĢtir. Ġmar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre, 

turizm alanı ilan edilmiĢ bölgelerle turizme yönelik kullanımların yoğun 

olduğu alanlarda yapılacak planlar, özel bir düzenlemeye tabi olup nor-

mal imar planlaması düzeni dıĢındadır. 

B- Yetki ve Yöntem 

Turizm planları, hazırlanması ve onaylanması açılarından yerel 

yönetimlerin yetkileri dıĢında kalan, merkezi idare tarafından hazırlanan 

ve onaylanan planlardır. 

a- Hazırlanma Süreci 

Turizmi TeĢvik Kanunu’na göre, turizm merkezleri ve bölgele-

rinde turizm amaçlı imar planlarının hazırlanması zorunludur. Bu zo-

runluluk doğrultusunda Turizm Bakanlığı turizm planlarının hazırlık 

aĢamasını yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Hazırlık sürecinin 

Bakanlık ya da özel hukuk kiĢileri tarafından gerçekleĢtirilebileceği Ka-

nun düzenlemesinden anlaĢılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının 

turizm planları hazırlaması daha çok büyük projelerde karĢımıza çıkar. 

Ġdare, ihaleyle özel sektöre bir alana turizme yönelik bir yatırım yaptır-

mak istediğinde, yatırımcının ihaleye ilgi duymasını sağlamaya yönelik 

olarak, planlama sürecini önceden tamamlayarak yatırımcıya kolaylık 

sağlayabilir. Bunun dıĢında turizm yatırımı konusunda istekli olanların 

kamu arazilerinin kendilerine tahsis edilmesinden sonra ya da kendi ta-

Ģınmazlarında turizme yönelik bir fonksiyon verilmiĢ olması durumunda, 

gerekli plan hazırlık çalıĢmalarını yaparak, Bakanlığa iletmesi de müm-

kündür. Bu durumda turizm planının hazırlık aĢaması özel sektör kiĢileri 
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tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olmakla birlikte, turizm amaçlı imar planı 

Bakanlık tarafından gerekirse değiĢtirilir ve/veya onaylanır. 

b- Onaylanma Süreci 

Turizmi TeĢvik Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan düzenlemeye 

göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı; kültür ve turizm koruma ve geliĢim 

bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, 

yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. 

Kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri ve turizm merkezle-

rinde Bakanlıkça yapılacak alt yapı ve planlama iĢlemlerine esas olmak 

üzere diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından istenilen bilgi, belge ve gö-

rüĢ üç ay içinde verilir. Bu süre sonunda istenilen bilgi, belge ve görüĢün 

verilmemesi durumunda ilgili iĢ ve iĢlemler Bakanlıkça resen tesis edi-

lebilir. 

Turizmi TeĢvik Kanunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının planlama 

yetkisini mutlak olarak düzenlemiĢ bulunmaktadır. 

Bakanlık bir baĢkası tarafından hazırlanan teklif planların uygun 

olmadığını görürse, gerekçesiyle birlikte teklif sahibine planı iade eder. 

Bakanlıkça belirlenen eksikliklerin giderilmesinden sonra tekrar sunulan 

planların tamamlanmıĢ olması durumunda planlar onaylanır. 

c- Askı ve Ġtiraz Süreci 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun bulunan planlar ilan 

edilmek üzere, ilgili valilik ya da belediyeye gönderilir. Ġlgili yerel idari 

birim onaylanmıĢ bulunan turizm planını bir ay süreyle ilan eder. Ġlan 

sırasında plana yapılacak itirazlar ilgili idari birim tarafından alınır ve 

Bakanlığa iletilir. Bakanlığa iletilen itirazlar değerlendirilir ve sonuçlan-

dırılır. Ġtirazların planların yürütmesine etkisi yoktur. 

2- Koruma Amaçlı Planlama 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulu-

nan, ülke tarihinin ve insanlık mirasının korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması zorunluluğu kapsamında korunacak olan alanların özel bir 

planlamaya tabi tutulması zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında 

koruma amaçlı imar planları yapılır. Bu konu daha önceki ölümlerde 

irdelenmiĢtir. 
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3- Gecekondu Önleme ve Islah Planlaması 

Ġmar planlaması çalıĢmalarının temel hedefi olan düzenli kent-

leĢme çalıĢmalarının önündeki en büyük engel kaçak yapılaĢmadır. Ka-

çak yapılaĢmanın sonucunda ortaya çıkan yerleĢim alanlarına gecekondu 

alanları denilmektedir. Gecekondu yapılaĢması ve yerleĢimi, adından 

anlaĢılacağı üzere, plansız ve izinsiz bir yapılaĢma faaliyeti sonrasında 

ortaya çıkan bir yapılaĢmadır ve bu yapılaĢmanın ruhsata bağlanması 

olanağı yoktur. Bu noktada Ġdare, gecekondulaĢmayla mücadele edebil-

mek için planlama sürecinde iki Ģeyi yapma yoluna gidecektir. Bunlar-

dan birincisi, gecekondunun önlenmesi amacıyla gecekondu önleme 

bölgesinin tespitidir. Ġkincisi ise, var olan gecekonduların ıslah edilme-

sine yönelik planlamadır. 

A- Gecekondu Kavramı 

İmar planlarına, imar mevzuatına, ilke ve kurallara bağlı kalmak-

sızın, hiçbir kurumdan izin almadan başkasının mülkiyeti altında bulu-

nan arazilerde inşa edilen yapıya gecekondu denir. Gecekonduyu kaçak 

inĢaattan/yapıdan ayıran en önemli nokta, kaçak inĢaat/yapı kiĢinin 

kendi mülkiyeti üzerinde de yapılabilen bir izinsiz inĢai faaliyetken, ge-

cekondu baĢkasının arazisi üzerinde yapılan kaçak inĢai faaliyettir. 

B- Gecekondu Önleme Bölgeleri 

Ġdare, gecekondulaĢmayla mücadele edebilmek için öncelikle ge-

cekondulaĢmayla mücadele edilecek alanları belirler. Belirlenen alan-

larda gecekonduların imar mevzuatına uygun hale getirilmesi ve sağlıklı 

bir kent dokusunun oluĢturulması için çalıĢmalar yapılır. Gecekondu 

önleme bölgesi, gecekonduların bulunduğu alanların rehabilite edilme-

sine yönelik bir bölge olmanın yanında yeni gecekonduların yapılması-

nın önlenmesi amacıyla yeni yapılaĢmaya imkan veren bir bölge özelli-

ğine de sahiptir. 

C- Islah Planları 

Gecekondu önleme bölgelerinin düzenli bir kent haline dönüĢmesi 

için Ġdare, kamunun mülkiyetinde bulunmaktayken gecekondulaĢmıĢ 

alanların ıslahına yönelik olarak “gecekondu ıslah imar planları” hazır-

layarak sorunun çözümünü sağlar. 

Gecekondu ıslah planları konusunda belediyelerin yapmıĢ olduk-

ları hazırlıklar, TOKĠ BaĢkanlığı tarafından değerlendirilir. TOKĠ, ha-
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zırlanan planın yeterli olmadığı kanaatine ulaĢırsa düzeltilmesi yoluna 

gider. Haritaların ve planların hazırlanması TOKĠ BaĢkanlığının dene-

timi altında ilgili belediyeler tarafından gerçekleĢtirilir. TOKĠ planı ia-

deye, değiĢtirilmesini istemeye, resen değiĢtirmeye ya da aynen onayla-

maya yetkilidir. Onaylanan planlar ilgili belediye tarafından bir ay sü-

reyle ilan edilir. 

TOKĠ BaĢkanlığı ıslah imar planlarında sahip olduğu yetkinin 

benzerine ıslah programlarının hazırlanmasında da sahiptir. Islah imar 

programında öncelik ve etaplar BaĢkanlık tarafından belirlenir. 

4- Afet Planlaması 

Afet olarak tanımlanan doğal olaylar, meydana geldikleri bölgenin 

sosyal yaĢamının olağan Ģekilde devamını engelleyen, toplum düzenini 

bozan olaylardır. Afetler nedeniyle toplumun normal yaĢantısına geri 

dönebilmesi için dıĢarıdan desteğe ihtiyaç duymasından hareketle Ġdare-

nin bazı tedbirler alması gerekmektedir. Afet durumunda merkezi idare-

nin acil önlemler paketi oluĢturması ve bu doğrultuda ilgili valiliğin ge-

rekli uygulamaları yapması esastır. Bu süreçte Hükümet adına alınması 

gerekli kararlar dıĢında merkezi idare adına alınacak kararlar Bayındırlık 

ve Ġskân Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bayındırlık ve Ġskân Ba-

kanlığı tarafından alınan kararlarla oluĢturulan tedbirler taĢra yöneticileri 

tarafından (valilik) uygulamaya konulacaktır. Bu süreçte en önemli 

konu, afete karĢı alınacak tedbirlerin etkinliğini sağlamaya yönelik 

planlamadır. 

Merkezi idare adına Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının üstlendiği 

planlama kapsamında, imar planlaması da vardır. Bakanlık tedbirlerin 

uygulanabilirliğini ve etkinliğini sağlamaya yönelik olarak gereksinim 

duyulan sınırlar içerisinde afet imar planlaması yapmaya yetkilidir. 

5- Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama 

Organize sanayi bölgeleri (OSB) ülkenin ekonomik kalkınmasının 

sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi, toplum sağlığının korunması, yatı-

rım altyapısının oluĢturulması ve ülkenin ekonomik kaynaklarının kal-

kınmaya yöneltilmesi için oluĢturulmuĢtur. 

Organize sanayi bölgesi olarak ilan edilmiĢ bulunan alanlarda özel 

bir planlama gereksinimi olacağı tartıĢmasızdır. SanayileĢmenin altya-

pısı kurularak yatırımcının teĢvik edilebilmesi için bölgenin sanayi 

amacı doğrultusunda özel bir plana sahip olması kaçınılmazdır. Bu doğ-
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rultuda organize sanayi bölgelerinde imar planları, mevzii imar planı 

olarak organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından hazırlanır, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının onayı sonrasında il idare kurulunun kararıyla yü-

rürlüğe girer. Planlamanın hazırlık süreci OSB yönetimince, onay süreci 

ise Bakanlıkça yerine getirilir. Bakanlık onayına rağmen OSB mevzii 

imar planlarının yürürlüğe girebilmesi için il idare kurulunun kararına 

gereksinim duyulur. Kanun düzenlemesinde yer alan “Bakanlığın ona-

yına sunulur” ve “il idare kurulu kararıyla yürürlüğe girer” ifadesi 

planlama tekniği açısından uygun değildir. Bakanlık tarafından onayla-

nan mevzii organize sanayi bölgesi planının yürürlüğe girmesi için ay-

rıca il idare kurulu kararı aranması, Bakanlığın kararının merkezi idare-

nin taĢra birimi tarafından onaylanması sonucunu doğurmakta olduğun-

dan idari kurumsal yapıya uygun düĢmemektedir. 

 

 



 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠMAR PLANLARINA KARġI ĠPTAL DAVALARI 

YapılaĢma faaliyetleri, mülkiyet hakkının kullanılmasında, hakkın 

ayrılmaz bir parçası olarak karĢımıza çıkmaktadır. YapılaĢmayı mülkiyet 

hakkıyla iç içe geçmiĢ bir hak olarak görmek doğru olacaktır. Bir baĢka 

ifadeyle, yapılaĢma baĢlı baĢına bir haktır. Ancak yapılaĢma hakkının 

kullanılmasına getirilen kısıtlamalar, mülkiyet hakkı üzerinde doğrudan 

ve yoğun bir baskı oluĢturmaktadır. Bu noktada, mülkiyet hakkının ta-

mamlayıcısı olan inĢaat yapabilme hakkını etkileyen durumların değer-

lendirilmesi daha bir önemli olmaktadır. YapılaĢma hakkını doğrudan 

etkileyecek imar durum değiĢikliklerinin hukuka uygunluğu ve bu deği-

Ģiklikler karĢısında mevcut yapılaĢma seviyesinin ve beklenti düzeyinde 

kalan kısımların hukuki durumlarının ne olacağı incelenmesi gereken bir 

baĢka konudur. Zira mülkiyet hakkının ayrılmaz bir parçası olan ve mül-

kiyet hakkını bütünleyen yapılaĢma faaliyetlerinin gereksinim duyacağı 

ekonomik altyapı, ister istemez bu faaliyetlerin toplum ve ilgilileri 

tarafından duyarlı bir Ģekilde algılanmasına neden olmaktadır. Ortaya 

çıkan bu duyarlılık, malikler ya da yapılaĢmadan yararlananlar kadar, 

sürece karĢı duranlar açısından da konunun hukuki olarak açıklığa 

kavuĢturulmasını gerektirmektedir. 

Ġmar durumunda değiĢiklik yaĢanması, bir yönüyle yargı kararla-

rıyla gerçekleĢebilirken, diğer yönüyle imar konusunda yetkili idarelerin 

karar almasıyla oluĢmaktadır. 

I- ĠMAR PLANLARININ ĠPTALĠ DAVALARI 

Ġmar planlama sürecinin birçok temel hak ve özgürlük üzerinde 

doğrudan etkili olması, bu alanda yapılacak idari iĢlemlerin hukuka uy-

gunluğunun sağlanmasını daha da önemli hale getirmektedir. Ġmar plan-

larının, mülkiyet hakkı baĢta olmak üzere, yerleĢme, seyahat, özel giri-

Ģim, basın, toplantı ve gösteri yürüyüĢü hakları üzerindeki etkileri, bu 

hak özgürlüklerin korunması noktasında denetimi zorunlu hale getir-

mektedir. 
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Ġmar planlarının hukuka uygunluk denetiminin sağlanmasında en 

etkin yol olarak karĢımıza, idari yargı düzeninde açılacak iptal davaları 

çıkmaktadır. 

1- Ġmar Planlarının Ġptali Davaları 

Ġmar planlarına karĢı açılacak iptal davaları, üzerinde ciddi tartıĢ-

malar olan davalardır. Özellikle iptal davası açılmasında davacının men-

faat koĢulunun gerçekleĢip gerçekleĢmediği noktasında ortaya çıkan 

yargı kararlarının birbirini bütünlemekte olduğunu söylemek oldukça zor 

olacaktır. 

Ġptal davası açabilmeye imkân sağlayan menfaat koĢulunun kimler 

için var olduğu, kimler için olmadığı noktasında belirleyici kurallar 

mahkemeler tarafından oluĢturulmaktadır. Yargı yerleri tarafından yapı-

lan dava açma koĢulunun gerçekleĢmediği yorumları, aynı konuda, aynı 

bölge idare mahkemesi çatısı altında bulunan idare mahkemelerinin, 

hatta aynı idare mahkemesinin farklı davalardaki kararlarında çeliĢmek-

tedir. Böyle bir durum, toplum nezdinde Adalet’e olan inancı ve güveni 

olumsuz etkilemektedir
1
. 

Her idari iĢleme karĢı herkes tarafından iptal davası açılması düĢü-

nülemez. Dava açacak kiĢiler arasında belli ölçüler içinde menfaat iliĢ-

kisi bulunması gerekmektedir. Her davada, dava açan kiĢinin menfaati-

nin, iptali istenen iĢlemle ne ölçüde ihlal edildiğinin takdiri de yargı 

mercilerine bırakılmıĢtır. Ġptal davası açılabilmesi için kiĢisel, meĢru, 

güncel bir menfaatin bulunması halinde, aranan menfaat iliĢkisi gerçek-

leĢecektir. BaĢka bir anlatımla, iptal davasına konu olan iĢlemin davacı-

                                                           
1
 Bir siyasetçi tarafından, kiĢisel olarak açılan davada, ikamet etmekte olduğu semtin 

dıĢında bir yerde bulunan parsele iliĢkin planların iptali talebinde menfaat koĢulunun 

gerçekleĢmiĢ olduğuna karar verilirken, bir baĢka kiĢinin ikamet ettiği yerdeki yeĢil 

alana iliĢkin plan tadilatına karĢı açtığı iptal davasında menfaat koĢulunun gerçek-

leĢmemesi nedeniyle davanın ön koĢullardan reddine karar verilebilmektedir. Hatta 

daha da ileri gidilerek, bir imar planı değiĢikliğine karĢı mahalle sakinleri tarafından 

açılan davada, bir mahkeme menfaatin bulunduğuna karar verirken, diğer mahkeme 

menfaat eksikliğinden ret kararı verebilmektedir. Bu baĢlık altında değinilen karar 

örnekleri özellikle çalıĢmaya alınmamıĢtır. Bu tercihin arka planında idari yargı yer-

lerinin hukuki yorumları arasında farklılık olabileceğinin kabulü ve çok sayıda örnek 

olmasına karĢılık, alınan örneklerin münhasır olarak anlaĢılması riskini ortadan kal-

dırma isteği etkili olmuĢtur. Ġmar planlarına karĢı açılacak iptal davalarında menfaat 

koĢulu konusunda kanuni düzenleme ihtiyacı giderilmeden, yargı yerleri tarafından 

alınan kararların eleĢtirilmesi çok adil olmayacaktır. 
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nın menfaatini ihlal ettiğinden söz edilebilmesi için, davacıyı etkilemesi, 

yani davacının kiĢisel menfaatini ihlal etmesi, iĢlem ile davacı arasında 

ciddi ve makul bir iliĢkinin bulunması gerekmektedir. Aksi halde dava, 

menfaat iliĢkisi olmadığından reddedilir. DanıĢtay kararları, bölgedeki 

diğer arsa sahiplerinin, sivil toplum kuruluĢlarının ve Ģehir plancıları ile 

mimarlar odalarının dava açmalarında menfaat koĢulu olduğunu kabul 

etmektedir. 

Ġmar planlarına karĢı açılacak davalar, planın askıya çıkarılması 

üzerine doğrudan ya da planın uygulanmasına yönelik birel iĢlem üze-

rine birlikte açılabilir. Ġmar planlarına karĢı doğrudan açılacak davalar, 

planın askıya çıkarılması üzerine, planın ilanından hareketle dava hakkı-

nın kullanılması olarak karĢımıza çıkar. Düzenleyici bir idari iĢlem olan 

imar planlarına karĢı ilandan itibaren süresinde dava açılamaması duru-

munda, birel uygulama iĢlemi olan imar durumu veya inĢaat ruhsatı is-

temi üzerine, hem uygulama iĢlemine, hem de dayanağı olan imar plan-

larına dava açılması mümkündür. 

Ġmar planlarını askı süresinde öğrenen veya imar durumunu, du-

rum belgesi ya da inĢaat izni baĢvurusu sebebiyle öğrenen kiĢiler; bu 

planın, planlama esaslarına ve Ģehircilik ilkelerine aykırı olması halinde 

60 gün içinde dava açıp, planın iptalini isteyebilirler. 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’nun "Dava Açma Sü-

resi" baĢlıklı 7. maddesinde; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı 

süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay’da ve idare mahkemelerinde altmıĢ 

gün olduğunu; ilanı gereken düzenleyici iĢlemlerde dava süresinin, ilan 

tarihini izleyen günden itibaren baĢlayacağını, aynı Kanun’un "Üst Ma-

kamlara BaĢvurma" baĢlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari 

dava açılmadan önce, idari iĢlemin kaldırılması, geri alınması, değiĢti-

rilmesi veya yeni bir iĢlem yapılmasının üst makamdan, üst makam 

yoksa iĢlemi yapmıĢ olan makamdan, idari dava açma süresi içinde iste-

nebileceğini, bu baĢvurunun iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma 

süresini durduracağını, altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin 

reddedilmiĢ sayılacağını kurala bağlanmıĢtır. Kanun’un 10. maddesinde, 

"İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eyle-

min yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde 

bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bit-

tiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danış-

tay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre 

içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, istemin reddi 



İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları 174 

sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde 

dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden 

itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi 

hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari ma-

kamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 

dava açabilirler" hükmü getirilmiĢtir. 

Yukarıdaki maddeler doğrultusunda, imar planlarına karĢı, 2577 

sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında baĢvuru için, 3194 sayılı Ka-

nun’un 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaĢılmaktadır. 

Böylece, imar planlarına karĢı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında baĢvuruda bulunulması ve bu baĢvu-

ruya idari dava açma süresinin baĢlangıç tarihi olan son ilan tarihinden 

itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiĢ sayılması 

halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son 

ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin red-

dedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma 

süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. Ġmar plan-

larına askı süresi içinde bir itirazda bulunulmamıĢ ise davanın, 2577 

sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca imar planının son ilan tarihini izle-

yen günden itibaren 60 gün içinde açılması gerekir. Ġmar planı için 10. 

madde kapsamında baĢvuru yapılarak değiĢtirilmesinin istenilmesi ha-

linde verilecek cevabın da dava konusu edilmesi gerekmektedir. 

Ruhsat, imar durumu, kamulaĢtırma gibi uygulama iĢlemlerinin 

yapılması halinde, uygulama iĢlemiyle birlikte imar planının da iptali 

istemiyle dava açılabilir. 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi uya-

rınca, idari iĢleme karĢı idari dava açma süresi içerisinde yapılacak olan 

baĢvuru üzerine 60 gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ 

sayılacağı, bu tarihten itibaren durmuĢ olan dava açma süresinin yeniden 

iĢlemeye baĢlayacağı ve dava açma süresi geçtikten sonra aynı nitelikte 

baĢvuruların ve Ġdarece verilen cevapların dava açma süresini ihya et-

meyeceği açıktır. Süresi geçtikten sonra Ġdarece verilecek olan yanıtın 

dava açma süresini ihya etmemesi için istemin reddi gerektiği, Ġdare 

tarafından baĢvuru değerlendirilerek yeni iĢlem tesis edilmiĢ olması ha-

linde ise yeni bir hukuki durum ortaya çıkacağından, önceki iĢlemden 
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farklı bir hukuki sonuç yaratan bu iĢleme karĢı süresi içerisinde dava 

açılabileceği kabul edilmektedir
2
. 

Ġmar planlarının yargısal denetimi sırasında; Ģehircilik ilkeleri, 

planlama esasları ve kamu yararı kriterlerinin yanı sıra imar planının 

bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korun-

ması gibi olgular da mahkemece incelenir. 

Açılan imar planı iptal davalarında mahkemeler; ilgili belediyeden 

imar planlarını ve meclis görüĢme tutanaklarını getirdikten sonra ço-

ğunlukla alınan bilirkiĢi raporlarına göre; imar planının yürütmesinin 

durdurulması kararını, imar planının iptali yahut davanın reddi kararını 

vermektedir. 

2- Ġmar Planlama Faaliyetlerinden Doğan Zararların Tazmi-

nine Yönelik Tam Yargı Davaları 

Ġmar planlama sürecinde Ġdarenin sahip olduğu yetkiler, faaliyetin 

ilgili olduğu hak ve özgürlükler nedeniyle, kanunda açıkça düzenlenmesi 

gereken yetkilerdir. Aksi takdirde, temel hak ve özgürlüklerin anayasal 

güvenceye alınması zorunluluğunun ve hak ve özgürlüklere yapılacak 

müdahalelerin Anayasa’ya uygun olarak ve ancak kanunla düzenlenebi-

leceği kuralının anlamı kalmayacaktır. Bu noktada, Ġdarenin imar plan-

lama ve uygulama yetkilerinin yasalarla açıkça düzenlenmesi ve hukuk 

tarafından bağlanması gerekliliği karĢımıza çıkar. Yetkileri yasa kuralla-

rıyla bağlanan Ġdarenin, bu kurallara uygun hareket etmesi zorunluluğu 

vardır. Bağlı yetki olarak ifade edilen bu durum, takdir yetkisinin tersi 

olarak kabul edilmiĢtir. 

Yetkisi bağlı olan Ġdare, kanunda belirlenen koĢulların varlığı du-

rumunda, kanunda gösterilen Ģekilde hareket edecektir. Ġdarenin kanunda 

belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmesi zorunluluğu, imar 

planlama ve uygulama sürecinin hukuka uygunluğunun sağlanması ba-

kımından vazgeçilmezdir. Ġdare, imar planlama ve uygulama sürecinde 

kanunlarda olmayan bir yetkiyi kullanamaz ve kanunda gösterilenlerin 

dıĢında hareket edemez. 

Ġdarenin kanunda yer alan düzenlemeler dıĢında bir irade ortaya 

koyması durumunda, bu karardan etkilenen kiĢilerin Ġdareye karĢı tazmi-

nat davası açabilmesi mümkündür. Ġmar planlama ve uygulamalarından 

                                                           
2
 Daha geniĢ bilgi için bakınız: ÖNGÖREN, Gürsel, Ġdari Yargıda Dava Açma Süre-

leri, Ġstanbul, 1990. 
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zarar görüldüğü gerekçesiyle açılacak davalarda, Ġdarenin bu kararlarıyla 

zarar arasında illiyet bağının ispatlanması davacının yükümlülüğüdür. 

Ġmar planlama ve uygulamalarından doğan zararlar konusunda, ortada 

açık ve net bir zararın bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve ona göre 

dava açılması gerekir. 

Ġdari yargı düzeninin tam yargı davasına konu edilebilecek zararlar 

konusunda daraltıcı bir yorum tercih ettikleri bilinmektedir. Davacının 

aktifinde gerçekleĢen azalmaya odaklanılmakta, beklenen bir kazancın 

elde edilememiĢ olması durumunu zarar kapsamında değerlendirme-

mektedir. Bu noktada Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi yorumlarıyla, 

Türk Ġdari Yargı Düzeni arasında yorumlama farklılıkları ortaya çık-

maktadır. 

Mülkiyet hakkının korunmasına yönelik olarak 1982 Anaya-

sası’nın 35. maddesi düzenlemesi ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi-

nin Ek 1 nolu Protokolünde yer alan hükümler, mülkiyet hakkının ko-

runması konusunu sıkı kurallara bağlamıĢtır. Bu düzenlemelere bakıldı-

ğında, imar planlaması yoluyla, mülkiyet hakkının on yıllarla ifade edi-

lebilecek Ģekilde kısıtlanmasının hukuki altyapısının bulunmadığı ve 

Ġdarenin bu yaklaĢımından doğan zararı göze alması gerektiği görüle-

cektir. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından ortaya konulan yo-

rumlar ve bu yorumların bağlayıcılığı dikkate alındığında, imar planla-

ması yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin makul bir süreyi 

aĢması durumunda, ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi gerekeceği 

açıktır. Planlarda kamulaĢtırma gerektiren bir fonksiyon verilmiĢ taĢın-

mazın, beĢ yıl içerisinde kamulaĢtırılması ya da plan hükmünün düzel-

tilmesi yolunda bir yaklaĢım, hukuk sınırları içerisinde Ġdarenin karar 

alabilme yetkisinin son noktasıdır. Bir kanun hükmüyle yapılmıĢ olsa 

dahi, toplumun bir kesiminin ya da kısmının, mülkiyet hakkı üzerinde 

sınırlama oluĢturulması kabul edilebilir bir durum olmayacaktır. Dünya-

nın en önemli alanlarından biri olan Boğaziçi bölgesinde, Boğaziçi Ka-

nunuyla getirilen mülkiyet hakkı kısıtlamasının 1983 yılında bu yana 

devam ettiği, maliklerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında bir hare-

ket gerçekleĢmediği ortadadır. Bu durum açıkça Anayasa’nın 35. mad-

desine ve Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Ek 1 nolu Protokolüne aykı-

rıdır. Bu konuda Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılacak baĢvu-

runun Devlet aleyhine sonuçlanacağı kuvvetle muhtemeldir. 

Belli bir alanın ya da değerin korunması gerekliliği veya bir Ģehrin 

sağlıklı, düzenli ve estetik olması elbette ki kamu yararınadır. Bu gerek-
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lilikleri gerçekleĢtirmeye yönelik olarak mülkiyet hakkı üzerinde kısıt-

lamalara gidilebilir. Buna karĢılık, toplumun yararına olan bir uygula-

madan dolayı kiĢilerin mağdur edilmelerinin de kamu külfetleri karĢı-

sında eĢitlik ilkesiyle bağdaĢmayacağı açıktır. Anayasa Mahkemesi 

tarafından ortaya konulan yorumda, imar planının uygulanmasına sağ-

lamaya yönelik olarak hazırlanan ve hazırlanması zorunluluk olan imar 

programlarına alınmıĢ bir kamulaĢtırmada dahi, yapılaĢma hakkına geti-

rilen kısıtlama, mülkiyet hakkına yapılan ve Anayasaya aykırı bir müda-

hale olduğu gerekçesiyle Ġmar Kanunu’nun 13. maddesinin iptaline karar 

verilmesiyle, imar planları ile getirilen onlarca yıllık kısıtlamaların hukuki 

dayanağının olmadığı görülmektedir. Ġmar programlarının beĢ yıl için hazır-

lanacağı ve programa alınan bir konunun en geç beĢ yıl içerisinde uygu-

lanacağı dikkate alındığında ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu du-

rumun hukuka/Anayasaya aykırı bulunduğuna bakıldığında durum daha 

net bir Ģekilde anlaĢılacaktır
3
. 

                                                           
3
 Anayasa Mahkemesinin, 29.12.1999 tarihli ve 1999/33 E., 1999/51 K. sayılı ka-

rarı:  

Ġtiraz Yoluna BaĢvuran : Ġstanbul 6. Ġdare Mahkemesi 

Ġtirazın Konusu : 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı Ġmar Kanunu'nun 13. maddesinin bi-

rinci ve üçüncü fıkralarının Anayasa'nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali 

istemidir. 

I- Olay 

Ġmar plânında ilkokul yeri olarak ayrılan taĢınmazın kamulaĢtırılması veya plân deği-

Ģikliği yapılması isteminin reddine iliĢkin iĢlemin iptali istemiyle açılan davada, da-

vacıların Anayasa'ya aykırılık savlarının ciddi olduğu kanısına varan Mahkeme, 3194 

sayılı Yasa'nın 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının iptali için baĢvurmuĢtur. 

II-Ġtirazın Gerekçesi 

BaĢvuru kararının gerekçe bölümü Ģöyledir :  

"1- 3194 sayılı Ġmar Kanununun yukarıda tam metni aktarılan 13. maddesinin 1. fık-

rasında resmi yapılara, tesislere... umumi hizmetlere ayrılan alanlarda inĢaata... ila-

veler yapılmasına izin verilmeyeceği, ancak imar programına alınıncaya kadar mev-

cut kullanma Ģeklinin devam edeceği 3. fıkrasında ise parsel sahibinin imar planları-

nın tasdik tarihinden itibaren beĢ yıl sonra müracaat ettiğinde...yeni imar planına göre 

inĢaat yapılabileceği belirtilerek ilgili taĢınmazların maliklerinin mülkiyet hakkının 

"Ġmar programı" olgusu ile doğru orantı kurulmuĢ ve adeta mülkiyet hakkı imar 

programına endekslenmiĢtir. Yasa koyucu, bu düzenleme ile taĢınmaz malikinin 

mülkiyet hakkını kullanabilmesini, adeta taĢınmazın imar programına alınabilmesi 

halinde mümkün görmüĢ, aksi takdirde taĢınmaz imar programına alınıncaya kadar 

taĢınmaz malikinin malik sıfatının hiçbir hukuki anlam ifade etmeyeceği sonucu or-

taya çıkmıĢtır. 
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Nitekim uygulamada idarelerin geç iĢlemesi nedeniyle imar programları yapılma-

makta, yapılsa bile bu yasa koyucunun öngörmüĢ olduğu beĢ yıllık süreleri aĢmakta 

ve belirsizlik haline dönüĢerek ilgililerin mülkiyet hakkının gasbı sonucunu doğur-

maktadır. 

2- Bununla birlikte mülkiyet hakkının gasbı sonucunu doğuracak uygulamalara yol 

açan imar programına alınması olgusu, anayasal kurumlar olan kamulaĢtırma ve 

devletleĢtirme dıĢında bir mülkiyet sınırlaması olmaktadır. Bu durum Anayasanın 35. 

maddesi ile getirilen anayasal güvenceyi zedelemektedir. 

3- Yine Anayasa Mahkemesinin 21.6.1990 gün ve E: 1990/8 ve K: 1990/12 sayılı ka-

rarının azlık oyunda belirtildiği üzere sosyal hukuk devleti hak ve özgürlüklere daya-

nan onların geniĢletilip güçlendirilmesine olanak tanıyan, bu yoldaki güvenceleriyle 

saygınlık ve onur kazanan bir nitelikte değerlendirilmek yerine, istediğini hiçbir ölçü 

tanımadan yapabilen bir güç olarak düĢünülürse, bu tür devlet hukuk dıĢına kolayca 

kayabileceği gibi nice iĢlem ve eylemler devlet adına ve devlet adı kullanılarak, 

böylesi bahanelere sığınılarak gerçekleĢtirilir. Oysa devletin her Ģeyden önce ver-

mesi, duyurması gereken Ģey güvendir. Mülkiyet kavramına, bu hakkın anlamına ve 

hukuksal yapısının gereklerine aykırı biçimde el atmalar, kamusal zorunluluklar da-

yanak gösterilerek getirilen sınırlama ve daraltmalar, imar düzenlemelerinin bu hak-

kın özüne dokunması, bu haktan üstün tutulması görünümünde olmaktadır. 

Buradan hareketle denilebilir ki, mülkiyet hakkının kamu yararı için kısıtlandığı ve 

korunduğu yasa koyucu tarafından öngörülmekteyse de ve imar programına alınma 

için beĢ yıllık süre belirlenmiĢse de, bu sürenin idarelerce aĢılmakta olduğu ve bir 

türlü uyulmadığı dikkate alınarak kamu yararı sağlanamamakta aynı zamanda birey-

lerin mülkiyet hakkı üzerinde tasarrufta bulunmaları engellenmektedir. 

4- Bu durumda, 3194 sayılı Yasanın 13. maddesinin 1. ve 3. fıkra hükümleri kiĢilerin 

mülkiyet hakkının kullanımını imar programına alınmaya endekslediğinden ve bunun 

içinde beĢ yıllık süre öngörüldüğünden ancak bu beĢ yıllık sürenin bir kereye mahsus 

olmadığı, uygulamada idarelerce beĢ yıllık süreye uyulmadığı ve uyulması konu-

sunda yaptırım mekanizmasının yasada yazılmadığı, dolayısıyla kalkıĢ noktası kamu 

yararı olmakla birlikte, kamu yararının böylesi uygulamalarla tesis olunamadığı, ak-

sine mülkiyet hakkının zedelendiği dikkate alınarak, Anayasanın 35. maddesine ve 

hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurlarından olan kiĢilerin hukuki güvence içinde 

bulunmaları (hukuki güvenlik) olgusuna aykırılık teĢkil ettiğinden Anayasanın 2. 

maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu 3194 sayılı Ġmar Kanununun 13. maddesinin 1. ve 

3. fıkralarının Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı olduğu kanaatine varılarak 

konunun incelenmesi için dava dosyasındaki belge örneklerinin Anayasa Mahkemesi 

BaĢkanlığı'na gönderilmesine 30.11.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." 

III- Yasa Metinleri 

A. Ġtiraz Konusu Yasa Kuralları 

3194 sayılı Yasa'nın itiraz konusu birinci ve üçüncü fıkraları da içeren 13. maddesi 

Ģöyledir:  
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"Madde 13- Resmî yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeĢil saha, 

çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumî hizmetlere ayrılan alan-

larda inĢaata ve mevcut bina varsa esaslı değiĢiklik ve ilaveler yapılmasına izin ve-

rilmez. Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma Ģekli devam eder. 

Ġmar programına alınan alanlarda kamulaĢtırma yapılıncaya kadar emlak vergisi 

ödenmesi durdurulur. KamulaĢtırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile kamu-

laĢtırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaĢtırmayı yapan 

idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaĢtırma yapılmadan önce 

plan değiĢikliği ile kamulaĢtırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise 

durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. 

Ancak, parsel sahibi imar planlarının tasdik tarihinden itibaren beĢ yıl sonra müracaat 

ettiğinde imar planlarında meydana gelen değiĢikliklerden ve civarın özelliklerinden 

dolayı okul, cami ve otopark sahası ve benzeri umumî hizmetlere ayrılan alanlardan 

ilgili kamu kuruluĢunca yapımından vazgeçildiğine dair görüĢ alındığı takdirde, tüm 

belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini yeniden irdeleyerek hazırla-

nacak yeni imar plânına göre inĢaat yapılır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ya-

pılan imar planlarında, bahsedilen beĢ yıllık süre bu Kanunun yürürlük tarihinden iti-

baren geçerlidir. 

OnaylanmıĢ imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu 

Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sa-

hiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu terk iĢlemlerinden 

ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz." 

B. Dayanılan Anayasa Kuralları 

Ġtiraz baĢvurusunda dayanılan Anayasa kuralları Ģunlardır :  

1- "Madde 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanıĢma ve adalet 

anlayıĢı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baĢlangıçta be-

lirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." 

2- "Madde 35.- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." 

C. Ġlgili Görülen Anayasa Kuralı 

Anayasa'nın ilgili görülen 13. maddesi Ģöyledir :  

"Madde 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-

tünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ge-

nel asayiĢin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve 

ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 

ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düze-

ninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dıĢında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için 

geçerlidir." 
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IV- Ġlk Ġnceleme 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Ahmet Necdet Sezer, Güven 

Dinçer, Samia Akbulut, HaĢim Kılıç, Yalçın Acargün, Mustafa Bumin, Sacit Adalı, 

Ali Hüner, Fulya Kantarcıoğlu, Mahir Can Ilıcak Ve RüĢtü Sönmez'in katılmalarıyla 

21.9.1999 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, itiraz konusu kurallar öncelikle 

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddeleri yönünden incelenmiĢtir. 

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin üçüncü fıkrasının iptali için daha önce yapılan 

baĢvuru, 1.6.1989 günlü, Esas: 1988/34, Karar: 1989/26 sayılı kararla, kuralın Ana-

yasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle reddedilmiĢtir. 

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddelerine göre Anayasa Mahkeme-

si'nin iĢin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından 

sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla tek-

rar baĢvuruda bulunulamaz.  

Aynı kural hakkında yeni bir baĢvurunun yapılabilmesi için önceki kararın Resmî 

Gazete'de yayımlandığı 5.12.1989 gününden baĢlayarak geçmesi gerekli on yıllık 

süre henüz geçmemiĢtir. 

Bu nedenle, 3194 sayılı Ġmar Kanunu'nun 13. maddesinin üçüncü fıkrasına iliĢkin iti-

raz baĢvurusunun, Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddelerinin son 

fıkraları uyarınca reddine, Güven Dinçer'in karĢıoyu ve oyçokluğuyla; 13. maddenin 

birinci fıkrasına iliĢkin itirazın ise esasının incelenmesine, Ahmet Necdet Sezer, 

Samia Akbulut, HaĢim Kılıç, Mustafa Bumin ile Ali Hüner'in "Fıkranın davada uy-

gulanacak kural olmadığı" yolundaki karĢıoyları ve oyçokluğuyla karar verilmiĢtir. 

V- Esasın Ġncelenmesi 

BaĢvuru kararı ve ekleri, iĢin esasına iliĢkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, ilgili gö-

rülen ve dayanılan Anayasa kurallarıyla bunların gerekçeleri ve öteki yasama belge-

leri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü :  

A. Ġtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı 

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin birinci fıkrasında, imar plânlarında, resmî yapı-

lara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeĢil saha, çocuk bahçesi, pazar 

yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanlarda, inĢaata ve mevcut 

bina varsa esaslı değiĢiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği, imar progra-

mına alınıncaya kadar mevcut kullanma Ģeklinin devam edeceği, üçüncü fıkrasında 

ise imar plânlarının tasdik tarihinden itibaren beĢ yıl sonra parsel sahibinin, baĢvu-

ruda bulunarak imar plânlarında meydana gelen değiĢikliklerden ve civarın özellikle-

rinden dolayı okul, cami ve otopark sahası ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan 

alanların yapımından ilgili kamu kuruluĢunca vazgeçildiğine dair görüĢ alması ko-

Ģuluyla tüm belirli çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesini yeniden irdeleye-

rek hazırlanacak yeni imar plânına göre inĢaat yapabileceği belirtilmiĢtir. 

Buna göre, imar plânlarında maddede belirtilen umumi hizmetlere ayrılan alanlarda 

inĢaat veya bina varsa bunda esaslı değiĢiklik ve ilaveler yapılması, parsel sahibinin, 

imar plânının onay tarihinden beĢ yıl geçtikten sonra baĢvuruda bulunarak ilgili kamu 

kuruluĢundan maddede belirtilen hizmetlere ayrılan alanların yapımından vazgeçti-
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ğine iliĢkin görüĢ almasına bağlı bulunduğundan, ilgili kamu kuruluĢunun umumi 

hizmetlere ayrılan alanların yapımından vazgeçmemesi durumunda bu alanlarda par-

sel sahibinin inĢaat olanağı bulunmamaktadır. 

B. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu 

Mahkeme, baĢvuru kararında, yasakoyucunun itiraz konusu düzenlemeyle taĢınmaz 

malikinin mülkiyet hakkını kullanabilmesini adeta taĢınmazın imar programına alı-

nabilmesi koĢuluna bağladığını, uygulamada ise imar programlarının, yasada öngö-

rülen beĢ yıllık süre içinde yapılamamasının belirsizlik oluĢturduğunu, mülkiyet hak-

kının gasbına neden olan bu durumun Anayasa'da belirtilen kamulaĢtırma ve devlet-

leĢtirme dıĢında bir mülkiyet sınırlamasına yol açtığını, imar programlarının yapıl-

masına iliĢkin beĢ yıllık süreye uyulmamasının bir yaptırıma bağlanmaması nede-

niyle hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurlarından olan hukuk güvenliğinin sağla-

namadığını belirterek kuralın, Anayasa'nın 2. ve 35. maddelerine aykırılık oluĢturdu-

ğunu ileri sürmüĢtür. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-

nun'un 29. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde ka-

rarnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü'nün Anayasa'ya aykırılığı 

hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir. 

Anayasa Mahkemesi taleple bağlı kalmak kaydıyla baĢka gerekçe ile de Anayasa'ya 

aykırılık kararı verebilir. Bu nedenle, itiraz konusu kural Anayasa'nın yalnız 2. ve 35. 

maddeleri yönünden değil, ilgisi nedeniyle 13. maddesi yönünden de incelenmiĢtir. 

1. Anayasa'nın 13. ve 35. Maddeleri Yönünden Ġnceleme 

Anayasa'nın 35. maddesinde mülkiyet hakkı düzenlenmiĢtir. KiĢinin bir Ģey üzerin-

deki hakimiyetini ifade eden mülkiyet hakkı, malike dilediği gibi tasarruf olanağı 

verdiği ve ona özgü olduğundan mutlak haklar arasındadır. 

Anayasa'nın 35. maddesinde, "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu hak-

lar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanıl-

ması toplum yararına aykırı olamaz", kuralına yer verilmiĢ, temel hak ve özgürlükle-

rin sınırını gösteren 13. maddesinde ise, temel hak ve hürriyetlerin, Devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güven-

liğin, kamu düzeninin, genel asayiĢin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlı-

ğın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel se-

beplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabileceği, temel 

hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin 

gereklerine aykırı olamayacağı ve öngörüldükleri amaç dıĢında kullanılamayacağı, 

bu maddede yer alan genel sınırlama sebeplerinin temel hak ve hürriyetlerin tümü 

için geçerli olduğu belirtilmiĢtir. 

ÇağdaĢ demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniĢ ölçüde sağlanıp güvence 

altına alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunup onları büyük 

ölçüde kısıtlayan veya tümüyle kullanılamaz hale getiren sınırlamaların demokratik 

toplum düzeninin gerekleriyle bağdaĢtığı kabul edilemez. Demokratik hukuk devleti-

nin amacı kiĢilerin hak ve özgürlüklerden en geniĢ biçimde yararlanmalarını sağla-
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mak olduğundan yasal düzenlemelerde insanı öne çıkaran bir yaklaĢımın esas alın-

ması gerekir. Bu nedenle getirilen sınırlamaların yalnız ölçüsü değil, koĢulları, ne-

deni, yöntemi, kısıtlamaya karĢı öngörülen kanun yolları hep demokratik toplum dü-

zeni kavramı içinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak ayrık durumlarda ve 

demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırıla-

bilmelidir. 

Demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamanın, bu sınır-

lamayla güdülen amacın gerektirdiğinden fazla olması düĢünülemez. 

Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun, kısıtlamaların, bu re-

jimlere özgü olmayan yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılma-

sını önemli ölçüde zorlaĢtıracak ya da ortadan kaldıracak düzeye vardırılmaması ge-

rekir. 

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasında imar plânlarında, 

resmi yapı, okul, cami, yol, meydan gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlerin, imar 

programına alınıncaya kadar mevcut kullanma Ģeklinin devam edeceği öngörülmüĢ-

tür. Yasa'nın 10. maddesinde de belediyelerin, imar plânlarının yürürlüğe girmesin-

den en geç 3 ay içinde bu planı uygulamak üzere 5 yıllık imar programlarını hazırla-

yacakları belirtilmiĢ, ancak Yasa'da bu plânların tümünün hangi süre içinde programa 

alınarak uygulanacağına iliĢkin bir kurala yer verilmemiĢtir. 

13. maddenin birinci fıkrası uyarınca imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan 

yerlerin mevcut kullanma Ģekillerinin ne kadar devam edeceği konusundaki bu belir-

sizliğin, kiĢilerin mülkiyet hakları üzerinde süresi belli olmayan bir sınırlamaya ne-

den olduğu açıktır. 

Ġmar plânlarının uygulamaya geçirilmesindeki kamusal yarar karĢısında mülkiyet 

hakkının sınırlanmasının demokratik toplum düzeninin gerekleriyle çeliĢen bir yönü 

bulunmamakta ise de, itiraz konusu kuralın neden olduğu belirsizliğin kiĢisel yarar 

ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak mülkiyet hakkını kullanılamaz hale ge-

tirmesi, sınırlamayı aĢan hakkın özüne dokunan bir nitelik taĢımaktadır. 

Ġnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de 23.9.1981 günlü Sporrong ve Lonnroth kara-

rında, kamulaĢtırma izni ile inĢaat yasağının uzun bir süre için öngörülmüĢ olması-

nın, toplumsal yarar ile bireysel menfaat arasındaki dengeyi bozduğu sonucuna var-

mıĢtır. 

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı-

dır. Ġptali gerekir. 

2- Anayasa'nın 2. Maddesi Yönünden Ġnceleme 

Anayasa'nın 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, 

insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve iĢ-

lemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliĢtire-

rek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet 

organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sa-

yan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı te-
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mel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu bilincinde olan ve hukuk güvenliğini 

sağlayan devlettir.  

Ġtiraz konusu kuralla, mülkiyet hakkına getirilen sınırlama, malikin taĢınmaz üzerin-

deki tasarruf hakkını belirsiz bir süre için kullanılamaz hale getirerek bir hukuk dev-

letinde kiĢinin hak ve özgürlükleri ile kamu yararı arasında bulunması gereken den-

genin bozulmasına yol açarak hukuk güvenliğini yok etmektedir. 

Bu nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine de aykırı-

dır. Ġptali gerekir. 

VI- Ġptal Sonucunda Yasa'nın Diğer Hükümlerinin Uygulanma Olanağını Yiti-

rip Yitirmediği Sorunu 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-

nun'un 29. maddesinin ikinci fıkrasında, "Ancak baĢvuru, kanunun, kanun hükmünde 

kararnamenin veya Ġçtüzüğün sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapılmıĢ 

olup da, bu belirli madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde karar-

namenin veya Ġçtüzüğün bazı hükümlerinin veya tamamının uygulanmaması sonu-

cunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi keyfiyeti gerekçesinde belirtmek Ģartıyla, 

kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya Ġçtüzüğün bahis konusu öteki hü-

kümlerinin veya tümünün iptaline karar verebilir" denilmektedir. 

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasının iptali nedeniyle 

bu fıkra ile hukuksal bütünlük oluĢturan üçüncü fıkrasının, uygulanma olanağı kal-

madığından 2949 sayılı Yasa'nın 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptali gerekir. 

VI- Ġptal Hükmünün Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu 

Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kanun, kanun hükmünde karar-

name veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal 

kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hal-

lerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaĢtı-

rabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden baĢlayarak bir yılı ge-

çemez" denilmekte, Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hak-

kında Yasa'nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanmaktadır. 

Maddenin beĢinci fıkrasında ise, Anayasa Mahkemesi'nin, iptal halinde meydana 

gelecek hukuksal boĢluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlâl edici mahi-

yette görürse yukarıdaki fıkra hükmünü uygulayacağı belirtilmiĢtir. 

3194 sayılı Yasa'nın 13. maddesinin iptal edilen birinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle 

doğan hukuksal boĢluk, kamu düzenini ve kamu yararını olumsuz yönde etkileyece-

ğinden gerekli düzenlemelerin yapılması için yasama organına süre tanımak amacıyla 

iptal kararının Resmî Gazete'de yayımından baĢlayarak altı ay sonra yürürlüğe gir-

mesi gerekli görülmüĢtür. 

VII- Sonuç 

3.5.1985 günlü, 3194 sayılı "Ġmar Kanunu"nun 13. maddesinin:  

A- Birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve ĠPTALĠNE,  
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II- ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ HALĠNDE YAPI ĠNġAA-

TININ DURUMU 

Ġmar plânlarının değiĢmesi üzerine, değiĢiklikten önceki plânlara 

göre kiĢilerin elde ettiği hakların korunup korunmayacağı ve alınan in-

Ģaat ruhsatının durumu da bir baĢka önemli konudur. 

Öncelikle söylemek gerekir ki, idari iĢlemler yürürlüğe girdikten 

sonra ileriye dönük olarak hüküm ve sonuç doğururlar. Bu kuralın istis-

nası ise "geri alma" iĢlemi olup, bu halde sonraki idari iĢlem geçmiĢe 

etkili olarak hüküm ve sonuç doğuracaktır. Oysa idari iĢlemde "değiĢik-

lik" yapılmasında; değiĢiklik, yapıldığı tarihten sonrası için hüküm doğurur. 

Mevcut durumları, yeni düzenlemeye tümüyle tabi tutmak, milli 

servetin yok olmasına neden olacağı gibi Ġdareye olan güveni sarsaca-

ğından, insanları kaçak yapılaĢmaya yönlendirebilir. Ġmar planlarının 

değiĢtirilmesi halinde, kamu yararı ve hizmetin yürütülmesi engellenme-

den, bireylerin elde etmiĢ olduğu haklarının korunması gereklidir. Bu 

amaçla Ġdare Hukuku’nun ilkelerinden biri olan kazanılmıĢ hakların ko-

runması gündeme gelir
4
. 

Ġdari iĢlemlerin hukuka uygunluğu, iĢlemin yapıldığı andaki hu-

kuki duruma göre değerlendirilmelidir. Eğer idari iĢlem yapıldığı tarihte 

hukuka uygun ise, mevzuattaki değiĢiklik ya da yargı kararı sonucu 

iĢlemin hukuka aykırı hale gelmesi, o iĢlemin iptalini gerektirmez. 

DanıĢtay 1. Dairesi 19.12.1988 tarihli 1988/336 E. 1988/355 K. sayılı 

kararında “İdari işlemler hakkında, hukuka aykırı olduklarından bahisle 

iptalleri istemiyle açılan idari davalarda, hukuka uygunluk denetiminin, 

idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibariyle yapılması gerekir. Bir 

idari işlem, tesis edildiği tarih itibariyle tüm sonuçlarıyla ortadan kaldı-

rılmadığı, geri alınmadığı sürece, bu işleme karşı açılan davanın konu-

                                                                                                                                             

B- Birinci fıkrasının iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan üçüncü fıkrasının 

da 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince ĠPTALĠNE,  

C- Ġptal edilen kurallar nedeniyle meydana gelen hukuksal boĢluk kamu düzenini 

tehdit ve kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153. madde-

sinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin dördüncü ve beĢinci fıkraları 

gereğince iptal hükümlerinin, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından baĢlayarak altı ay 

sonra yürürlüğe girmesine, 29.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
4
 ÇOLAK, Gülay, Ġmar Hukuku Bağlamında KazanılmıĢ Haklar, www.turkhukuksitesi.com/ 

makale_ 1182.htm 

http://www.turkhukuksitesi.com/
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sunun ortadan kalktığının kabulüne olanak bulunmamaktadır. Hukuka 

aykırı bir işlemin ise kazanılmış hak doğurabileceğini söylemek pek ko-

lay olmamakla beraber, sakat bir işlemin de bundan yararlananlar le-

hine bir hak doğurabileceği ve sübjektif sonuçlar meydana getireceği 

açıktır. Yok hükmünde olan işlemler, ilgilinin hilesine dayalı işlemler, 

İdarenin açık hatası sonucu yapılan işlemler ve hemen hak doğurmaya 

elverişli olmayan işlemlerin kazanılmış bir hak doğurmayacağı da tar-

tışmasızdır. Bunlar dışındaki İdarenin bazı hukuka aykırı işlemlerinin, 

hukuka uygun olmasalar bile ilgili lehine yarattığı hukuki durumların 

belli bir süreden sonra değiştirilmesi idarenin istikrarı ilkesine aykırı 

düşer. Bu işlemler hukuka aykırı olsalar bile yargısal başvurma süresi 

geçirildikten sonra hukuki sonuçlarının korunması gerekir. Bu durum 

idari işlemin kişisel sonuçlarının dokunulmazlığı ilkesinin doğal bir so-

nucudur” demekle kazanılmıĢ hak olgusunu açıklamıĢtır. 

Bir imar planı Ġdarece değiĢtirilmiĢse; bu imar planına dayanarak 

daha önce inĢaat ruhsatı almıĢ veya inĢaatı süren ya da kaba inĢaat kısmı 

bitmiĢ yapıların durumunun bu karardan nasıl etkileneceğinin incelen-

mesi gerekir. 

Ġmar plânları düzenleyici iĢlemler olduğundan kural olarak hak 

doğurmazlar. BaĢka bir ifadeyle sadece önceki imar plânına dayanılarak 

kazanılmıĢ hak iddiasında bulunulamaz. Hak doğuran iĢlemler (inĢaat 

ruhsatı verilmesi gibi) bireysel idari iĢlemlerdir. Ġmar plânın değiĢmesi, 

bireysel idari iĢlemleri etkileyecekse, iĢte bu halde kazanılmıĢ haklara 

saygı ilkesi gündeme gelecektir
5
. 

Uygulamada, uzun bir süre DanıĢtay bu konuyla ilgili olarak çeliĢ-

kili kararlar vermiĢtir. 1983'de verdiği bir kararda; "…eski plâna göre 

yapılan iki katı müktesep hak teĢkil eden yapının sonradan yapılan imar 

plânı değiĢikliği ile umumi hizmetlere ayrılan yerde kalması nedeniyle 

ruhsatın 3. katla ilgili bölümünün iptalinde isabetsizlik bulunma-

dığı…"na
6
 hükmetmiĢ ancak 1984'de verdiği bir kararda ise, "…imar 

plânında değiĢiklik yapılarak kat adedi düĢürüldüğünden, plân değiĢikli-

ğinden önce verilen ruhsat üzerine yapılmakta olan yapının 4. kat kolonu 

                                                           
5
 SANCAKDAR, Oğuz, Belediyenin Ġmar Plânını Yapması-DeğiĢtirmesi ve Ġptal Da-

vası, Ankara, 1996, s.154-155. 
6
 DanıĢtay 6. Daire E.81/1983 K.83/939 T.3/3/1983. 
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atılmıĢ durumdayken durdurulmasında mevzuata aykırılık bulunma-

dığı…"nı
7
 belirtmiĢtir

8
. 

Son dönemde DanıĢtay'ın bu konuda ki kararları bir düzene girmiĢ, 

mevcut imar plânına uygun Ģekilde alınan inĢaat ve iskân ruhsatlarına 

göre fiilen yapılmıĢ bölümlerin ve katların kazanılmıĢ haklara saygı ilke-

sine göre korunacağı benimsenmiĢtir. DanıĢtay kazanılmıĢ hakların kap-

samını belirlerken; yalnızca yapı izin belgesinin mevcut imar mevzua-

tına uygun alınıp alınmadığına bakmayarak, bu izin belgesine bağlı ola-

rak inĢa edilen yapının ulaĢtığı seviyeyi de ölçü almaktadır
9
. 

                                                           
7
 DanıĢtay 6. Daire E.79/1943 K.84/1468 T.29/3/1984. 

8
 "…Olayda, yıkımına karar verilen 3. kat inĢaatın davacı tarafından ruhsat alınarak 

yapılmıĢ, daha sonra da iskân ruhsatı alınmıĢ olması nedeniyle davacının, yıkımına 

karar verilen yapı nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiği tartıĢmasızdır. 

Ġdarenin hizmet kusuru nedeniyle zararı tazmin edilecek olan davacının, gerçek zara-

rının tespitinde, bu zararın gerçekleĢtiği tarihin birim fiyatları üzerinden hesaplama 

yapılması gerekmektedir." DanıĢtay 6. Daire E. 2002/5832 K. 2003/3421 T. 

2.6.2003.  
9
 "…Davacılar tarafından ileri sürülen kazanılmıĢ hak iddiasına gelince, DanıĢtay'ın 

süregelen içtihatlarında, kazanılmıĢ hakların tespitinde yapı izin belgesinin düzen-

lenmiĢ bulunması yeterli olmayıp, bu izin belgesine bağlı olarak inĢa edilen yapının 

ulaĢtığı seviye ölçü olarak alınmaktadır. Olayda da, yukarıda sözü edilen ruhsatın yü-

rürlükte olduğu dönemde inĢaata baĢlamıĢ olması ve Anayasa Mahkemesinin iptal 

kararına kadar taraflarca ulaĢılan seviyenin kanıtlanması halinde bu kısımların kaza-

nılmıĢ hak olarak değerlendirilmesinin yapının yıkımına iliĢkin davada incelenmesi 

gerekmektedir." DanıĢtay 6. Daire E. 1991/482 K. 1991/3229 T. 24.12.1991 

"…Davacı, imar plânında konut alanında kalan taĢınmazı üzerinde yaptırmak istediği 

inĢaat nedeniyle davalı idareye baĢvurmuĢ, 31.12.1992 gününde inĢaat ruhsatını al-

mıĢ, inĢaatın verilen ruhsata uygun olarak tamamlanması üzerine de 22.9.1994 gü-

nünde yapı kullanma izni belgesini almıĢtır. Bu iĢlemler nedeniyle davacının hatası, 

hilesi veya davacıya isnat edilebilecek bir kusur olmadığı gibi söz konusu inĢaat o 

tarihte yürürlükte olan imar plânına uygun olarak inĢa edilmek suretiyle kullanılabilir 

hale gelmiĢtir. Böyle bir yapı nedeniyle yapı kullanma izin belgesini de almıĢ olan 

davacının artık kazanılmıĢ hakkı doğmuĢtur. Bu durumda, verilen inĢaat ruhsatının 

ve yapı kullanma izin belgesinin yapı bittikten sonra, söz konusu taĢınmazın bulun-

duğu yeri konut alanı olarak belirleyen imar plânı değiĢikliğinin 17.5.1995 günlü 

mahkeme kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulu-

namamaktadır." DanıĢtay 6. Daire E. 1997/6294 K. 1998/5931 T. 3.12.1998 

"…Olayda, 24.10.1995 günlü inĢaat ruhsatı, verildiği tarihte yürürlükte olan imar 

plânına uygun olarak düzenlenmiĢ, bu ruhsata dayalı olarak inĢaata baĢlanılmıĢ, anı-

lan plânın 22.5.1997 tarihinde Ġdare Mahkemesince iptal edilmesine karĢın inĢaat 

mühürlenmeyerek devamına izin verilmiĢtir. Davalı idarece iptale iliĢkin Mahkeme 
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Eğer inĢaat baĢladıktan sonra yapılan imar planı değiĢikliği ile var 

olan ruhsata nazaran daha fazla kat veya alan yapma olanağı ortaya çık-

mıĢsa, yeni imar durumuna göre yeniden inĢaat ruhsatı müracaatı yapıp 

ya da tadili istenerek lehe ek haklar edinilebilir. 

Bunun yanında DanıĢtay, imar plânı değiĢikliği nedeniyle kiĢilerin 

uğradığı maddi ve manevi zararların idarenin sorumluluğu ilkesine göre 

ilgili belediyece tazmin edilmesi gerektiğini belirtmekte ancak ortada 

verilmiĢ bir inĢaat ruhsatı ve buna göre baĢlanmıĢ bir inĢaat yoksa sa-

                                                                                                                                             

kararının onandığı 26.11.1998 tarihi itibariyle dahi iĢlem yapılmamıĢ, yeni plânın yü-

rürlüğe girdiği tarihten yaklaĢık 2 yıl sonra inĢaat ruhsatı iptal edilmiĢtir. Bu du-

rumda, davalı idarece 22.5.1997 günlü Mahkeme kararının gereğinin yerine getiril-

mesi için ancak 25.2.2000 gününde bir iĢlemin tesis edilmesi ve inĢaat ruhsatının ip-

tal edildiğinden bahisle tadilat projesi yapılmasının da istenilmesi nedeniyle arada 

geçen bu sürede yapımına devam edilen inĢaatın bu tarihe kadar tamamlanmıĢ kısmı-

nın korunması zorunlu olduğundan, bu hususun göz önünde bulundurulması suretiyle 

Ġdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir". DanıĢtay 6. Daire 

E. 2003/6430 K. 2004/948 T. 20.2.2004 "…ĠnĢaat devam ederken idare mahkemesi 

kararıyla alanda kat artıĢı getiren imar plânı değiĢikliğinin iptaline karar verilmiĢ, an-

cak davalı idarece iptal hükmü uyarınca kararın verildiği tarihte inĢaatın durdurul-

ması gerekirken bu tarihten sonra 5.7.2001 tarihinde yapının mühürlenmesi yoluna 

gidilmiĢtir. Davacının yapısı için inĢaat ruhsatının düzenlenmesi kazanılmıĢ hak için 

tek baĢına yeterli olmasa da Ġdare Mahkemesince iptal hükmünün verildiği tarihe ka-

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

mahkeme kararının verilmesini takiben davalı idarece yapının ruhsatının iptal edile-

rek inĢaatın mühürlenmesi, bu aĢamaya kadar gelmiĢ yapının fiili durumunun da ka-

zanılmıĢ hak olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Olayda ise imar plânı değiĢikliği-

nin iptaline iliĢkin idare mahkemesi kararının 10.11.1998 tarihinde verilmesine ve 

davacıya 20.3.1999 gününde yapı kullanma izni verilmesine karĢın davalı idarece 

yapı bittikten sonra 20.4.2001 günlü iĢlemle inĢaat ruhsatının, 17.7.2001 günlü iĢ-

lemle de yapı kullanma izninin iptal edildiği ve yapı tatil zaptının 5.7.2001 tarihinde 

düzenlenerek yapının mühürlendiği anlaĢıldığından, yıkım kararının alındığı tarihte 

davacının kazanılmıĢ hakkının bulunduğunun kabulü zorunludur. Bu durumda, söz 

konusu taĢınmazın bulunduğu alanda kat artıĢı getiren imar plânı değiĢikliğinin 

10.11.1998 günlü mahkeme kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle yapı bittikten sonra 

inĢaat ruhsatı iptal edilerek yapının yıktırılmasına iliĢkin iĢlemde hukuka uyarlık bu-

lunmamaktadır." DanıĢtay 6. Daire E. 2002/607 K. 2004/344 T. 2.6.2004 "…Bir böl-

gede yapılaĢmaya olanak veren imar plânı mahkemece iptal edildiği takdirde iptal ta-

rihine kadar ilgilinin hilesi, hatası ya da kusuru olmadan yapıya ruhsatına uygun ola-

rak devam edilmesi durumunda mahkeme kararının verilmesini takiben davalı ida-

rece inĢaatın mühürlenmesi, yapının bu tarihe kadar tamamlanmıĢ kısmının ise kaza-

nılmıĢ hakkın varlığı nedeniyle korunması gerekmektedir." DanıĢtay 6. Daire E. 

2003/6692 K. 2005/3650 T. 17.6.2005. 
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dece imar durumu değiĢmesi sebebiyle değer kaybına bağlı tazminatı 

kabul etmemektedir
10

. 

III- ĠMAR DURUMUNUN YARGI KARARIYLA ĠPTAL 

EDĠLMESĠNĠN YAPI VE YAPILAġMAYA ETKĠLERĠ 

Ġmar planlarının ve plan doğrultusunda gerçekleĢtirilecek uygula-

malara iliĢkin birel iĢlemlerinin Ġdari Yargı tarafından iptal edilmesi du-

rumunda, iptal kararıyla birlikte gelinen seviyenin hukuki durumun ne 

olacağı çok sorunlu ve önemli bir konudur. 

Ġmar Kanunu’nun 31. maddesi esas alınarak, inĢaatın tamamlanma 

zamanının iskân belgesinin alındığı tarih olduğundan hareketle olaya 

bakılacak olursa, her türlü değiĢikliğin yapılaĢmayı etkileyeceği açıktır. 

Buna karĢılık, yapılaĢma hakkının kullanılmasına yönelik olarak, malik 

tarafından yapılan baĢvuru üzerine ya da doğrudan, Ġdare tarafından or-

taya konulan irade açıklamalarının yok sayılması suretiyle inĢaatın ta-

mamen hukuka aykırı kabul edilmesi de mümkün olamayacaktır. 

Ġdare tarafından alınan ve imar durumunu etkileyen kararların, ya-

pılaĢmada gelinen seviyeyi etkilemeyeceği, “idareye güven” ve “idari 

faaliyetlerde istikrar” ilkeleri gereği, gelinen seviyenin korunması gere-

keceği açıktır. Buna karĢılık, imar durumunda değiĢiklik oluĢturan irade, 

bir yargı kararı Ģeklinde ortaya çıkmıĢsa durum karmaĢık hale gelecektir. 

ĠnĢaat ruhsatı düzenlendikten ve yapılaĢma belli bir seviyeye geldikten 

sonra imar planının iptali ya da inĢaat ruhsatının iptali yönünde bir yargı 

kararı alınması durumunda, inĢaatın durumu ne olacaktır? 

Ġdari yargı yeri tarafından imar planlarının iptali yönünde ortaya 

konulan iradenin, inĢaat ruhsatına ve ortaya çıkan yapıya olumsuz bir 

etkisinin olmayacağı, Ġdare Hukuku’nun genel prensipleri açısından 

doğru bir yorum olacaktır. Bir düzenleyici iĢleme dayanılarak tesis edil-

miĢ birel iĢlemin, dayanak iptal edildi diye doğrudan hükümsüz hale 

                                                           
10

 "…Ġmar plânı değiĢikliğinden önceki imar durumuna uygun olarak düzenlenen proje 

nedeniyle yapılan masrafların plân değiĢikliğinden önce henüz inĢaat ruhsatının 

alınmaması, imar durumunun geçersiz kalması göz önünde bulundurularak belediye-

nin hizmet kusuru bulunmaması gerekçesiyle tazminat isteminin reddi…" DanıĢtay 6. 

Daire E.83/1277 K.84/3059 T.19.11.1984 "…Binanın önünden geçen yolun imar 

plânı değiĢikliği yapılarak oto üst geçidine bağlanmak suretiyle yükseltilmesi so-

nunda binanın ön yüzünde eski yol ile hemzemin bulunan giriĢ ve iki dükkânın yol 

zemininden aĢağıda kalması sonucu uğranılan zararın tazmini gerektiği…" DanıĢtay 

6. Daire E.86/296 K.86/553 T.28.5.1986. 
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gelmesi mümkün değildir. Ġmar planının iptal edilmesi durumunda, Ġda-

renin vermiĢ olduğu inĢaat ruhsatını iptal etmesinin zorunlu olduğunu 

söylemek de mümkün değildir. Ġmar planına karĢı dava açan tarafın, 

inĢaat ruhsatına da dava açması gerekir. Hukuka aykırı olduğunu iddia 

ettiği bir iĢleme karĢı dava açmayan kiĢinin, bu iĢlemin Ġdare tarafından 

iptal edilmesi gerektiği ya da geri alınmasının zorunlu olduğu yönünde 

bir talepte bulunması zorlama bir yorum olacaktır. Planı dava eden tara-

fın, inĢaat ruhsatını da dava etmesi gerekir. 

Tersine bir yorum yapılması, Ġdare tarafından ortaya konulan 

muhtelif irade açıklamalarına güvenerek hareket eden kiĢileri, kamu 

gücü karĢısında savunmasız ve çaresiz bırakacaktır. Çevre düzeni pla-

nıyla baĢlayan süreçte, nazım imar planı, uygulama imar planı, parselas-

yon uygulaması, imar durum belgesi ve inĢaat ruhsatı düzenlenmesi Ģek-

linde, birbirini teyid eden irade açıklamalarına güvenerek inĢai faaliyete 

baĢlayan kiĢilerin, yargı kararı verildiği zamandaki yapılaĢma durumla-

rının korunmasını isteme haklarının bulunması gerekir. Aksi takdirde, 

hiç kimse inĢaat yapmaya cesaret edemeyecektir. BitmiĢ bir inĢaatın 

geriye dönük olarak, verilen yargı kararı nedeniyle, “hukuki dayanağı 

ortadan kalktı” denilerek korunmaması, mülkiyet hakkının özüne doku-

nan ve zarar veren bir yaklaĢım olacaktır. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

KAYNAKÇA 

American Planning Association, Planning and Urban Designing 
Standards, USA 2006. 

Asım Mustafa AYTEN, Okan Murat DEDE, Kadir Hakan 
YAZAR, “Kentsel YerleĢimlerde Yeni GeliĢen Konut Alanlarının Yer 
Seçiminde EĢik Analizinin Uygulanması ve Sonuçları”, Kocaeli Üniver-
sitesi, Deprem Sempozyumu, Bildiri, 2005 

Mehmet ÇAKILCIOĞLU, “Üst Ölçekli Plan Sorunsalı”, Tebliğ, 
http: //www.kentli.org/makale/ust_plan.htm e.t.: 21.3.2010 

Gülay ÇOLAK, “Ġmar Hukuku Bağlamında KazanılmıĢ Haklar”, 
www.turkhukuksitesi.com/makale_1182.htm 

N. Ġlker ÇOLAK, Ġmar Hukuku, XII Levha Yayınları, Ġstanbul 2010 
N. Ġlker ÇOLAK, “Çevre Düzeni Planlarının Niteliği ve Egemen 

Olan Ġlkeler”, www.e- akademi.org, Eylül 2010 sayısı 
N. Ġlker ÇOLAK, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, 

XII Levha Yayınları, Ġstanbul, 2011 
N. Ġlker ÇOLAK, “Organize Sanayi Bölgelerinin Hukuki Niteliği 

ve KamulaĢtırma Yetkisi”, E- Akademi Dergisi Haziran 2005 ve Ka-
zancı Hukuk Dergisi, Ocak- ġubat 2006 Sayısı 

N. Ġlker ÇOLAK, “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında 
Ġdari Yapılanmaya ĠliĢkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, ĠKÜ Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 2, Temmuz 2009 

N. Ġlker ÇOLAK, “Sit Alanlarında Uygulama Önceliği ve Karma 
Sitler”, ĠKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 9, Ocak 2011 

N. Ġlker ÇOLAK, “Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescil Ka-
rarı”, Hukuki Niteliği ve Sonuçları, Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı: 79- 
80, Mart- Nisan 2011 

N. Ġlker ÇOLAK, “Sit Alanı Ġlanı Kararı, Hukuki Niteliği ve So-
nuçları”, Kazancı Hukuk Dergisi(Hakemli) Sayı: 77- 78, Ocak- ġubat 2011 

N. Ġlker ÇOLAK, “Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Milletlerarası 
Bağlamında Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması SözleĢmesi Ve Mi-
ras Komitesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. 
Ġlhan ONAT Armağanı, Nisan 2011 

N. Ġlker ÇOLAK, Alan Yönetiminin Hukuki Boyutu”, Ulusal 
Alan Yönetimi Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart 2007, 
www.e- akademi.org, ġubat 2011 



Kaynakça 192 

N. Ġlker ÇOLAK/Kemal ġAHĠN, “Main Characteristics Of Ur-
ban Planning and Its Effects On Fundamental Rights and Freedoms –
With Special Reference to Turkish Law”, Law and Justice Review, 
Volume : 1, Ġssue: 2, April 2011 

Malcolm L. HARRĠSON/Richard MORDEY, Planning Control: 
Philosophies, Prospectsand Practice, Croom Helm Ltd, England, 1987. 

Mithat Arman KARASU, Kente KarĢı Suç, Ġmar Uygulamaları 
Bağlamında Kente KarĢı ĠĢlenen Suçlar, SavaĢ Yayınevi, Ankara 2009. 

Hacı KURT, “Türkiye’de Kent Planlarının Siyasal Amaçlarla 
YozlaĢtırılması: Ankara Örneği”, www.e- sosder.com Yıl: 2006, Cilt: 5 
Sayı: 15. 

Mehmet Çağlar MEġHUR, Arazi ve Arsa Düzenlemesinin (18. 
madde Uygulaması) Sürecinin Kentsel Mekân OluĢumu Açısından Ġn-
celenmesi”, METU, JFA Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 2, 2008. 

ġebnem NĠKES, “3194 Sayılı Kanunun 18. Maddesi Uyarınca 
Yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemelerinde KarĢılaĢılan Sorunlar”, Gazi 
Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 4, 2003. 

Elif ORTA, Ġmar Hukukunda Plan HiyerarĢisi ve Planların ÇatıĢ-
ması, Legal Yayıncılık, Ġstanbul 2006. 

Gürsel ÖNGÖREN, Ġdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Ġstanbul, 
1990. 

Gürsel ÖNGÖREN, Ġdari Yargılama Mevzuatı, Ġstanbul, 1995. 
Gürsel ÖNGÖREN, “Ġmar Planlarının Ġptali Davaları”, Ġstanbul, 

2011, http: //www.ongoren.av.tr/newsletter/tr/tr_newsletter.php 
Gürsel ÖNGÖREN, “ĠnĢaat SözleĢmelerinde Ġmar Durumu Alı-

namaması veya ĠnĢaatın Ġdarece Durdurulması Halinde Müteahhittin 
Arsa Sahibine KarĢı Sorumluluğu ve Bu Durumun ĠnĢaat SözleĢmesine 
Etkisi”, http: //www.ongoren.av.tr/news/tr/special02.php 

Oğuz SANCAKDAR, Belediyenin Ġmar Plânını Yapması- DeğiĢ-
tirmesi ve Ġptal Davası, Ankara, 1996. 

Hasan TOSUN, “KentleĢmede BiliĢim ve Afet Planları”, 
www.tmbd.org.tr/UserFiles/bildiri10.doc e.t.: 05.07.2010 

Turan YILDIRIM, Türkiye’nin Ġdari TeĢkilatı, 4. Baskı, Alkım 
Yayınevi, 2005. 

K. YÜCEER/H. AKÇIN, “Kent GeliĢiminde ve Kent Bilgi Sis-
teminin OluĢumunda 3 Boyutlu Mülkiyet”, TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart- 
1 Nisan 2005, Ankara 

 

http://www.ongoren.av.tr/newsletter/tr/tr_newsletter.php
http://www.ongoren.av.tr/news/tr/special02.php


 

ĠMAR KANUNU 
1
 

 

Kanun Numarası : 3194 

Kabul Tarihi : 03.05.1985 

Resmi Gazete Tarihi: 09.05.1985 

Resmi Gazete Sayısı: 18749 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç: 

Madde 1 – Bu Kanun, yerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢ-

maların; plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü sağla-

mak amacıyla düzenlenmiĢtir. 

 

Kapsam: 

Madde 2 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıĢında 

kalan yerlerde yapılacak planlar ile inĢa edilecek resmi ve özel bütün 

yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. 

 

Genel esas: 

Madde 3 – Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bu-

lunduğu bölgenin Ģartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar 

için kullanılamaz. 

 

                                                           
1
 Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu hükümlerine 

aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz 

konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıĢtır. 



İmar Kanunu 194 

Ġstisnalar: 

Madde 4 – 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine 

uyulmak kaydı ile 2960 sayılı Ġstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı 

Büyük ġehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel 

kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel 

kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı 

yapılar için, bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne Ģekilde uygulana-

cağı Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafın-

dan müĢtereken belirlenir. 

 

Tanımlar: 

Madde 5 – Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aĢağıda ta-

nımlanmıĢtır. Nazım Ġmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planla-

rına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral du-

rumu iĢlenmiĢ olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanıĢ biçim-

lerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukla-

rını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme alanlarının geliĢme 

yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaĢım sistemlerini ve problemlerinin 

çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazır-

lanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve 

raporuyla beraber bütün olan plandır. 

Uygulama Ġmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa 

kadastral durumu iĢlenmiĢ olarak nazım imar planı esaslarına göre çizi-

len ve çeĢitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, 

yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas ola-

cak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. 

YerleĢme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleĢik ve geliĢme 

alanlarının tümüdür. 

Ġmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. 

Ġmar Parseli; Ġmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin Ġmar 

Kanunu, Ġmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiĢ Ģeklidir. 

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 
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Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde 

bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. 

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi ye-

raltı ve yerüstü inĢaatı ile bunların ilave, değiĢiklik ve tamirlerini içine 

alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Bina; kendi baĢına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine 

girebilecekleri ve insanların oturma, çalıĢma, eğlenme veya dinlenmele-

rine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eĢyaların korunma-

sına yarayan yapılardır. 

Ġlgili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dı-

Ģında valiliktir. 

Bakanlık; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığıdır. 

Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve 

mesuliyeti altına verilmiĢ olan alanlardır. 

Çevre düzeni planı; 

Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaĢım gibi yerleĢme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen 

plandır. 

(Ek : 26/4/1989 - 3542/1 md.) Fen adamları; yapı, elektrik tesisatı, 

sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda 

mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun 

olmuĢ veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların 

açmıĢ olduğu kursları baĢarıyla tamamlamıĢ olanlar ile 3308 sayılı 

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan 

elemanlardır. 

Ayrıca, bu Kanunda adı geçen diğer tanımlar Bakanlıkça hazırla-

nacak yönetmelikte tarif edilir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġmar Planları ile Ġlgili Esaslar 

Planlama kademeleri: 

Madde 6 – Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; 

"Bölge Planları" ve "Ġmar Planları", imar planları ise, "Nazım Ġmar Plan-

ları" ve "Uygulama Ġmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar 

planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir. 

 

Halihazır harita ve imar planları: 

Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aĢa-

ğıda belirtilen hususlara uyulur. 

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleĢim yerlerinin halihazır ha-

ritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların 

tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakan-

lığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aĢan yerleĢmelerin imar 

planlarının yaptırılmaları mecburidir. 

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aĢmayan yerleĢmelerde, imar 

planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. 

Mevcut imar planları yürürlüktedir. 

c) Mevcut planların yerleĢmiĢ nüfusa yetersiz olması durumunda 

veya yeni yerleĢme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; 

belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar 

planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına 

göre uygulama yapılır. 

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur 

edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. 

 

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması: 

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında 

aĢağıda belirtilen esaslara uyulur. 
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a) Bölge planları; sosyo - ekonomik geliĢme eğilimlerini, yerleĢ-

melerin geliĢme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt ya-

pıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli 

gördüğü hallerde Devlet Planlama TeĢkilatı yapar veya yaptırır. 

b) Ġmar Planları; Nazım Ġmar Planı ve Uygulama Ġmar Planından 

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

uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve 

uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Bele-

diye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden 

itibaren belediye baĢkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre 

ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Bele-

diye baĢkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları 

belediye meclisi onbeĢ gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

Belediye ve mücavir alan dıĢında kalan yerlerde yapılacak planlar 

valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü 

takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe 

tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi 

içinde planlara itiraz edilebilir. Ġtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları 

ve planları onbeĢ gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

OnaylanmıĢ planlarda yapılacak değiĢiklikler de yukarıdaki usul-

lere tabidir. 

 

KesinleĢen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. 

Ġmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin göre-

vidir. Belediye BaĢkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını 

veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit 

edilecek ücret karĢılığında isteyenlere verir. 

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma 

ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal 

amaç dıĢında kullanılmak üzere plânlanamaz. 
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Ġmar planlarında Bakanlığın yetkisi: 
2
 

Madde 9 – Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve 

enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına iliĢkin imar 

planı ve değiĢikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya 

toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması ama-

cıyla yapılması gereken planların ve plan değiĢikliklerinin, birden fazla 

belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden 

veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan 

veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve 

yerleĢme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya 

diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde iĢbirliği sağlayarak 

yapmaya, yaptırmaya, değiĢtirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. 

(Ek : 24/11/1994 - 4046/41 md.) Belediye hudutları ve mücavir 

alanlar içerisinde bulunan ve özelleĢtirme programına alınmıĢ kuruluĢ-

lara ait arsa ve arazilerin, ilgili kuruluĢlardan gerekli görüĢ, (Belediye) 
3
 

alınarak Çevre Ġmar bütünlüğünü bozmayacak (Ek ibare: 3/4/1997 - 

4232/4 md.) imar tadilatları ve mevzi imar planlarının ve buna uygun 

imar durumlarının BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca ha-

zırlanarak 

ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe 

girer ve ilgili Belediyeler bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl 

değiĢtiremezler. (Ek ibare : 3/4/1997 - 4232/4 md.) ilgili belediyeler gö-

rüĢlerini onbeĢ gün içinde bildirir. 

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler 

için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değiĢiklik yapılması 

gerektiği takdirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat 

verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kıs-

mını re'sen yapar ve onaylar. 

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının ha-

zırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihti-

lafları halleder, gerektiğinde re'sen onaylar. 

                                                           
2
 9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; bu maddenin birinci 

fıkrasında yer alan “ile ilgili” ibaresi “ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve 

iletim hatlarına iliĢkin” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir. 
3
 Parantez içi hüküm; 3/4/1997 tarih ve 4232 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile metne 

iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
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(Ek fıkra : 20/6/1987 - 3394/7 md.; Ġptal : Ana.Mah. 26/9/1991 ta-

rih ve E. 1990/38, K. 1991/32 sayılı Kararı ile.) 

KesinleĢen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu 

planların uygulanması mecburidir. 

Re'sen yapılan planlardaki değiĢiklikler de yukarıdaki usullere ta-

bidir. 

(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5398/19 md.) 4046 sayılı Kanun kapsamında 

gelir ortaklığı modeli ve iĢin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar 

yöntemine göre özelleĢtirme iĢlemleri yapılan hizmet özelleĢtirilmesi 

niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattı-

rılan plânları, ÖzelleĢtirme Ġdaresince değerlendirilmek ve sözleĢmeye 

uygunluğu konusundaki görüĢü de alınmak kaydı ile (…) 
4
 re'sen onayla-

maya Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili 

belediye en geç iki ay içinde verir. 

 

Ġmar programları, kamulaĢtırma ve kısıtlılık hali: 

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden 

en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programla-

rını hazırlarlar. BeĢ yıllık imar programlarının görüĢülmesi sırasında 

ilgili yatırımcı kamu kuruluĢlarının temsilcileri görüĢleri esas alınmak 

üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde 

kabul edildikten sonra kesinleĢir. Bu program içinde bulunan kamu ku-

ruluĢlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluĢlarına bildirilir. BeĢ 

yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet 

tesislerine tahsis edilmiĢ olan yerleri ilgili kamu kuruluĢları, bu program 

süresi içinde kamulaĢtırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluĢla-

rının yıllık bütçelerine konulur. 

Ġmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel ka-

nunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaĢtırılıncaya 

veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleĢtirilinceye kadar bu yer-

lerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. 

 

                                                           
4
 Bu fıkrada yer alan "… imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın…" ibaresi, 

Anayasa Mahkemesi’nin 5/1/2006 tarihli ve E. :2005/98, K. :2006/3 sayılı Kararı ile 

iptal edilmiĢtir. 
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Kamuya ait gayrimenkuller: 

Madde 11 – Ġmar planlarında; meydan, yol, park, yeĢil saha, oto-

park, toplu taĢıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmıĢ 

yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile 

askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan 

doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı 

yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya 

valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hu-

dutları dıĢında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edi-

lir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç 

yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli 

ve ödeme Ģekli taraflarca tespit olunur. 

Bu suretle maledilen arazi ve arsalar belediye veya özel idare tara-

fından satılamaz ve baĢka bir maksat için kullanılamaz. Bu hususta tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine gerekli Ģerh konur. 

Bu yerlerin kullanılıĢ Ģekli, yeni bir imar planıyla değiĢtirilip özel 

mülkiyete konu olabilecek hale getirildiği takdirde, bu yerler devir alı-

nan idareye belediye veya özel idarece aynı usulle iade edilir. Buna ay-

kırı davranıĢı sabit olan ilgililer Ģahsen sorumludur. Bu terkinler hiçbir 

Ģekilde resim, harç ve vergiye tabi değildir. 

(DeğiĢik : 25/2/1998 - 4342/35 md.) Hazırlanan imar planı sınırları 

içindeki kadastral yollar ile meydanlar, imar planının onayı ile bu vasıf-

larını kendiliğinden kaybederek, onaylanmıĢ imar planı kararı ile getiri-

len kullanma amacına konu ve tabi olurlar. 

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/14 md.) Hazinenin özel mülkiyetinde 

veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak 

üzere izin verilen taĢınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılan-

lar, imar planı kararıyla baĢka amaca ayrılamaz. 

 

Cephe hattı: 

Madde 12 – Ġmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina 

yapılamaz. Herhangi bir arsanın cephe hattının gerisinde kalan kısmı, 

plan ve yönetmelik esaslarına uygun bina inĢaatına yetmiyorsa, beĢ yıllık 

imar programı içinde olup olmadığına göre, 10 uncu maddede belirtilen 
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müddetler içerisinde 18 inci madde hükümleri tatbik edilmediği veya 

baĢka bir Ģekilde halline imkan bulunmadığı takdirde mal sahibinin ya-

zılı müracaatı üzerine, bu arsanın tamamı ilgili idarelerce kamulaĢtırılır. 

 

Ġmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler: 

Madde 13 – (Birinci fıkra iptal: Ana.Mah.nin 29/12/1999 tarihli 

ve E.:1999/33, K.:1999/51 sayılı Kararı ile) 

Ġmar programına alınan alanlarda kamulaĢtırma yapılıncaya kadar 

emlak vergisi ödenmesi durdurulur. KamulaĢtırmanın yapılması halinde 

durdurma tarihi ile kamulaĢtırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan 

emlak vergisi, kamulaĢtırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci 

fıkrada yazılı yerlerin kamulaĢtırma yapılmadan önce plan değiĢikliği ile 

kamulaĢtırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise dur-

durma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder. 

(Üçüncü fıkra iptal: Ana.Mah.nin 29/12/1999 tarihli ve E.:1999/33, 

K.:1999/51 sayılı Kararı ile) 

OnaylanmıĢ imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa 

ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üze-

rindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk 

edilmesi halinde bu terk iĢlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım ver-

gisi alınmaz. 

 

Ġrtifak hakları: 

Madde 14 – Belediye veya valilikler, imar planlarının uygulan-

ması sırasında, bir gayrimenkulün tamamını kamulaĢtırmadan o yerin 

muayyen saha, yükseklikte ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu yararı 

amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. 

Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sa-

hibinin muvafakatiyle, bedelsiz irtifak hakkı verme karĢılığında, bedelsiz 

irtifak hakkı tesis edebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ġfraz ve Tevhid ĠĢleri 

Ġfraz ve tevhid: 

Madde 15 – Ġmar planlarına göre yol, meydan, yeĢil saha, park ve 

otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkulle-

rin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez. 

Ġmar parselasyon planı tamamlanmıĢ olan yerlerde yapılacak ifraz 

veya tevhidin bu planlara uygun olması Ģarttır. 

Ġmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde ya-

pılacak ifrazların, asgari cephe geniĢlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte 

belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

Ġmar planı dıĢında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edile-

cek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez. 

 

Tescil ve Ģüyuun izalesi: 

Madde 16 – Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayri-

menkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üze-

rinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetme-

lik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurulla-

rınca onaylanır. 

Onaylama iĢlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intika-

linden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini 

için 15 gün içinde tapuya bildirilir. 

Tapu dairesi, tescil veya terkin iĢlemini bir ay içinde sonuçlandır-

mak zorundadır. 

Bu Kanun hükümlerine göre Ģüyulandırılan gayrimenkullerin 

sahipleri ilgili idarenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında 

anlaĢamadıkları veya Ģüyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilme-

diği takdirde ilgili idare hissedarmıĢ gibi, Ģüyuun izalesi davası açabilir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile Ģüyuun izalesi ve arazi 

taksimi de yukarıdaki hükümlere tabidir. 
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KamulaĢtırmadan arta kalan kısımlar: 

Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar 

planlarının tatbiki sonucu kamulaĢtırmadan artan parçalarla, istikameti 

değiĢtirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan 

müstakil inĢaata elveriĢli olmayan parçaları, bitiĢiğindeki arsa veya bina 

sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola 

giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri sure-

tiyle değiĢtirmek ve komĢu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle sa-

tın almaktan imtina ederse, Ģüyulandırıp satmak suretiyle imar planına 

uygunluğunu temin eder. 

Bunlardan müstakil inĢaata elveriĢli olanları, kamu yararı için, be-

lediye veya valilikçe yeri alınan Ģahısların muvafakatları halinde istih-

kaklarına karĢılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini sure-

tiyle değiĢtirmeye belediye ve valilik yetkilidir. 

Ayrıca belediye veya valilikler ile Ģüyulu olan müstakil inĢaat 

yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, 

hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, 

ilgililer satın almaktan imtina ederse, Ģüyuun izalesi suretiyle sattırmaya 

yetkilidir. 

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz Ģekilleri 

2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

 

Arazi ve arsa düzenlemesi: 
5
 

Madde 18 – Ġmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa 

ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksı-

zın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere 

ait bulunan yerlerle birleĢtirmeye, bunları yeniden imar planına uygun 

ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasla-

rına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil iĢlemlerini yaptır-

maya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan 

dıĢında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve ar-

saların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, 
                                                           
5
 Bu maddede geçen “cami” ibaresi, 15/7/2003 tarihli ve 4928 sayılı Kanunun 9 uncu 

maddesiyle, “ibadet yeri” olarak değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir. 
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düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artıĢları karĢılığında "dü-

zenleme ortaklık payı" olarak düĢülebilir. Ancak, bu maddeye göre alı-

nacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve ar-

saların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. 
6
 

(DeğiĢik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.) Düzenleme ortaklık 

payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Ba-

kanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, 

çocuk bahçesi, yeĢil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetler-

den ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden baĢka maksatlarla kullanılamaz. 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü 

geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları 

toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya vali-

likçe kamulaĢtırma yolu ile tamamlanır. 

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaĢtırılmasının ge-

rekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaĢtırmadan arta kalan 

saha üzerinden ayrılır. 

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan 

fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde 

imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teĢkil etmez. 

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık 

payı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi 

alınmaz. 

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, Ģüyulanma sadece ze-

mine ait olup, Ģüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. 

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mah-

zur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Ta-

mamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafa-

zası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de 

rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların be-

delleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında 

baĢka bir anlaĢma temin edilmedikçe veya Ģüyuu giderilmedikçe bu ya-

pıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. 

                                                           
6
 Bu fıkrada yer alan “otuzbeĢini” ibaresi, 3/12/2003 tarihli ve 5006 sayılı Kanunun 1 

inci madddesiyle metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
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Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan 

yapılar, belediye veya valilikçe kamulaĢtırılmadıkça yıktırılamaz. 

DüzenlenmiĢ arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin 

muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur 

bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dıĢında ilave, deği-

Ģiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerek-

tiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde 

imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inĢaata elveriĢli 

olan kadastral parsellere plana göre inĢaat ruhsatı verilebilir. 

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri ka-

mulaĢtırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaĢtırılması 

gereken yerlerine karĢılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı ya-

pılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebi-

lirler. 

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre 

Ģüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, 

turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri 

icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapı-

laĢma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon 

planları, satıĢ vaadi sözleĢmeleri yapılamaz. 

 

Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili: 

Madde 19 – Ġmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, be-

lediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dıĢında ise il idare 

kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle 

ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin so-

nunda kesinleĢir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

KesinleĢen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine 

gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri 

planlara göre re'sen tanzim ve tesis ederler. 

Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı ge-

rektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inĢatı gibi) imar parse-

lasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karĢılayacak Ģekilde 

düzenlenir veya değiĢtirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti 

Kanunu hükümleri uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yapı ve Yapı ile Ġlgili Esaslar 

Yapı: 

Madde 20 – Yapı: 

a) KuruluĢ veya kiĢilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa 

veya parsellerde, 

b) KuruluĢ veya kiĢilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla be-

raber kamu kurum ve kuruluĢlarının vermiĢ oldukları tahsis veya irtifak 

hakkı tesis belgeleri ile, 

Ġmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. 

 

Yapı ruhsatiyesi: 

Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 

ncı maddede belirtilen istisna dıĢında belediye veya valiliklerden (....) 
7
 

yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 

Ruhsat alınmıĢ yapılarda herhangi bir değiĢiklik yapılması da ye-

niden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt 

alanı artmıyorsa ve nitelik değiĢmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve 

harca tabi olmaz. 

Ancak; derz, iç ve dıĢ sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, dö-

Ģeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı ona-

rımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin husu-

siyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirti-

lecek taĢıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata 

tabi değildir. 

Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre 

yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla 

dıĢ cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin 

etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmıĢ 

olan yapılar da bu hükme tabidir. 

                                                           
7
 Bu aradaki "...veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından..." ibaresi; 

Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı kararı ile 

iptal edilmiĢtir. 
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Ruhsat alma Ģartları: 

Madde 22 – Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) 
8
 

bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat 

edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçe-

cek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim 

ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 

Belediyeler veya valiliklerce (....) 
9
 ruhsat ve ekleri incelenerek ek-

sik ve yanlıĢ bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün 

içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

Eksik veya yanlıĢ olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren 

onbeĢ gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlıĢları yazı ile 

bildirilir. Eksik ve yanlıĢlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan 

itibaren en geç onbeĢ gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. 

 

GeliĢtirme alanlarında yapı ruhsatı: 

Madde 23 – Ġskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin 

inkiĢafına ayrılmıĢ bulunan sahalarda her ne Ģekilde olursa olsun, yapı 

izni verilebilmesi için; 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare 

kurulunca tasdik edilmiĢ bulunması, 

b) Plana ve bulunduğu bölgenin Ģartlarına göre yollarının, pis ve 

içme suyu Ģebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmıĢ olması, 

ġarttır. 

Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiĢ olmakla be-

raber yolu, pis ve içme suyu Ģebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz ya-

pılmamıĢ olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece ha-

zırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına 

                                                           
8
 Bu aradaki "...veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından..." ibaresi; 

Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı kararı ile 

iptal edilmiĢtir. 
9
 Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca..." ibaresi; 

Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı kararı ile 

iptal edilmiĢtir. 
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rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği Ģekilde hissesine düĢen teknik alt 

yapı bedelini % 25 peĢin ödeyip geri kalan % 75 ini alt yapı hizmetinin 

ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi 

taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir. Kanalizasyon tesisinin yapı biti-

rilip kullanılmaya baĢlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fossep-

tik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılma-

dığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında 

yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecbur-

durlar. 

Toplu mesken alanlarında, ilgili Ģahıs veya kurumlarca ilgili idare-

nin izni ile bütünü inĢa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki 

diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel 

alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez. 

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı 

projesine göre ilgili Ģahıs veya kurumlarınca yapılmıĢsa belediyece alt-

yapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz. 

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı 

önceden ilgili idareye ödeyenlere aynen geri verilir. 

ġu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu 

yol bedellerini ve bir kanalizasyon Ģebekesinden istifade eden veya et-

mesi gereken parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye 

vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inĢa ve ikmali mecburiyeti yoktur. 

Mevcut binalarda esaslı değiĢiklikler ve ilaveler yapılması da bu 

madde hükümlerine bağlı olmakla beraber, bunların tamirleri için yuka-

rıdaki Ģartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer 

hususlar imar yönetmeliğinde belirtilir. 

Ġmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde dü-

zeltme ve yenileme getirilen yerleĢik alanlardaki uygulamada mevcut 

Ģehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken 

durumlarda, Ģehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak ka-

nunlarda belirtilen katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, 

yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır. 



İmar Kanunu 209 

Ġmar planlarında meskün saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayri-

menkul sahiplerince pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokaktaki 

lağım Ģebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması, lağım Ģebe-

kesi veya umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite 

göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkulün içinde, lü-

zumlu tesisatın yapılması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi tarafın-

dan ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek müddet zarfında yaptı-

rılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır. 

 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuru-

luĢu, yetki alanları ve sorumlulukları: 

Madde 24 – (Ġptal :Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 

1986/29 sayılı kararı ile.) 

 

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflan-

dırılması: 

Madde 25 – (Ġptal : Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 

1986/29 sayılı Kararı ile.) 

 

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat: 

Madde 26 – Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya yaptı-

rılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, plan 

ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü 

fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluĢlarınca üstlenilmesi ve mül-

kiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hare-

kat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden 

alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inĢaat derinliği ve toplam 

inĢaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, 

statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili 

belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede 

sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir. 

(Üçüncü fıkra iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 

1986/29 sayılı Kararı ile.) 
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Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar: 

Madde 27 – (Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar iptal: Ana. Mah. 

11/12/1986 tarih ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayılı Kararı ile.) 

Belediye ve mücavir alanlar dıĢında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde 

sürekli oturanların köy yerleĢik alanları ve civarında ve mezralarda 

yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inĢaat ve 

iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun 

olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir. 

 

Müelliflik, fenni mesuliyet, Ģantiye Ģefliği, yapı müteahhitliği 

ve kayıtlar: 
10

 

Madde 28 – (DeğiĢik: 9/12/2009-5940/1 md.) 

Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hiz-

metine iliĢkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bun-

ların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleĢme 

merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, 

uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek 

mensuplarına yaptırılması mecburidir. Müellifler ve uygulamada bulu-

nan meslek mensupları, iĢlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uy-

gun olarak gerçekleĢtirmekten sorumludur. 

Yapıda inĢaat ve tesisat iĢleri ile kullanılan malzemelerin kamu 

adına denetimine iliĢkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin 

gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstle-

nilmek zorundadır. Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanla-

rına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili 

diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve pro-

jelere, standartlara ve teknik Ģartnamelere uygun olarak inĢa edilmesini 

denetlemekle görevlidir. Yapı sahibine ve idareye karĢı sorumlu olan 

fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi ol-

mayan usta çalıĢtırılması veya Ģantiye Ģefi bulundurulmaksızın yapım 

iĢinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifa-

ları halinde, bu durumları altı iĢ günü içinde ilgili idareye yazılı olarak 

                                                           
10

 Bu madde baĢlığı “Fenni mesuller ve mesuliyetleri ile müteahhit sicilleri:” iken, 

9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne iĢlendiği Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 
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bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni mesuliyetten 

kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iĢ günü içinde 32 nci maddeye 

göre iĢlem yapılır. 

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, baĢka bir meslek men-

subu fenni mesuliyeti üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmez. 

Fenni mesulün istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan iĢlere dair 

sorumluluğu devam eder. Yeni atanan fenni mesul, daha önce yapılan 

iĢlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağla-

maktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Tespit edilen bu ek-

siklik ve hatalar giderilmedikçe inĢaatın devamına izin verilmez. 

Fenni mesuller, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikte belirle-

nen sınıf, özellik ve büyüklüğe sahip bulunan yapıların denetimi faaliye-

tine yardımcı olmak üzere, 38 inci maddeye göre uygun nitelikte ve sa-

yıda fen adamı istihdam etmek mecburiyetindedir. 

Fenni mesuller, uzmanlık alanlarına göre yapım iĢlerinin deneti-

mine iliĢkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hiz-

metleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini imza-

lamak mecburiyetindedir. Yapıya iliĢkin bilgiler, ilgili idarece, etüt ve 

proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve Ģantiye 

Ģefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu meslek odasına, üyelik 

kayıtlarına iĢlenmek üzere bildirilir. 

Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapı ile alakalı olarak yapı 

müteahhitliği, Ģantiye Ģefliği, taĢeronluk ve malzeme satıcılığı yapamaz. 

Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemez. 

27 nci madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde 

olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22 nci maddede 

yer alan etüt ve projeler, il özel idarelerince veya Bakanlığın taĢra teĢki-

latınca hazırlanabilir. Bu tarım ve hayvancılık yapılarına dair fenni me-

suliyet, il özel idaresinin veya Bakanlığın taĢra teĢkilatının mimar ve 

mühendisleri tarafından üstlenilebilir. 

Yapı müteahhidi ve Ģantiye Ģefi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle 

birlikte bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruh-

sata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik Ģartnamelere uy-

gun olarak inĢa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mec-

buriyetindedir. Yapı müteahhidi ve Ģantiye Ģefi, ilgili fenni mesullerin 
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denetimi olmaksızın inĢaat ve tesisatlarına iliĢkin yapım iĢlerini sürdü-

remez, inĢaat ve tesisat iĢlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıĢtıramaz. 

Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiĢ idareden yetki bel-

gesi almaksızın, inĢaat ve tesisat dahil yapım iĢlerinin müteahhitliği üst-

lenilemez. Yetki belgeleri geçici veya daimi olarak düzenlenebilir. Ger-

çek kiĢilere ve özel hukuk tüzel kiĢilerine yapı inĢa eden müteahhitlerin 

kayıtları, her yapı için ayrı ayrı tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili 

yapı müteahhidinin yetki belgelendirmesi iĢlemlerinde değerlendirilmek 

üzere Bakanlığa gönderilir. Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi iĢlem-

leri, bu kayıtlar da değerlendirilerek Bakanlıkça yürütülür. 

Fenni mesullerce denetime iliĢkin mimarlık ve mühendislik rapor-

ları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının 

birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, 

yapı müteahhidinin yapım iĢlerinden doğan vergi ve sigorta primi borç-

larının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebe-

biyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi iĢlemleri tamamlanamayan 

yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, 

ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir. Bu 

belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına iĢlenmek ve 

değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve Bakanlığa gönderilir. 

Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamıĢ olan bir yapının etüt ve proje 

müellifliği, yapı müteahhitliği ve Ģantiye Ģefliği görevlerinden herhangi 

birini üstlenmemiĢ ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje mü-

elliflerine, yapı müteahhidine, Ģantiye Ģefine ve ilgili fenni mesullere aittir. 

 

Ruhsat müddeti: 

Madde 29 – Yapıya baĢlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki 

yıldır. Bu müddet zarfında yapıya baĢlanmadığı veya yapıya baĢlanıp da 

her ne sebeple olursa olsun, baĢlama müddetiyle birlikte beĢ yıl içinde 

bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda ye-

niden ruhsat alınması mecburidir. BaĢlanmıĢ inĢaatlarda müktesep haklar 

saklıdır. 

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. 

Ancak inĢaat sahasında artıĢ, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya 

niteliğinde değiĢme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan ev-
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velce ödenen harç tutarı, tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç 

tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki mua-

fiyet hükümleri saklıdır. 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 

Yapı kullanma izni: 

Madde 30 – Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen 

kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının 

kullanılabilmesi için inĢaat ruhsatını veren belediye, valilik (...) 
11

 

bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların ta-

mamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten 

izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruh-

sat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur 

görülmediğinin tespiti gerekir. 

Belediyeler, valilikler (...) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 

otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müd-

detin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına 

izin verilmiĢ sayılır.(...) 
12

 

Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve ekle-

rine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü 

vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz. 

 

Kullanma izni alınmamıĢ yapılar: 

Madde 31 – ĠnĢaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarih-

tir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya 

kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden fay-

dalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hiz-

metlerden istifade ettirilir. 

                                                           
11

 Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik ..." ibaresi; Anayasa 

Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı kararı ile iptal 

edilmiĢtir. 
12

 Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları ..." ibaresi ile 

bu fıkranın sonunda bulunan "... Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık ve 

mühendislik bürosuna yapılmıĢ ise bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı 

bu süre içerisinde müsbet veya menfi mutlaka sonuçlandırmak zorundadır ..." 

biçimindeki son iki cümle, Anayasa Mahkemesinin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, 

K. 1986/29 sayılı kararı ile iptal edilmiĢtir. 
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Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢlanan ya-

pılar: 

Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapı-

labilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya baĢlandığı veya ruhsat 

ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) 
13

 tespiti ve ihbarı veya herhangi bir Ģekilde bu duruma muttali olunması 

üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inĢaat durumu tespit edilir. 

Yapı mühürlenerek inĢaat derhal durdurulur. 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır. 

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruh-

sata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten 

mühürün kaldırılmasını ister. 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiĢ olduğu 

veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda 

anlaĢılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inĢaatın deva-

mına izin verilir. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız ya-

pılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, 

belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

 

Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar: 

Madde 33 – Ġmar planlarında bulunup da müracaat gününde beĢ 

yıllık imar programına dahil olmayan yerlerde; plana göre kapanması 

gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18 inci madde hü-

kümleri tatbik olunmadan normal Ģartlarla yapı izni verilmeyen veya 13 

üncü maddede belirtilen hizmetlere ayrılmıĢ olan ve haklarında bu 

madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esasla-

rına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri 

üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla imar planı tat-

bikatına kadar muvakkat inĢaat veya tesisata müsaade edilir ve buna 

dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir. 

                                                           
13

 Bu aradaki "... veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca .." ibaresi; 

Anayasa Mahkemesinin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı ile iptal edilmiĢtir. 
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Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni veril-

mezden önce belediye encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve 

sayısının on yıllık müddet için muvakkat inĢaat veya tesisat olduğunun, 

lüzumlu ölçü ve Ģartlarla birlikte tapu kaydına Ģerh edilmesi gereklidir. 

Muvakkatlık müddeti tapu kaydına Ģerh verildiği günden baĢlar. 

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir 

bina varsa bu parsele yeniden inĢaat ve ilaveler yapılmasına izin 

verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat yapıya izin verilen yerlerde 

dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yönetmelikte gösterilen miktarları 

geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral parsel de bir imar parseli 

gibi kabul olunur. 

Plan tatbik olunurken, muvakkat inĢaat veya tesisler yıktırılırlar. 

On yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan sonra veya on yıl dolmadan 

yıktırılması veya kamulaĢtırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin 

2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu hükümlerine göre takdir olunacak 

bedeli sahibine ödenir. 

 

ĠnĢaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükelle-

fiyetler: 

Madde 34 – ĠnĢaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve 

ağaçlandırılması sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya 

valiliklere ve komĢulara ait yerlerin iĢgal edilmemesi ve buralardaki ye-

raltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilme-

mesi, taĢıt ve yayaların gidiĢ ve geliĢinin zorlaĢtırılmaması, yapı, yol 

sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehli-

keyi önleyecek Ģekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme 

ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması, mecburidir. 

Yapı, yol kenarına yapıldığı takdirde ilgili idarece takdir edilecek 

zaruri hallerde yaya kaldırımlarının bir kısmının iĢgaline yayalar için 

uygun geçiĢ sağlamak ve yukardaki tedbirler alınmak Ģartıyla müsaade 

olunabilir. 

Bu gibi hallerde mülk sahibi veya inĢaatı deruhte eden kiĢi veya 

kuruluĢun sahipleri gelip geçenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önle-

yecek tedbirleri alırlar. 
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Zemin katlarda, dükkan yapılmasına müsaade edilen yapılarda, 

yaya kaldırımı ile aynı seviyedeki ön bahçeleri yayaya açık bulun-

durulacak, yayaların can emniyetini tehlikeye düĢürecek duvar ve 

manialar yapılamaz. 

Bu gibi yerlerde ve parsel hudutlarına merdiven yapılması zaruri 

hallerde rıht yüksekliği 0,15 metreden fazla olamaz. 

 

Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması: 

Madde 35 – Binaların zemin seviyesi altında kat kazanmak mak-

sadıyla, bina cephe hattından yola kadar olan kısımda, zeminin kazılarak 

yaya kaldırımının seviyesinin altına düĢürülmesine müsaade edilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kaldırımı 

seviyesinden 0.50 metreden daha aĢağıda teĢekkül etmiĢ bulunan 

binalarla bu gibi arsaların sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini temin 

etmek üzere, yol kenarına yönetmelikle belirtilen veya civarın karak-

terine göre ilgili idarece tespit edilen Ģekilde bahçe duvarı veya parmak-

lık yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar. 

 

Kapıcı daireleri ve sığınaklar: 

Madde 36 – Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması mecburiyeti olan 

binalarda, bu dairelerin yönetmelikte belirtilen Ģart ve ölçüleri havi bu-

lunması lazımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği gibi, nizamlara, fen ve 

sağlık Ģartlarına aykırı yapılmamak, brüt 40 metrekareyi geçmemek Ģartı 

ile bahçenin herhangi bir yerinde veya müĢtemilat binaları içerisinde de 

tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçevan, kaloriferci gibi müstahdemin ikametine yer ay-

rılması halinde bu yerlerde de aynı Ģartlar aranır. 29 ve 30 uncu madde-

lerdeki hükümler bu maddede sözü geçen daireler hakkında da uygulanır. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması 

gerektiği imar yönetmeliklerinde gösterilir. 
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Otoparklar: 

Madde 37 – Ġmar planlarının tanziminde planlanan beldenin ve 

bölgenin Ģartları ile müstakbel ihtiyaçlar gözönünde tutularak lüzumlu 

otopark yerleri ayrılır. 

Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri 

tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni 

verilmez. 

Kullanma izni alındıktan sonra otopark yeri, plana ve yönetmelik 

hükümlerine aykırı olarak baĢka maksatlara tahsis edilemez. Bu fıkra 

hükmüne aykırı hareket edildiği takdirde ilgili idarece yapılacak tebligat 

üzerine en geç üç ay içerisinde bu aykırılık giderilir. Mülk sahibi 

tebligata rağmen müddeti içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmaz ise, be-

lediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile bu hizmet ilgili idarece 

yapılır ve masrafı mal sahibinden tahsil edilir. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin 

hazırlanması ve uygulanması: 

Madde 38 – Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve 

bunların uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalıĢma konuları 

ve ilgili kanunlarına göre, mühendisler, mimarlar, Ģehir plancıları de-

ruhte ederler. 

(DeğiĢik : 26/4/1989 - 3542/2 md.) Yapıların, mimari, statik ve 

hertürlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların 

uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili 

kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumluluk-

ları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler. 

 

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: 

Madde 39 – Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli 

olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine 

tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün 
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içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın için-

dekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ 

yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla bir-

likte bir zabıtla tespit edilir. 

Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edile-

rek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu iĢler belediye veya 

valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe 

bütçesinden karĢılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boĢaltılma-

sını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marife-

tiyle derhal tahliye ettirilir. 

 

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler: 

Madde 40 – Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve 

selametini ihlal eden, Ģehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu 

görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin 

hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurları-

nın giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere teb-

liğ edilir. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde 

belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa 

sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. 

 

Arsaların yola bakan yüzleri: 

Madde 41 – Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde 

mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin 

edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde 

gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde 

bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması ha-

linde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden 

tahsil edilir. 
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Ġdari müeyyideler: 
14

 

Madde 42 – (DeğiĢik: 9/12/2009-5940/2 md.) 

Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teĢkil eden fiil 

ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iĢ günü içinde ilgili idare 

encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için 

ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. 

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya 

imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhi-

dine veya aykırılığı altı iĢ günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni 

mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, du-

rumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleĢmeye ve çevreye etkisine, can ve 

mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, 

beĢyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aĢağıdaki Ģekilde hesaplanan 

idari para cezaları uygulanır: 

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının 

inĢaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir 

metrekaresi için; 

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beĢ Türk Lirası, 

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Li-

rası, 

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk 

Lirası, 

4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeĢ, 

C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası, 

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C 

grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmıĢüç Türk Lirası, 

idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı baĢından ge-

çerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan 

edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate 

alınmak suretiyle artırılarak uygulanır. 

                                                           
14

 Bu madde baĢlığı “Ceza hükümleri:” iken, 9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanunun 

2 nci maddesiyle metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
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b) Mevzuata aykırılığı yapı inĢaat alanı üzerinden hesaplanması 

mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiĢ-

tiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uy-

gulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tes-

piti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece 

belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa 

konu yapı; 

1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın ya-

pılmıĢ ise cezanın % 30’u, 

2) Kamuya veya baĢkasına ait bir parselde yapılmıĢ ise cezanın % 40’ı, 

3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi 

Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiĢ bir alanda yapılmıĢ ise 

cezanın % 60’ı, 

4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve 

mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü, 

5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 

20’si, 

6) YapılaĢmaya yasaklanmıĢ bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 80’i, 

7) Özel kanunlar ile belirlenmiĢ özel imar rejimine tabi bir alanda 

yapılmıĢ ise cezanın % 50’si, 

8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i, 

9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inĢaatı sürdürülüyor 

ise cezanın % 50’si, 

10) Yapı kullanma izin belgesi alınmıĢ olmakla birlikte, ruhsat 

alınmaksızın yeni inĢaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü, 

11) ĠnĢaî faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u, 

12) ĠnĢaî faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si, 

13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si, 

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģekilde tespit edilen para cezaları-

nın miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına 
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konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate 

alınır. 

18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen 

mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan 

yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni 

mesullere, yapı müteahhidine ve Ģantiye Ģefine, ilgisine göre ayrı ayrı 

olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık Ģartlarına ay-

kırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit 

etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla bera-

ber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve 

mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme ka-

rarı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen ida-

rece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu 

madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para 

cezası verilir. 

27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiĢ köy yerleĢme 

alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli otu-

ranlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve 

sağlık Ģartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut 

ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inĢa edilmesi halinde yapı 

sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer 

aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki 

aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından 

az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı-

nın beĢte biri olarak uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inĢa edil-

mesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak 

uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı 

fiil nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 

üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir. 

Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat 

eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahi-

linde yapılan iĢ ve iĢlemler mühür bozma suçu teĢkil etmez. 
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Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteah-

hitlerinin, Ģantiye Ģefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı 

fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleĢmiĢ mahkeme 

kararları, kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai iĢlem 

yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili 

idarece bildirilir. Bu kiĢiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iĢ üstle-

nemez. 

Yapı müteahhidinin yetki belgesi; 

a) Yapım iĢinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak 

gerçekleĢtirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın 

giderilmemesi halinde beĢ yıl, 

b) Yapım iĢinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçek-

leĢtirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl, 

c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, 

süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım iĢlerin-

den doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorum-

luluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az ol-

mamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine 

getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal 

edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iĢ 

üstlenemez, ancak mevcut iĢlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteah-

hidi olmaksızın baĢlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir. 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler: 

Madde 43 – a) 9/7/1956 tarih ve 6785 sayılı Ġmar Kanunu ve 1605 

sayılı Kanun ile ek ve değiĢiklikleri, 

b) 11 Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Bursa Merkez Ġlçesindeki Ge-

dik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair Kanun, 

c) 28/5/1928 tarih ve 1351 sayılı Kanun (menkul ve gayrimenkul-

leri, varsa iĢtirakleri, bütçesi, gelirler ve personelin özlük hakları ile bir-

likte Ankara Büyük ġehir Belediye BaĢkanlığına bağlanır.) 

d) 3/6/1937 tarih ve 3196 sayılı Kanun, 

e) 18/1/1966 tarih ve 710 sayılı Kanun, 
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Ġle diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. 

 

Yönetmelik: 
15

 

Madde 44 – I - a) Enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaĢtırma ve 

benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müĢtemilatından hangileri için ruhsat 

alınmayacağı, 

b) Ġmar planlarında okul, ibadet yeri, sağlık, spor, sosyal ve kültü-

rel tesisler ile kamu kuruluĢlarının yapıları için ayrılacak yerler ve bu 

konu ile ilgili diğer hususlar, 

c) Arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma Ģekil ve Ģartları, 

d) Ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak esaslar, 

e) (DeğiĢik: 9/12/2009-5940/3 md.) Her türlü inĢaat ve tesisat da-

hil yapım iĢlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi iĢ-

lemlerine; yapı müteahhitlerinin iĢ gruplarına, ihtisaslaĢmalarına ve 

yüklenilecek iĢin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve bunların sahip 

olmaları gereken asgari eğitim, iĢ tecrübesi, teknik donanımı ve kapasi-

tesi, mali durumu, idari yapısı ve personel Ģartları ile niteliklerine; yapı 

müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına 

ve değerlendirilmesine; mimar ve mühendis unvanlı Ģantiye Ģefi çalıĢtı-

rılması mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün 

olan yapılara; Ģantiye Ģeflerine, yapım ve denetim iĢlerinde istihdam 

edilecek fen adamlarına ve yetki belgeli ustalara iliĢkin usul ve esaslar 

ile diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliğinin görüĢleri alınarak, 

f) Ġmar planı yapımı ve değiĢiklikleriyle ilgili kriterlerin tespiti ve 

imarla ilgili diğer hususlar, 

g) Ġmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde ya-

pılacak ifrazların asgari cephe geniĢlikleri ve büyüklükleri, 
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 Bu maddede geçen “cami” ibaresi, 15/7/2003 tarihli ve 4928 sayılı Kanunun 9 uncu 

maddesiyle, “ibadet yeri” olarak değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir. 
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h) (Ġptal : Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 

sayılı Kararı ile.) 

i) YerleĢme alanlarıyla ilgili genel esaslar, 

j) Halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını yükümlene-

cek müellif ve müellif kuruluĢların ehliyet durumlarının yeniden düzen-

lenmesine ait esaslar, 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

II - (DeğiĢik : 26/4/1989 - 3542/3 md.) 38 inci maddede sayılan 

mühendisler, mimarlar ve Ģehir plancıları dıĢında kalan fen adamlarının 

görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili Bakanlıklar ile Türk Mühendis 

Mimar Odaları Birliği (T.M.M.O.B.) ve Yüksek Öğrenim Kurumunun 

görüĢleri alınarak Bakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte çıkarı-

lacak yönetmelik ile tespit edilir. 

III - Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile diğer hususlar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte tespit edilir. 

Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, 

otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer Ģartları ile bu ihtiyacın nasıl 

tespit olunup giderileceği ise, bu yönetmelikte belirtilir. 

 

Mücavir alan: 

Madde 45 – Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare ku-

rulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık 

bunları inceleyerek aynen veya değiĢtirerek tasdik etmeye veya değiĢti-

rilmek üzere iadeye yetkilidir 

Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitiĢik olması gerekmez. 

Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma 

da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana 

alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile Ġlgili Hükümler 

Madde 46 – Bu Kanunla 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 6 ncı 

maddesine göre kurulan organlar kaldırılmıĢtır. Bu kuruluĢların görev ve 

sorumlulukları aĢağıda belirtilen çerçeve dahilinde Ġstanbul Büyük ġehir 

ve ilgili Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca yürütülür. 

ġöyle ki : 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2 nci maddesinde 

belirlenen ve 22/7/1983 onay tarihli plana göre Boğaziçi alanında 

gösterilen "Boğaziçi Sahil ġeridi" ve "Öngörünüm" bölgelerindeki 

uygulamalar Ġstanbul Büyük ġehir Belediye BaĢkanlığınca, "gerigörü-

nüm" ve "etkilenme" bölgelerindeki uygulamalar da ilgili Ġlçe Belediye 

BaĢkanlıklarınca yapılır. 

 

Madde 47 – 48 – (Bu maddeler 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı 

Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin "f" ve "g" bentleri ile 10 uncu 

maddesinin değiĢtirilmesi ile ilgili olup mezkür kanundaki yerlerine iĢ-

lenmiĢlerdir.) 

 

Ek Madde 1 – (Ek : 30/5/1997 - KHK - 572/1 md.) 

Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaĢılabilir ve yaĢanılabilir kı-

lınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında 

ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması 

zorunludur. 

 

Ek Madde 2 – (Ek:31/7/1998-4380/1 md.; DeğiĢik: 15/7/2003-

4928/9 md.) 

Ġmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin Ģart-

ları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri 

ayrılır. 

Ġl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar 

mevzuatına uygun olmak Ģartıyla ibadethane yapılabilir. 

Ġbadet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak baĢka maksatlara tahsis 

edilemez. 
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Ek Madde 3 – (Ek: 3/7/2005 - 5398/12 md.; DeğiĢik: 24/7/2008-

5793/15 md.) 

ÖzelleĢtirme programındaki kuruluĢlara ait veya kuruluĢ lehine ir-

tifak ve/veya kullanım hakkı alınmıĢ arsa ve araziler ile özel kanunları 

uyarınca özelleĢtirilmek üzere özelleĢtirme programına alınan arsa ve 

arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi TeĢvik 

Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun 

hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya 

ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluĢlardan görüĢ alınarak 

çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı 

ile değiĢiklik ve revizyonları müellifi Ģehir plancısı olmak üzere BaĢba-

kanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak 

ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede ya-

yımlanmak suretiyle kesinleĢir ve bu Kanunun 8 inci maddesinde yer 

alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak yürürlüğe girer. Ġlgili 

kuruluĢlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itiba-

ren beĢ yıl süreyle değiĢtiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına 

iliĢkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine geti-

rilmesini teminen yapılacak imar planı değiĢikliğine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve esas-

lara göre gerçekleĢtirilir. Ġlgili kuruluĢlar görüĢlerini onbeĢ gün içinde 

bildirirler. Bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar 

planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-

nun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki 

hükümler uygulanmaz. ÖzelleĢtirme sürecinde ihtiyaç duyulması ha-

linde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına iliĢkin parselasyon 

planları ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. 

Bu parselasyon planları ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca onaylanır ve 

19 uncu maddede belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak 

kesinleĢir ve yürürlüğe girer. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her 

türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yet-

kili kurum ve kuruluĢlarca verilir. 
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YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme 

Yapıların amacında kullanılması: 

Geçici Madde 1 – Herhangi bir sahada bulunan ve 2981 sayılı 

Kanunun yürürlüğünden sonra yapılan yapılar bölgesinin teĢekkül Ģartla-

rına, imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar 

için kullanılamaz. Bu gibi yapılar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 

ay içinde inĢa ettirenlerce eski Ģekline getirilir. Aykırılık bu süre so-

nunda düzeltilmezse Belediye veya valilikçe yapılır veya yaptırılır ve 

masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

 

BaĢka amaçla kullanılan otopark yerleri: 

Geçici Madde 2 – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı 

kullanma izni alınıp, ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢka maksatlara 

tahsis edilmiĢ ve 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen otopark yerle-

rinden otopark yönetmeliğine göre otopark tahsisi gerekenleri hakkında 

37 nci maddenin son fıkrasına göre iĢlem yapılır. 

 

Önce verilen ruhsat ve izinler: 

Geçici Madde 3 – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar 

planı ve mevzuatına uygun olarak verilen ruhsat ve izinler geçerlidir. 

 

MüĢterek giriĢ 

Geçici Madde 4 – Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuda 

müĢterek giriĢ olarak tescil edilip fiilen kamu tarafından yol olarak kul-

lanılan tapu kaydı yol olarak terkin edilmeyen gayrimenkullerin imar 

planında kamu hizmet ve tesislerine ayrılanları belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde belediye encümeni dıĢında ise il idare kurulu kararı ile 

muvafakat aranmaksızın imar planındaki tahsis amacına uygun olarak 

tapuda terkin edilir. 
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Örfü belde, paftos: 

Geçici Madde 5 – Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde 

veya dıĢında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen 

yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kay-

betmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olu-

nurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan taĢınmaz mallardaki zemin hakları bedele 

çevrilmiĢtir. 

Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taĢınmaz malın zemine ait son em-

lak vergi değerinin 1/5'idir. Bu Ģekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, 

tapu idaresince gedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sahibi 

adına emaneten milli bir bankaya yatırılır. Müracaat edilmediği takdirde 

zemin sahibi lehine kanuni ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peĢin, bakiyesi en geç üç yıl içinde 

yıllık eĢit taksitlerle ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi 

uygulanır. PeĢin miktar ve taksitler 40 000 TL. dan az olamaz. Bu iĢ-

lemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. 

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin 

hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel hükümlere tabidir. 

 

Geçici Madde 6 – 2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiĢ ve tasdik 

edilmiĢ olan ıslah imar planlarının uygulanmasında, inĢaat ruhsatı veril-

mesine iliĢkin Ģart ve Ģekilleri tespite, belediye ve mücavir alanlar içinde 

belediyeler, dıĢında valilikler yetkilidir. 

 

Geçici Madde 7 – (Birinci fıkra iptal: Anayasa Mah.nin 

11/12/1986 tarih ve E. 1985/11 K. 1986/29 sayılı Kararı ile.) 

Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak 

Ģartı ile tam kata iblağ edilir. Ancak teras kullanma hakkı daha önce 

tapuya tescil edilmemiĢ olan çatı katı malikleri emlak vergisi için beyan 

edilen daire bedelinin daire metrekaresine bölünerek bulunan bir metre-

kare değerinin kazanılan alan ile çarpımı sonucu bulunan değeri hisse 

nisbetlerine göre diğer kat maliklerine öder. Kendileri bulunmadıkları 

takdirde bu bedel isimlerine milli bir bankaya yatırılır. 
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Yönetmeliklerin çıkarılma süresi: 

Geçici Madde 8 – Bu Kanunun uygulanmasını gösteren yönetme-

likler Kanunun yayımından itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılır. 

 

Geçici Madde 9 – (Ek : 30/5/1997 - KHK - 572/2 md.) 

Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen düzenlemelerin 

yapılmıĢ ve yapılacak altyapı alanlarında ve yapılarda gerçekleĢtirilmesi 

için, imar yönetmelikleri ve kamu binaları ile ilgili mevzuatta 1/6/1998 

tarihine kadar Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından gerekli 

değiĢiklikler yapılır. 

 

Geçici Madde 10 – (Ek : 8/1/2002 – 4736/2 md.) 

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, 

su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birka-

çının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrul-

tusunda fenni gereklerin yerine getirilmiĢ olması ve bu Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren altı ay içerisinde baĢ vurulması üzerine kullanma izni 

alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir. 

Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması 

herhangi bir kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

 

Geçici Madde 11 – (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inĢaat) ruhsatı 

alınmıĢ ve buna göre yapılmıĢ olup, kullanma izni verilmeyen ve 

alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz 

gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün 

belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin 

yerine getirilmiĢ olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 

baĢvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta 

tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su 

ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım 

Ģirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde 

aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi 

bir kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. Ancak, yapı (inĢaat) ruhsatı alınmıĢ ve 
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buna göre yapılmıĢ olma Ģartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmıĢ olan 

yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler 

de ait olduğu gruba dönüĢtürülür. 

 

Geçici Madde 12 – (Ek: 9/12/2009-5940/4 md.) 

Bu Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) ben-

dinde öngörülen konulara iliĢkin yönetmelik bir yıl içinde yürürlüğe 

konulur. 

 

Geçici Madde 13 – (Ek: 9/12/2009-5940/4 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra inĢaat, tesisat, elektrik, 

sıva ve benzeri branĢlarda yetki belgesi almak isteyenlerden, hangi 

branĢta iĢ yaptıklarını belgeleyenlere usta olduklarını gösterir geçici 

yetki belgesi verilir. Bu belgeler 1/1/2012 tarihinden itibaren sürekli 

yetki belgesine dönüĢtürülür. 

 

Yürürlük: 

Madde 49 – Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 ve 48 inci maddeleri 

ile geçici 7 nci maddesi yayımı tarihinde; diğer maddeleri yayımını taki-

ben 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

Madde 50 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


