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Kamu yararı, toplum tarafından dönemsel olarak �ncelenen b�r kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavramın toplumun çeş�tl� kes�mler� tarafından farklı b�r şek�lde

değerlend�r�lmes�, tanımlamanın zorluğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, �mar planlarının düzenlenmes� bakımından yasamanın, �daren�n ve yargının �ş�n� daha da

zorlaştırmaktadır. Yasama organı tarafından çıkarılmış olan kanunlar (özell�kle 3194 sayılı İmar Kanunu) tarafından kamu yararı kavramının tam olarak açıklamaması,

kanunların somut olaylar üzer�nde yeters�z kalmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra �mar planlarının hazırlanmasında, �lg�l� �dareler�n görev� olan kamu

�ht�yaçlarının karşılanmasının tam olarak sağlanab�lmes� �ç�n �lg�l� �ht�yaca yol açacak kamu yararının somutlaştırılması zorunludur. Somutlaştırmanın sağlanab�lmes�

�ç�n �mar planını düzenlemek �le görevl� olan �daren�n �mar planının hazırlanması sırasında hem o yerde yaşayan topluluğun �ht�yaçlarını tam olarak bel�rlemes� hem

de bu �ht�yacın şeh�rc�l�k �lkeler� ve b�l�msel araştırmalar sonucu tesp�t etmes� gerek�r. Bu b�l�msel araştırmalar anlamında �lg�l� kurum ve kuruluşlardan yararlanmak,

�daren�n üzer�ndek� yükün azalması açısından da etk�l� olmaktadır. Ayrıca y�ne �mar planı yapım sürec�ne o yerde yaşayan topluluğunda katılması, �mar planının

demokrat�k b�r şek�lde yapılmasını sağlayacaktır. İmar planları üzer�nde yapılacak olan �dar� ve yargısal denet�m�n, hukuka uygunluğun yanı sıra kamu yararı

bakımından da yapılması kaçınılmaz b�r gerçekt�r. Her ne kadar yer�ndel�k denet�m� yasağı �le yargı açık b�r şek�lde sınırlandırılsa da, kamu yararı �ncelemes� yapmak

�dar� yargının kaçınamayacağı b�r görev�d�r.
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The publ�c �nterest �s a concept that �s per�od�cally exam�ned by the soc�ety. The d��erent evaluat�on of the concept by var�ous segments of the soc�ety �llustrates

the d���culty of def�n�ng �t. Th�s s�tuat�on makes the work of the leg�slature, the adm�n�strat�on and the jud�c�ary even more d���cult for the regulat�on of zon�ng

plans. The fact that the concept of publ�c �nterest �s not fully expla�ned by the laws (espec�ally Zon�ng Law No.3194) enacted by the leg�slature makes the laws

�nadequate on concrete events. In add�t�on, �n the preparat�on of zon�ng plans, �t �s compulsory to concret�ze the publ�c �nterest that w�ll lead to the relevant need

�n order to fully meet the publ�c needs wh�ch are the duty of the relevant adm�n�strat�ons. In order to ach�eve concret�zat�on, the adm�n�strat�on respons�ble for

prepar�ng the zon�ng plan should determ�ne exactly the needs of the commun�ty l�v�ng �n that place dur�ng the preparat�on of the zon�ng plan and determ�ne th�s
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need as a result of urban�sm pr�nc�ples and sc�ent�f�c researches. Ut�l�z�ng the relevant �nst�tut�ons and organ�zat�ons �n terms of these sc�ent�f�c researches �s also

e�ect�ve �n reduc�ng the burden on the adm�n�strat�on. Bes�des the part�c�pat�on of the commun�ty l�v�ng �n the relevant area w�ll ensure that the zon�ng plan �s

made �n a democrat�c way. It �s an �nev�table fact that adm�n�strat�ve superv�s�on and jud�c�al rev�ew to be carr�ed out on the zon�ng plans shall be carr�ed out �n

terms of publ�c �nterest as well as �n exped�ency w�th the law. Although the jud�c�ary �s clearly restr�cted by the proh�b�t�on of exped�ency, �t �s a duty of the

adm�n�strat�ve jud�c�ary to conduct a publ�c �nterest rev�ew.

General Zon�ng Plan, Implementat�on Plan, Publ�c Interest, Concret�zat�on, Publ�c Need, Adm�n�strat�ve Superv�s�on, Jud�c�al Rev�ew.

Günümüzde yoğun b�r şek�lde hem yasal hem de �dar� düzenlemelere konu ed�len �mar planları, toplum yararının gözet�leceğ� b�r amaca h�zmet etmes� �ç�n

yapılmaktadır. Ancak temel amaç her ne kadar toplumun o dönemdek� �ht�yaçlarını karşılamak olsa da, planların yapım sürec�nde hem çevren�n hem de �ler�de �lg�l�

�mar planının yapıldığı bölgede yaşayab�lecek topluluğun �ht�yaçlarının da gözet�lmes� gerek�r. Bu kapsamda b�r �mar planının hazırlanış, değ�ş�m veya

sonuçlandırılma sürec�ndek� etkenler bakımından b�r yarar �ncelemes�n�n yapılması kaçınılmazdır.

İmar planlarının yapılmasındak� temel amaç kamu yararıdır. İdar� �şlem n�tel�ğ� olan �mar planları bakımından bu tesp�t�n yapılması kaçınılmazdır. Ancak �mar

planlarının somutlaştırılması bakımından ne tür b�r planlamanın kamu yararı olduğu, kamu yararını gerekt�recek nedenler�n tesp�t�, planlama yapma yetk�s�ne sah�p

olan �daren�n takd�r yetk�s�n� nasıl sınırlandırıp, gen�şleteb�leceğ� ve asıl olarak bu kamu yararının �dar� ve yargısal bakımdan nasıl değerlend�r�lmes� gerekt�ğ� hususu

önem arz etmekted�r. Bu nedenle �mar planı bakımından kanunlarda yer alan kamu yararı �fades�n�n ne şek�lde somutlaştırılacağı, �daren�n el�ne bırakılmış g�b�

gözükse de �darey� etk� altına alab�lecek unsurların göz ardı ed�lmemes� gerekmekted�r.

İmar planları bakımından kamu yararının somutlaştırılması sürec�ndek� denet�m �se karşımıza çeş�tl� �dar� ve yargısal usuller� çıkarmakta ve dolayısıyla kamu yararını

somutlaştırma sürec� �nceleme altına alınırken, sadece �dar� usuller yeterl� olamamaktadır. Bu kapsamda �dar� usuller�n yanı sıra yargı kararlarının sürece etk�s� de

�nceleme altına alınmalıdır. Bu çalışmada �mar planlarının özünü oluşturan kamu yararının denetlenmes� usuller� �nceleme altına alınmıştır.

GİRİŞ

I. KAMU YARARI KAVRAMI

A. Kamu Yararının Tanımı Sorunu
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Tar�hte toplumunun çeş�tl� �ht�yaçlarının karşılanması, devlet olgusunun doğuşuna sebep olmuştur. Devlet�n kuruluş amaçlarından en öneml�ler�nden b�r�n�n,

toplumun �ht�yaçlarının karşılanması olduğunu bel�rtmek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle devlet�n yer�ne get�receğ� faal�yetlerde, kamusal b�r yararın (menfaat�n)

olması zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla kamusal yararın �çer�ğ�n� bel�rlemek, yapılacak olan faal�yet�n gerekçes�n� oluşturacağı �ç�n önem arz etmekted�r.

Çağdaş toplumlarda yasama faal�yetler� �le yürütmen�n �şlem ve eylemler�n�n şek�llenmes�, bunun sonucu olarak yargısal denet�mden geçerek çeş�tl� özell�klere

kavuşması, kamu yararının tanımını güçleşt�rmekted�r. Kamu yararı, k�m� zaman b�reysel menfaatlerle çatıştığı g�b�, k�m� zaman da bu menfaatlerle beraber yol

almaktadır. Bu nedenle genel�n menfaat� kamu yararının tanımının yapılmasında her zaman yeterl� olmamaktadır.

Toplum �ç�nde yarar çatışmalarının önlenmes� çok zor olmaktadır.  Bu tür yarar çatışmaları arasında kamu gücünü kullanan �daren�n terc�hlerde bulunması

gerekmekted�r. Ağırlıklı olarak çoğunluğun yararını karşılamaya yönel�k faal�yetler �çer�s�nde bulunan �daren�n kamu yararını önceden tesp�t etmes� de çoğu zaman

zor olmaktadır. Bu nedenle tanımlama çalışmaları özell�kle somut olaylarda farklılık göstermekted�r. Örneğ�n şeh�rleşmeye �l�şk�n b�r faal�yette çevreye zararın

sonrak� kuşaklar açısından ağır sonuçlar doğurab�leceğ� düşünülüyorsa, şeh�rde yaşayan kalabalık b�r topluluğun yararından önce hem o coğrafyada yaşayan hem

de sonrak� yıllarda yaşayacak olanların yararı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kamu yararının gen�ş anlamda toplumun yararı olarak �fade ed�lmes�n�n dışında daha dar tanımlama yapılmasının zorluğu �se kaçınılmazdır.

Kamu yararının tanımlanması bakımından Akıllıoğlu’na göre kamu yararı kavramının “çok �şlevl�” b�r kavram olarak tanımlaması, yapılacak olan bu

değerlend�rmeler�n ne kadar çeş�tleneb�leceğ�n�n b�r gösterges�d�r.  Kamusal yararın anlamlandırılmasındak� problemlerden b�r�, yorumu yapacak olanların

meslekler�, s�yas� görüşler�, hayat felsefeler� ve ekonom�k durumları açısından b�rb�rler�nden farklı konumda bulunmalarıdır.  Kamu yararını tanımlama sürec�nde

çok fazla hukuk süjes�n�n bulunması da bunun b�r neden�d�r.  Hukukçuların, sanay�c�ler�n, �şç�ler�n, devlet adamlarının ve d�ğer gruplarda yer alan k�ş�ler�n farklı

�ht�yaçları bel�rlemeler�, yaşam standartları ve sınıfsal farklılıklarının ortaya çıkmasından dolayıdır. Bu durum, çeş�tl� gruplar arasındak� farklılığın doğal sonucu olarak

b�rb�r�nden ayrı �ht�yaçların doğab�leceğ�n� göstermekted�r.

Tanımlamadak� b�r d�ğer problem, yararın tesp�t� açısından bel�rlenmes� gereken n�cel�ğ�n ölçütünün tesp�t ed�lmes�d�r. D�ğer b�r dey�şle, çeş�tl� menfaatler arasında

terc�h yapılırken, menfaatler� ortak olacak olan büyük gurubun tesp�t�d�r.  Sayısal üstünlüğün hesaplanması bakımından düşünülen bu sorun, kamu yararının somut

olayda tesp�t�n� güçleşt�rmekted�r. Kamusal den�leb�lecek b�r yararın, toplumun öneml� b�r m�ktarına fayda sağlayacak olması gerek�r. Dolayısıyla her b�r �dar�

faal�yette kamu yararını somutlaştıracak olan �ht�yacın büyük sayıda k�ş� topluluğundan doğması lazımdır.

Kamu yararının tanımlanmasındak� b�r d�ğer öneml� sorun �se kamu yararını tanımlayan k�ş�ler�n kullandığı ölçütler�n sosyal, ekonom�k, hukuk� ve b�l�msel değerlere

uygun olup olmadığıdır.  Kamu yararını hukuk normları �le tanımlama yetk�s� kend�s�ne tanınan k�ş�ler�n, hukuk� ve b�l�msel değerlere uygun ve tutarlı b�r b�ç�mde bu

yetk�y� kullanmaları çok öneml� b�r husustur. Kamu yararını tesp�t ed�p somutlaştırab�lme yetk�s�, aynı zamanda hakkan�yetl� ve tutarlı olarak kullanılab�lmes� �ç�n

kontrol altında tutulması gereken b�r yetk�d�r. Dolayısıyla kamu yararı kararı alab�lecek k�ş�, makam, kurul ya da kom�syon benzer� organların alacakları bu kararda,

kes�n b�r şek�lde denet�me tab� tutulmaları gerek�r. İşte bu denet�m, kamu yararının tanımlanması ve somutlaştırılab�lmes� �ç�n sürec�n etk�l� b�r parçası olmakla

beraber, eks�kl�ğ� hal�nde keyf�yete varab�lecek tanımlamalara yol açab�lecekt�r.
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Kamu yararının ne anlama geld�ğ�n�n tesp�t� açısından devlet�n erkler�, tekn�k açıdan karşımıza çıkab�lecek çeş�tl� yorumlar ortaya koymuşlardır. Yorum ve tanımlama

farklılıklarının yanı sıra temel bazı tanımlama tekn�kler� de ortaya çıkmıştır. Kamu yararı ter�m�n�n tanımlanab�lmes� �ç�n devlet�n erkler�n�n konuya bakışı ve

yetk�ler�n�n �ncelenmes� gerek�r.

Kamu yararının ne şek�lde somutlaşacağı sorusuna cevap, uygulanacak olan mevzuatın oluşturulmasıyla ver�leb�lmekted�r. Hang� somut duruma ne tür b�r kamusal

�ht�yacın neden olduğunu �ncelemek yasama organının görev� olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare öncel�kle Anayasa ve sonrasında kanunlarda yer alan kamu

yararını sağlamak amacıyla faal�yetlerde bulunmaktadır.

Temel anlamda �daren�n yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu kamu h�zmetler� kanundan doğmalıdır.  Bu kapsamda yasal kaynak açısından kamu yararı tesp�t� yapan

en temel mevzuatın yan� Anayasanın �lg�l� hükümler�n�n �ncelenmes�, yasa koyucunun kamu yararına bakışını gösterm�ş olacaktır.

Anayasanın İk�nc� Kısmının “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı Üçüncü Bölümünün üçüncü alt başlığı “Kamu Yararı” başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında 43.

madde �le “Kıyılardan Yararlanma”, 44. madde �le “Toprak Mülk�yet�”, 45. madde �le “Tarım, Hayvancılık ve Bu Üret�m Dallarında Çalışanların Korunması”, 46. madde �le

“Kamulaştırma” ve 47. madde �le “Devletleşt�rme ve Özelleşt�rme” konularında kamu yararına �l�şk�n tanımlamalar yapılmıştır. Özell�kle 43. madden�n 2. fıkrasında

“Den�z, göl ve akarsu kıyılarıyla, den�z ve göller�n kıyılarını çevreleyen sah�l şer�tler�nden yararlanmada öncel�kle kamu yararı gözet�l�r.” hükmü ve 46. madden�n 1.

fıkrasında yer alan “Devlet ve kamu tüzel k�ş�ler�; kamu yararının gerekt�rd�ğ� hallerde, gerçek karşılıklarını peş�n ödemek şartıyla, özel mülk�yette bulunan taşınmaz

malların tamamını veya b�r kısmını, kanunla göster�len esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzer�nde �darî �rt�faklar kurmaya yetk�l�d�r.” hükmü �le kamu

yararının �lg�l� faal�yet ve koruma alanları bakımından aranması gereken en öneml� husus olduğu bel�rt�lmekted�r.

Bu hükümler�n düzenlen�ş� doktr�n bakımından �lg�nç karşılanmıştır. Esas olarak b�ç�msel b�r yaklaşımı bulunan anayasa koyucunun bu bölümde �çer�ğe �l�şk�n b�r

düzenlemey� kaleme aldığını görmektey�z. Bu durumda anayasa koyucunun anayasal b�r düzenleme �le yasama organını bağlayıcı hüküm kurduğunu söylemek

yanlış olmayacaktır.

Anayasa, kamu yararına bakışı açısından ayrıca, kamu yararına uygun faal�yetler�n neden� olan kamu �ht�yaçlarına da yer vermekted�r. Kamu yararına uygun b�r

faal�yet�n anayasal düzlemde �ncelenmes� �le �ht�yaçları bel�rleyecek olanlara yol ç�z�lmes�, anayasa koyucunun temel amaçlarından b�r� olarak düşünüleb�l�r.

B. Kamu Yararının Anlamını Bel�rleyen Unsurlar

1. Kamu Yararının Yasama Erk� El�yle Bel�rlenmes�
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Anayasanın 127. maddes� hükmünde kullanılan, “Mahall� �dareler; �l, beled�ye veya köy halkının mahall� müşterek �ht�yaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla

bel�rt�len ve karar organları, gene kanunda göster�len, seçmenler tarafından seç�lerek oluşturulan kamu tüzelk�ş�ler�d�r.” �fades� �le b�r yandan coğraf� ortak �ht�yaçların

g�der�lmes� faal�yet�ne vurgu yapılırken, b�r yandan da bu faal�yetler� yer�ne get�recek yerel �dar� b�r�mler vurgulanmaktadır.

B�r d�ğer örnek �se Anayasanın “Planlama; Ekonom�k ve Sosyal Konsey” başlıklı 166. maddes�nde yer almaktadır. Hükmün 2. fıkrası uyarınca; “Planda m�ll� tasarrufu

ve üret�m� artırıcı, f�yatlarda �st�krar ve dış ödemelerde dengey� sağlayıcı, yatırım ve �st�hdamı gel�şt�r�c� tedb�rler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekler�

gözet�l�r; kaynakların ver�ml� şek�lde kullanılması hedef alınır. Kalkınma g�r�ş�mler�, bu plana göre gerçekleşt�r�l�r.” Hükümde m�ll� n�tel�kte yürütülmes� gereken kamu

yatırım ve kamu h�zmetler�n�n, kamu yararına ulaştıracak şek�lde kamusal �ht�yaçların karşılanması amacıyla yapılmasından bahsed�ld�ğ� gözlemleneb�lmekted�r.

Anayasa hükümler� dışında b�rçok kanunda, kamusal �ht�yacın karşılanması kapsamında, kamu yararına uygun olduğu tesp�t ed�lm�ş faal�yetler bulunmaktadır.

Örneğ�n Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddes� kamu yararı kararı alacak merc�ler� bel�rt�rken, 6. madde alınmış olan kamu yararı kararlarını onaylayacak merc�ler�

bel�rtm�şt�r. Kamulaştırma Kanunu b�r �dar� usul kanunu olması sebeb�yle kamu yararının �çer�ğ�nden daha çok tesp�t ed�leb�lme şekl� ve usulü hakkında hükümler

�çermekted�r. Kamu yararının kamulaştırılacak taşınmaz mallar üzer�ndek� amacını tesp�t etmes� bakımından �se 6. madde son fıkra b�r açıklama get�rm�şt�r. Fıkra

uyarınca; “Onaylı �mar planına veya �lg�l� bakanlıklarca onaylı özel plan ve projes�ne göre yapılacak h�zmetler �ç�n ayrıca kamu yararı  kararı  al ınmasına ve

onaylanmasına gerek yoktur . Bu durumlarda yetk�l� �cra organınca kamulaştırma �şlem�ne başlanıldığını gösteren b�r karar alınır” . Dolayısıyla hüküm, hal�hazırda

kamu yararı olduğu �mar planıyla tesp�t ed�len b�r taşınmazın kamulaştırılması �şlem�n�n özünde ayrıca karar alınmaksızın kamu yararı olduğunu bel�rtm�şt�r.

2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu’nun “Doğal Tur�zm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması” başlıklı 6. maddes�nde �se b�r d�ğer örnek yer almaktadır. Hüküm

uyarınca; “Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler�nde ve tur�zm merkezler�nde; Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler�n kamu yararına korunmasına veya

kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tes�sler, bu Kanunun 3’üncü maddes�ndek� belgelere sah�p olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8’�nc�

maddedek� koşullara uygun olarak, �mar planlarına göre yapılab�l�r ve �şlet�leb�l�r” . Maddeden anlaşılacağı üzere, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’na, korunmasında kamu

yararı bulunan yerler�n korunması yetk�s� sağlanmıştır. Kamusal yararın tesp�t� yetk�s� �se açık b�r şek�lde Bakanlığa bırakılmıştır.

Kamu yararının somutlaştırılması, yürütmen�n yapacağı �şlem ve eylemlere bağlı olmaktadır. D�ğer b�r dey�şle kamu yararını somutlaştıran ve uygulamasını sağlayan

yapı yürütmed�r.

Teor�k olarak yürütmen�n ayrımı bakımından hükümet (s�yas� fonks�yonu) �le �dar� fonks�yonunu ayırmamız gerek�r. Z�ra kamu yararını tanımlarken �dare daha etk�n

b�r konumda bulunmaktadır. Bunun neden� �daren�n �şlem ve eylemler�nde hukuka uygunluğun yanı sıra kamu yararına uygun davranması gerekl�l�ğ�d�r.

10

2. Kamu Yararının Yürütme Erk� El�yle Bel�rlenmes�

11

12
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Yasama organının yetk�s�nde olan kamu yararı tesp�t yetk�s�n�n somutlaştırılması bakımından �daren�n �şlemler�n�n etk�l� olduğu görülmekted�r. Örneğ�n

Kamulaştırma Kanunun 5. maddes� uyarınca kamulaştırma yapacak olan �daren�n hang� organının, kamulaştırmadak� kamu yararına karar vereceğ� konusunda

yetk�lend�rme söz konusudur. Alınacak bu karar, b�r b�rel �şlem olan kamulaştırma �şlem�n�n hazırlık �şlem� n�tel�ğ�nde olmakla beraber, alınmaması durumunda şek�l

eks�kl�ğ�nden öte �dar� �şlem�n sebep unsurunda eks�kl�ğe yol açacaktır.

İdare b�rel �şlemler�n�n yanı sıra düzenley�c� �şlemler� el�yle de kamu yararının somutlaştırılmasını sağlayab�lmekted�r. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın yürütmekle

yükümlü olduğu Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ�’n�n 7. maddes� kapsamında yapılacak �mar planlarının kamu yararı amacıyla yapılması gerekl�l�ğ� �lg�l�

�darelere görev olarak ver�lm�şt�r.

Kamu yararının tesp�t�ne �l�şk�n olarak yargının yetk�s�n�n sınırından söz etmem�z gerek�r. Yargının kamu yararı �ncelemes� yaparken �daren�n karar almasını

engellememes� �ç�n sınırın bel�rlenmes� şarttır. Bunun neden� Anayasa 125. madde de bel�rt�len “yer�ndel�k yasağı”dır. Hükmün 4. fıkrası uyarınca; “Yargı yetk�s�, �darî

eylem ve �şlemler�n hukuka uygunluğunun denet�m� �le sınırlı olup, h�çb�r surette yer�ndel�k denet�m� şekl�nde kullanılamaz. Yürütme görev�n�n kanunlarda göster�len şek�l

ve esaslara uygun olarak yer�ne get�r�lmes�n� kısıtlayacak, �dar� eylem ve �şlem n�tel�ğ�nde veya takd�r yetk�s�n� kaldıracak b�ç�mde yargı kararı ver�lemez” . Hükümden de

anlaşılacağı üzere �daren�n �şlem ve eylemler�n� kısıtlayacak n�tel�kte yargı kararı ver�lemeyecekt�r.

Doktr�nde yerleş�k görüş bakımından yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleme yetk�s�, yasa koyucunun takd�r yetk�s�n� Anayasaya uygun kullanıp

kullanmadığının denetlenmes�n� de �çermekte olup; Anayasayı yorumlamakla yetk�l� olan Anayasa Mahkemes�’n�n, kamu yararı kavramını da yorumlayab�leceğ�

düşünülmekted�r.

13

3. Kamu Yararının Yargı Erk� El�yle Bel�rlenmes�

14

II. İMAR PLANLARINDA KAMU İHTİYAÇLARINI
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A. İmar Planlarının Türler�ne Göre Ortak İht�yaçların Bel�rlenmes�
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Toplumun ortak �ht�yaçlarını bel�rlemek adına hem yasama organının ortaya koyduğu kurallar ışığında yapılan �dar� �şlemler, hem de doktr�n, çeş�tl� ayrımlarda

bulunarak, konuyu değerlend�rm�şt�r. Bu kapsamda halkın ortak �ht�yaçlarının bel�rlenmes�nde coğraf� sınırlanmaların konulmasında fayda olduğu görülmekted�r.

Çalışmanın bu kısmında ortak �ht�yaçların m�ll� ve daha bölgesel (mahall� / yerel) olması üzer�nde durulacaktır.

Ter�m olarak, İmar Kanunu 5. maddedek� tanımlar başlığı altında da tanımlanmamış olan “ülke kalkınma planı”na �l�şk�n, �mar mevzuatında ayrıca başka b�r

düzenleme hükmü de bulunmamaktadır. Buna karşın doktr�nde yer alan görüşler �le ülke kalkınma planının şek�llenm�ş olduğunu görmektey�z.

Kalkınma planlarına �l�şk�n olarak Anayasa’nın “Planlama; Ekonom�k ve Sosyal Konsey” başlıklı 166. maddes�n�n yol göster�c� mevzuat olduğu bel�rt�leb�l�r. Hüküm

uyarınca; “Ekonom�k, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özell�kle sanay��n ve tarımın yurt düzey�nde dengel� ve uyumlu b�ç�mde hızla gel�şmes�n�, ülke kaynaklarının döküm

ve değerlend�r�lmes�n� yaparak ver�ml� şek�lde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekl� teşk�latı kurmak Devlet�n görev�d�r.

Planda m�ll� tasarrufu ve üret�m� artırıcı, f�yatlarda �st�krar ve dış ödemelerde dengey� sağlayıcı, yatırım ve �st�hdamı gel�şt�r�c� tedb�rler öngörülür; yatırımlarda toplum

yararları ve gerekler� gözet�l�r; kaynakların ver�ml� şek�lde kullanılması hedef alınır. Kalkınma g�r�ş�mler�, bu plana göre gerçekleşt�r�l�r” .

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�’n�n 217/I-l maddes� uyarınca; “Cumhurbaşkanı tarafından bel�rlenen temel hedef, �lke ve

amaçlar çerçeves�nde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadel� program, orta vadel� mal� plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı �le sektörel plan ve

programları, �lg�l� kamu �dareler� �le Cumhurbaşkanlığı bünyes�nde bulunan Pol�t�ka Kurullarının görüşler�n� de almak suret�yle Stratej� ve Bütçe Başkanlığı �le müştereken

hazırlamak ve makro dengeler�n� oluşturmak” görev ve yetk�s�ne sah�pt�r. Cumhurbaşkanlığı’na a�t kalkınma planı yapma yetk�s�n� vurgulayan bu hüküm, b�r yandan

da Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı’na kalkınma planına uygun pol�t�ka ve makro dengeler�n� oluşturma görev� vermekted�r.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ�’n�n 6/V maddes� uyarınca; “Mekânsal stratej� planları ve çevre düzen� planları hazırlanırken kalkınma planı, bölge planları,

bölgesel gel�şme stratej�ler� ve d�ğer stratej� belgeler� �le ortaya konulan hede�er d�kkate alınır” . Hükümden de anlaşıldığı üzere üst ölçekl� �mar planlarının

hazırlanması sırasında kalkınma planlarına uygun hareket etme, �dareye yüklenm�ş olan b�r sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmel�ğ� bakımından b�r tanımı ver�lmem�ş olan bölge planı, sosyo-ekonom�k gel�şme eğ�l�mler�n�, yerleşmeler�n

gel�şme potans�yel�n�, sektörel hede�er�, faal�yetler�n ve alt yapıların dağılımını bel�rlemek üzere hazırlanacak olan planlar olarak düşünülmekted�r.

1. M�ll� Ortak İht�yaçların Bel�rlenmes�nde İmar Planları

a. Ülke Kalkınma Planı

15

b. Bölge Planı

16
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Mekansal n�tel�ğ� olmayan bu bölge planının yapılma amacı özell�kle bölgesel kalkınma adına genel ç�zg�ler� bel�rlerken, yapılacak olan alt ölçekl� �mar planlarına

dayanak olmaktadır.

Ulusal �mar düzenlemeler�, tüm toplumun ortak �ht�yaçlarının bel�rlenmes�nde yetk� sah�b� �ken, bu planlara aykırı olmamak kaydıyla çeş�tl� yerel ve bölgesel

planların yapılması gerekmekted�r. Bu planların günlük yaşamın �dame ett�r�lmes� kapsamında gerekl�l�ğ� kes�n olup, üzerler�nde bulunan ulusal �mar

düzenlemeler�ne de uygun yürütülmes� gerekmekted�r. Bu kapsamda �mar mevzuatı bazı �mar planı türler�n� ortaya koymuştur.

Metropol�ten �mar planlaması özell�kle şeh�rleşmen�n get�rm�ş olduğu büyüme �le karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda metropol�ten �mar planının amacının, kent�n

sınırlarının mücav�r alanların yavaş yavaş kaybolmasıyla dışına çıkılması sonucu düzenl� planlamanın yapılması olarak bel�rt�lmekted�r.

İmar Kanunu 9. madde metropol�ten �mar planları bakımından b�r açıklamada bulunmamış, ancak ter�m�n �mar mevzuatına konu ed�len b�r plan yapısını

oluşturduğuna atıfta bulunmuştur. Hükme göre; “Bakanlık gerekl� görülen hallerde, kamu yapıları ve enerj� tes�sler�yle �lg�l� alt yapı, üst yapı ve �let�m hatlarına �l�şk�n

�mar planı ve değ�ş�kl�kler�n�n, umum� hayata müess�r afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması

gereken planların ve plan değ�ş�kl�kler�n�n, b�rden fazla beled�yey�  � lg� lend�ren metropol � ten �mar planlarının veya �çer�s�nden veya c�varından dem�ryolu veya

karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya den�zyolu bağlantısı bulunan yerlerdek� �mar ve yerleşme planlarının tamamını veya b�r kısmını, �lg�l�

beled�yelere veya d�ğer �darelere bu yolda b�lg� vererek ve gerekt�ğ�nde �şb�rl�ğ� sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değ�şt�rmeye ve re’sen onaylamaya yetk�l�d�r” .

İmar Kanunu 9. madde kapsamında metropol�ten �mar planları, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’na ver�len yetk� �le alan sınırı bel�rlenm�ş olan bölgen�n gelecektek�

nüfus yoğunluğunu, çeş�tl� fonks�yondak� yerleşme alanlarını ve gel�şme yön ve büyüklük �lkeler�n�, ana ulaşım s�stemler�n�, sosyo-ekonom�k problemler�n çözümü

g�b� hususları gösteren, d�ğer �mar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı b�r raporla açıklanan ve bu raporla beraber b�r bütün olan,

gereğ�nde uygulama hükümler�n� �ht�va eden plan olarak tanımlanab�lmekted�r.  D�ğer b�r tanımlamaya göre �se, yoğunluğu yüksek olan merkez� b�r bölge �le onun

etrafını çevreleyen ve sıkı ekonom�k, sosyal ve kültürel �l�şk�s� olan, farklı büyüklüktek� kentsel ve kırsal yerleş�m yerler�nden oluşan ve gel�şm�ş b�r topluluğun

yaşadığı alanın planlanması olduğu bel�rt�lmekted�r.

Uygulama bakımından metropol�ten alan planlarının, mevzuatımız uyarınca bölge planları �le çevre düzen� planları arasında b�r h�yerarş�k sırada olduğu

düşünülmekted�r.  Y�ne bu doğrultuda genell�kle 1/50.000 ölçeğ�nde hazırlanan metropol�ten planı, büyükşeh�r beled�yeler� de dah�l olmak üzere beled�yeler�n�

de bağlayıcı üst ölçekl� �mar planı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın metropol�ten �mar planı yetk�s�n� kullanırken �lg�l� büyükşeh�r

2. Yerel Ortak İht�yaçların Bel�rlenmes�nde İmar Planları

a. Metropol�ten Alan Planı
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beled�yeler� �le koord�nasyonu sağlayarak görüş alması, planlamanın alt ölçekl� �mar planları �le somutlaşması yönünde fayda sağlayacaktır.

İmar Kanunu’nun 5. maddes� “nazım �mar planı”nın doğrudan tanımlamasını yapmaktadır. Hüküm uyarınca; “varsa bölge planlarının mekâna �l�şk�n genel �lkeler�ne ve

varsa çevre düzen� planlarına uygun olarak hal�hazır har�talar üzer�ne, y�ne varsa kadastral durumu �şlenm�ş olarak ç�z�len ve araz� parçalarının; genel kullanış

b�ç�mler�n�, yerleşme alanlarının gel�şme yön ve büyüklükler�n�, nüfus yoğunlukları ve eş�kler�n�, ulaşım s�stemler�n� göstermek ve uygulama �mar planlarının

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümler� ve raporuyla beraber bütün olan plandır.”

Tanımlama bakımından her ne kadar yasa koyucu açıklamada bulunsa da bu tanım nazım �mar planını açıklayan mevzuattak� tek tanım değ�ld�r. Nazım �mar

planlarına �l�şk�n olarak ayrıca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ� 4. maddes�nde tanımlama yapılmıştır. Hüküm uyarınca nazım �mar planı, “mevcut �se çevre düzen�

planının genel �lke, hedef ve kararlarına uygun olarak, araz� parçalarının genel kullanış b�ç�mler�n�, başlıca bölge t�pler�n�, bölgeler�n gelecektek� nüfus yoğunluklarını,

çeş�tl� kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gel�şme yön ve büyüklükler� �le �lkeler�n�, kentsel, sosyal ve tekn�k altyapı alanlarını, ulaşım s�stemler�n� göstermek ve

uygulama �mar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu �şlenm�ş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşeh�r beled�yeler�nde 1/5000 �le 1/25.000

arasındak� her ölçekte, onaylı hal�hazır har�talar üzer�ne, plan notları ve ayrıntılı raporuyla b�r bütün olarak hazırlanan planı”nı �fade eder.

İk� tanım arasında �lk fark olarak Yönetmel�k hükümler� �le daha somut ölçekl� plan yapılması hususu göze çarpmaktadır. İmar Kanunu bakımından herhang� b�r

ölçek değer� ver�lmeden yapılan tanımlama, genel esaslarıyla nazım �mar planının temel amacını bel�rtmekted�r.

Nazım �mar planları genel n�tel�kl� �mar planlarındandır.  Planlar, genel anlamda büyük ölçekte toprak parçalarının kullanım şekl�n� bel�rlerken, şemat�k b�r çalışma

�le yerleşme alanları, tarım alanları, ulaşım ağı g�b� alanların bel�rlenmes�n� de sağlamaktadır. Bu nedenle uygulama planı olmaksızın konu ed�len toplu araz�ler

üzer�nde doğrudan etk� doğuramaz. Sadece nazım �mar planına dayanılarak �nşaat ruhsatı ver�lemeyeceğ� g�b�, y�ne sadece nazım �mar planına dayanarak

uygulama �mar planı olmayan yerlerde tevh�t-�fraz, parselasyon, terk, �hdas vesa�re �şlemler tes�s ed�lemez.  Danıştay, �dare mahkemes�n�n �ptal ed�lm�ş olan b�r

uygulama �mar planının mevcut olduğu somut olayda, yer�ne yen� uygulama �mar planı yapılmadan sadece nazım �mar planına dayanılarak �darece ver�len yapı

ruhsatının �ptal ed�lmes�ne �l�şk�n verd�ğ� kararı;

“dava konusu �şlemle hukuken yürürlükte bulunmayan plan uyarınca düzenlenen ruhsatın �ptal�ne karar ver�ld�ğ�, ruhsatı düzenleyen ... Beled�ye Başkanlığınca ruhsatın

1/5000 ölçekl� plana göre ver�ld�ğ�n�n �dd�a ed�ld�ğ� anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planı olmadan ruhsat ver�lemeyeceğ� açık olduğundan �dare mahkemes� kararında sonucu �t�bar�yle hukuk� �sabets�zl�k

bulunmamaktadır.”

gerekçes� �le onamıştır.

b. Nazım İmar Planı
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Nazım �mar planı �ç�n kes�n b�r ölçek olmayıp, kent�n büyüklüğüne göre 1/2000, 1/5000, 1/10000 ve 1/25000 ölçekl� planlar yapılab�lmekted�r. Nazım �mar planına

�l�şk�n �lke ve esaslar �se Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ� 23. maddes�nde bel�rt�lm�şt�r.

Uygulama �mar planı, İmar Kanunu’nun 5. maddes� uyarınca; “tasd�kl� hal�hazır har�talar üzer�ne varsa kadastral durumu �şlenm�ş olarak nazım �mar planı esaslarına

göre ç�z�len ve çeş�tl� bölgeler�n yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzen�n�, yolları ve uygulama �ç�n gerekl� �mar uygulama programlarına esas olacak uygulama

etaplarını ve d�ğer b�lg�ler� ayrıntıları �le gösteren plan” olarak bel�rt�lm�şt�r. Bu tanımlamaya paralel olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ� 4. maddes� �se

tanımlamaya bazı eklemeler yapmıştır. Hükme göre; “Nazım �mar planı �lke ve esaslarına uygun olarak yören�n koşulları ve planlama alanının genel özell�kler�, yapının

kullanım amacı ve �ht�yacı, er�ş�leb�l�rl�k, sürdürüleb�l�rl�k ve çevreye etk�s� d�kkate alınarak; yapılaşmaya �l�şk�n yapı adaları, kullanımları, yapı n�zamı, b�na yüksekl�ğ�,

taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafes�, ön cephe hattı, �fraz hattı, kademe hattı, ada ayrım ç�zg�s�, taşıt, yaya ve b�s�klet yolları,

ulaşım �l�şk�ler�, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve tekn�k altyapı alanlarını, gerekt�ğ�nde; parsel büyüklükler�, parsel cephes� ve der�nl�ğ�, arka cephe hattı, yol kotu

ve bu kotun altındak� kat aded�, bağımsız bölüm sayısı g�b� yapılaşma ve uygulamaya �l�şk�n kararları, uygulama �ç�n gerekl� �mar uygulama programlarına esas olacak

uygulama etaplarını ve d�ğer b�lg�ler� ayrıntıları �le gösteren ve varsa kadastral durumu �şlenm�ş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı hal�hazır har�talar üzer�nde, plan notları ve

ayrıntılı raporuyla b�r bütün olarak hazırlanan plan” olarak tanımlanan uygulama �mar planının, nazım �mar planına uygun b�r şek�lde yapılması gerekl�l�ğ�

vurgulanmıştır.

Uygulama �mar planı esaslarına �l�şk�n olarak Yönetmel�ğ�n 24. maddes� çeş�tl� �lke ve standartlar get�rm�şt�r. Yönetmel�ğ�n 23 ve 24. maddeler� �ncelend�ğ�nde, nazım

�mar planına nazaran uygulama �mar planının daha detaylı b�r plan olduğu görülmekted�r.

İmar planlarının, düzenlend�kler� alan �çer�s�nde yaşayan �nsanların genel huzurunu, rahatını ve sağlığını koruması ve gel�şt�rmes� amacıyla kamusal yarara sah�p

olduğu kes�nd�r. Topluluğun hem k�ş�sel hem de toplu olarak gel�şmes�nde sağlıklı ve dengel� b�r çevreye sah�p olmasındak� kamu yararı yadsınamaz.

Mevzuatımız bakımından �ncelend�ğ�nde, kamu yararı tesp�t�n�n �lg�l� �dare tarafından yapılmasının b�r zorunluluk olduğu görülecekt�r. Mekânsal Planlar Yapım

Yönetmel�ğ�’n�n 7. maddes� kapsamında �mar planları kamu yararı amacıyla yapılır. Ayrıca �mar planı değ�ş�kl�ğ� de Yönetmel�ğ�n 26. maddes� uyarınca “plan ana

kararlarını, sürekl�l�ğ�n�, bütünlüğünü, sosyal ve tekn�k altyapı denges�n� bozmayacak n�tel�kte, kamu yararı amaçlı, tekn�k ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.”

c. Uygulama İmar Planı

B. İmar Planlarında Kamu Yararının Tesp�t Ed�lmes�
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İmar planlarının yapılması ve mevcut planların değ�şt�r�lmes� bakımından bu değ�ş�m� gerekt�ren nedenler�n somutlaştırılması önem taşımaktadır. C�dd� b�r anal�z

sonucu hazırlanması ya da değ�şt�r�lmes�ne gerek duyulan �mar planında, kamu yararının yer alması b�r zorunluluk olmaktadır.  Sosyal ve tekn�k alt yapı g�b� alanlar

öncel�kl� olmak üzere planların oluşturulması ve değ�şt�r�lmes� bakımından, �lg�l� �daren�n �mar planı �şlem�ne, değ�ş�kl�ğ� zorunlu kılan nedenler�, zorunluluk �le

mevcut durum arasındak� �l�şk�y� ve �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler�n� eklemes�nde zorunluluk olduğu düşünülmekted�r.

Kamu yararının �mar planları bakımından tesp�t�n�n, aslında b�r �dar� �şlem olan �mar planının yeknesak b�r parçası olduğu Danıştay’ın çeş�tl� kararlarında bel�rt�lm�şt�r.

Örneğ�n Danıştay, �mar planlarının hazırlanmasında kamu yararı bakımından tekn�k b�r araştırma yapılmaksızın �lg�l� �dare tarafından tamamlanmasında hukuka

uyarlık bulmadığı b�r kararında;

“... davaya konu �mar planlarının �mar mevzuatına, şeh�rc�l�k �lkeler� ve planlama esasları �le kamu yararına aykırı  olduğunu ayrıntılarıyla açıklayan ve hükme esas

alınab�lecek n�tel�kte olduğu anlaşılan b�l�rk�ş� raporunda varılan sonuçlara �t�bar etmeyerek �mar planlarında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçes�yle davanın

redd� yolunda ver�len Da�re kararında hukuk� �sabet görülmem�şt�r.”

hükmünü verm�şt�r.

Kamu yararının �ncelenmes� bakımından �dar� yargı yerler� denet�mler� sırasında planların �çer�k yönünden olduğu kadar b�ç�m yönünden de �ncelenmes�

gerekt�ğ�nden bahsetmekted�r.  Danıştay tarafından ver�len b�r kararda dava konusu plan, �çer�k açısından �ncelend�ğ� g�b�, planın “ . . .  ön çal ışmalar ve

değerlend�rme aşamalarında yapılan b� l �msel  araşt ı rmalara dayanılarak üret � ld�ğ� , şeh�r planlaması ve şeh�rc� l �k esaslarına uyulduğu plan raporundan

anlaşı lmaktadır”  �fades� �le plana temel olan b�l�msel araştırma raporuna ver�len önem de vurgulanmaktadır.  Bu nedenle, benzer b�ç�mde, hazırlık çalışması

yapılmadan onaylanan değ�ş�kl�k planları gerek konu (öz) ve gerekse de şek�l yönler�nden eks�k görülmel�d�r.

Danıştay, b�r taşınmazı, kısmen sanay� alanı, kısmen tarımsal n�tel�ğ� korunacak alan olarak bel�rleyen 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planının �ptal�ne �l�şk�n açılmış

olan b�r davada;

“Her ne kadar taşınmazın kullanımı yönünden uyuşmazlığa konu uygulama �mar planı, üst ölçekl� plana aykırı �se de, tarım araz�ler� açısından �st�sna� düzenlemeler

get�ren 5403 sayılı Kanun’a göre, taşınmaz hakkında tarımsal amaçlı kullanım açısından fonks�yon bel�rlemeler�ne g�d�leb�leceğ� açıktır. Ancak, bu bel �rlemeler�n

tarımsal  � lkelere, kamu yararına ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının objekt � f  ve somut  olarak ortaya konulması gerekmekted�r .”

hükmünü verm�şt�r.  Kararda, �mar planının yapılmasına gerekçe olacak kamu yararı �ncelemes�n�n objekt�f ve somut olarak değerlend�r�lerek, planda açık b�r

şek�lde raporlandırılma veya farklı b�r türde bel�rt�lme yolu �le yer alması gerekt�ğ� vurgulanmıştır.
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İmar planlarının tamamlanmasının b�r parçası olan kamu yararı �ncelemes�, hem planları yapan �dare hem de �lg�l�ler bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle

yargısal denet�me tab� tutulmadan önce �dar� b�r denet�me tab� tutmak, �mar planlarının kes�nleşmes� bağlamında daha hızlı b�r sonuç alab�lmey� sağlayacaktır.

Bu kapsamda �mar planını yürürlüğe koyan �dare �le �mar planından etk�lenecek olan �lg�l�ler�n planlama sürec�ne dah�l olmaları adına bazı �dar� usul kuralları

bel�rlenm�şt�r.

İmar planının �lg�l� �dareler (büyükşeh�r beled�yeler�nde �mar da�re başkanlıkları, �lçe beled�yeler� �le d�ğer �l beled�yeler�nde �mar ve şeh�rc�l�k müdürlükler�)

tarafından hazırlanması üzer�ne, �mar planlarının onaylanması �lg�l� �dareler�n karar organlarına sunulur. İmar Kanunu’nun 8. maddes� uyarınca bu karar organları,

yerel ölçekte beled�ye mecl�sler� �le beled�ye ve mücav�r alan sınırları dışında kalan yerler �ç�n �se val�l�klerd�r.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmel�ğ�’n�n 31. maddes� kend�s�ne sunulmuş olan �mar planı üzer�nde onayı kullanacak karar merc��n�n görev ve yetk�ler�n�

bel�rtmekted�r. Hükmün 2. fıkrası uyarınca; “Plan tekl��er�; Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca, planın kademes� ve türüne göre üst kademe planlar, planlama

esasları, yapılan anal�z ve kararlar �le b�rl�kte gerekçes�, planın kent bütününe ve çevres�ne etk�s� ve uyumu, ulaşım s�stem� �le bütünleşmes�, kentsel, sosyal ve tekn�k

altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanab�l�rl�k hususları kapsamında değerlend�r�l�r.” . Hükme bakıldığında şeh�rc�l�k �lkeler� �le yaşanab�l�rl�k unsurları,

bunların yanı sıra çevresel etk�n�n �ncelenmes� bakımından değerlend�rme yetk�s�ne sah�p olan karar organları, takd�r yetk�s�n�n kullanımı bakımından kamu yararını

�ncelemek zorundadırlar.

İmar planlarının hazırlanması bakımından kamu h�zmet�n�n yer�ne get�r�lmes�nde en uygun yerler�n tesp�t�, buna göre planlamanın yapılması, gerekl� görüldüğü

hallerde kamu veya özel mülk�yet�n sınırlandırılması hususunda kamu yararının bulunab�leceğ� açıktır.  Bu nedenle kamu yararının sağlanab�lmes� adına çeş�tl�

sınırlandırmalar get�r�lmes� kaçınılmaz olacaktır. İmar planlarının karara bağlanması �ç�n yetk�l� olan merc�ler�n, bu değerlend�rmey� yaparken sadece b�r yetk�

kullanımına sah�p olmadıklarını, ayrıca kend�ler�ne ver�lm�ş olan ağır sorumluluğu da vurgulamak gerekmekted�r.

III. İMAR PLANLARININ ÖZÜNÜ OLUŞTURAN KAMU
YARARININ DENETİM SÜRECİ

A. İmar Planlarındak� Kamu Yararının İdar� Denet�m�

1. Planı Hazırlayan Kamu Tüzel K�ş�l�ğ�n�n Denet�m�

32



05.10.2020 Jur�x | İmar Planlarında Kamu Yararı Denet�m�

https://jur�x.com.tr/art�cle/20107 13/20

Beled�yeler�n hazırlamış oldukları �mar planlarının yürürlüğe g�reb�lmes� açısından b�r aşamada hem Beled�ye Kanunu 23. madde, hem de İmar Kanunu 8. madde

de bel�rt�len beled�ye başkanı onayıdır. Beled�ye Kanunu 23. madde uyarınca; “Beled�ye başkanı, hukuka aykırı gördüğü mecl�s kararlarını, gerekçes�n� de bel�rterek

yen�den görüşülmek üzere beş gün �ç�nde mecl�se �ade edeb�l�r.

Yen�den görüşülmes� �sten�lmeyen kararlar �le yen�den görüşülmes� �sten�p de beled�ye mecl�s� üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar ed�len kararlar kes�nleş�r.

Beled�ye başkanı, mecl�s�n ısrarı �le kes�nleşen kararlar aleyh�ne on gün �ç�nde �darî yargıya başvurab�l�r.” . Bu hükmün değerlend�rmes� bakımından b�r �dar� �şlem

n�tel�ğ� olan �mar planının amaç unsurunun �ncelenmes�n�n, hukuk� yönden b�r değerlend�rme olduğunu söylemem�z gerek�r. Amaç unsuru �ncelemes�nde �lg�l�

mevzuatta bel�rt�len kamu yararının �lg�l� �şlemde bulunup bulunmadığının özell�kle �ncelenmel�d�r.  Bu doğrultuda beled�ye başkanının yapacağı kamu yararı

denet�m� �ncelemes�n�n, beled�ye kararınca alınan �mar planının hukuk� yönden denet�m� olduğunu bel�rtmem�z gerek�r.

İmar planlarının halka duyurulması yasal anlamda �lg�l� �darelere yüklenm�ş b�r görevd�r. İmar Kanunu 8. madde uyarınca; “ İmar planları alen�d�r. Bu alen�yet�

sağlamak �lg�l� �dareler�n görev�d�r. Beled�ye Başkanlığı ve mülk� am�rl�kler, �mar planının tamamını veya b�r kısmını kopyalar veya k�tapçıklar hal�ne get�r�p çoğaltarak

tesp�t ed�lecek ücret karşılığında �steyenlere ver�r.” . Onaylanma safhasında �lan ed�len �mar planlarının açıklığı, hem halkın �mar planının hazırlanması safhasına

katılmasını sağlama hem de tamamlanan �mar planlarını halka tanıtarak demokrat�k b�r katılım sürec�n� göster�r.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmel�ğ�’n�n 34. maddes� uyarınca; “Bu Yönetmel�kte adı geçen her tür ve ölçektek� planlar, plan notları, açıklama raporları ve ekler�yle

b�rl�kte alen�d�r. Bu alen�yet� sağlamak planı onaylayan �daren�n görev�d�r.” . İmar Kanunu’ndak� alen�yet �lkes�n� tekrar bel�rten yönetmel�k hükmü, �lg�l� �dareler�n �mar

planı yapım sürec�ne, yerel halkın katılmasını vurgulamış olmaktadır.

Bu kapsamda beled�ye sınırları �çer�s�nde yaşayan topluluk �le �lg�l� ayrı b�r değerlend�rme yapılması gerekecekt�r. Beled�ye Kanunu’nun 13. maddes� bakımından

hemşehr�l�k hukuku mevzuatımızda kend�ne yer bulmuştur. Hüküm uyarınca; “Herkes �kamet ett�ğ� belden�n hemşehr�s�d�r. Hemşehr�ler�n, beled�ye karar ve

h�zmetler�ne katılma, beled�ye faal�yetler� hakkında b�lg�lenme ve beled�ye �dares�n�n yardımlarından yararlanma hakları vardır.” . Bu kapsamda o yerde yaşan k�ş�ler

bakımından h�zmetlerden yararlanma ve kararlara katılma hakları bulunduğunu söylemek, mevzuat bağlamında yanlış olmayacaktır.

Hemşehr�ler bakımından �nceleme yaparken aslında katılım �lkes�n�n de �ncelenmes� gerekmekted�r. Bu bağlamda Yalçındağ’ın tanımı �ncelend�ğ�nde katılım,

“b�reyler�n kend�ler�yle �lg�l�, onları etk�leyen f�z�ksel çevreler, programlar ve kurumlar düzey�nde üret�len kararlarda yer almaları ya da bel�rl� b�r çevren�n tasarlanması ve

planlanmasında, b�r program ya da sonucun oluşturulmasında kend�ler�yle �şb�rl�ğ�ne g�d�leb�lmes�” olarak tanımlanmaktadır.

Katılımın çevre hakkının gerçekleşt�r�lmes�ndek� ve demokrat�k varlıktak� koşulun sağlanmasındak� önem� neden�yle �daren�n karar alma sürec�ndek� her aşamada

bulunması, yapılacak yasal düzenlemeler �le somut b�r hal bulacaktır.
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2. İmar Planına Yapılan İt�razlar Üzer�ne Denet�m
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İmar Kanunu’nun 8. maddes�n�n 1. fıkrasının (b) bend� �mar planlarına karşı yapılacak �t�razın usulünü bel�rtmekted�r. Hüküm uyarınca; “Bu planlar onay tar�h�nden

�t�baren beled�ye başkanlığınca tesp�t ed�len �lan yerler�nde ve �lg�l� �dareler�n �nternet sayfalarında b�r ay süreyle eş zamanlı olarak �lan ed�l�r. B�r aylık �lan süres� �ç�nde

planlara �t�raz ed�leb�l�r.” . Bu durumda hemşehr�ler�n �lg�l� �daren�n alacağı kararlar bakımından �t�razlarını yönelteb�lmeler� �ç�n gerekl� �mkân kanun tarafından

tanınmış bulunmaktadır. Mülk�yet hakkının korunmasının hukuk devlet� �lkes� b�r gereğ� olduğu ve bu doğrultuda kamu yararı amacıyla bu korumanın sağlanması

kaçınılmaz olacaktır.

Yargı kararlarında k�ş�sel menfaatler� doğrultusunda hareket eden hemşehr�ler�n yaptıkları �t�razların, �mar planının ana öges� olan kamu yararının da �ncelenmes�ne

neden oldukları gözükmekted�r. Danıştay’ın Samsun �l�nde taşınmaza sah�p olan mal�k�n taşınmazının planlama alanı dışında bırakılması yönündek� 1/5000 ölçekl�

rev�zyon nazım �mar planı �le 1/1000 ölçekl� rev�zyon uygulama �mar planının kabul ed�lmes�ne �l�şk�n büyükşeh�r beled�ye mecl�s�n�n kararı ve bu planlara yapılan

�t�razın redd�ne �l�şk�n büyükşeh�r beled�ye mecl�s� kararının �ptal� taleb�yle açılmış olan davada verm�ş olduğu b�r kararda, şeh�rc�l�k �lkeler� �le kamu yararının

�ncelenmes� gerekt�ğ� vurgulanmıştır:

“Dava dosyası �le aynı yerde bulunan başka parseller yönünden, aynı �şlemler�n �ptal� �stem�yle açılan davalara �l�şk�n Da�rem�z�n E:2016/8020, E:2016/11617,

E:2016/8027, E:2016/11353 Sayılı dosyalarının b�rl�kte �ncelenmes�nden, aynı b�l�rk�ş� heyet� tarafından tanz�m ed�len raporlarda, aynı tesp�tlere yer ver�lerek, aynı

gerekçelerle dava konusu rev�zyon �mar planlarının şeh�rc�l�k �lkeler�ne uygun olmadığı yönünde görüş beyan ed�lm�ş �se de E:2016/11353 Sayılı dosyada İdare

Mahkemes�’n�n 19/01/2016 tar�hl� ara kararı �le 1/50.000 ölçekl� çevre düzen� planındak� fonks�yonundan bağımsız olarak değerlend�r�ld�ğ�nde, dava konusu taşınmazın

1/5000 ölçekl� nazım ve 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planlarında planlama alanı dışında bırakılmasının şeh�rc�l�k �lkeler� ve planlama esaslarına uygun olup olmadığı

hususunda b�l�rk�ş�lerden �sten�len ek raporda, %50 eğ�ml� olan dava konusu taşınmazın bulunduğu alan �le benzer alanların planlama alanı dışına alınması

gerekt�ğ�nden bah�sle, dava konusu rev�zyon �mar planları  � le dava konu taşınmazın planlama alanı dışına al ınmasının şeh�rc� l �k � lkeler�  ve planlama esaslarına

uygun olduğu kanaat �ne yer ver� ld�ğ�  görülmüştür .”.

Danıştay’ın hemşehr�ler�n menfaat� yönünden yapmış olduğu b�r başka �ncelemede farklı b�r bakış açısıyla konuya yaklaştığını görmektey�z. B�r köyde akaryakıt

satışı �le �şt�gal eden davacı ş�rket�n, d�ğer köydek� taşınmazın b�r kısmına konut dışı kentsel çalışma alanı akaryakıt-LPG �kmal �stasyonu �şlev�n�n get�r�ld�ğ� 1/5000

ölçekl� nazım �mar planı �le 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planının, Petrol P�yasası Kanunu’ndak� “mesafe kısıtlamasına” aykırı olduğundan bah�sle �t�razının redd�ne

da�r İl Genel Mecl�s� �şlem�n�n �ptal� �stem� �le açılan davada Danıştay,

“davacının, uyuşmazlık konusu taşınmazla aynı yol üzer�nde, fakat uyuşmazlık konusu taşınmazın cephe aldığı yolun karşı güzergahında yer alan akaryakıt

�stasyonunun �şlet�c�s� olduğu, ş�rket�n menfaat�n�n �hlal ed�ld�ğ�nden bah�sle, muhtemel kar mahrum�yet�n� engellemek amacıyla bakılmakta olan davayı açtığı

anlaşılmakta �se de, her �k� akaryakıt �stasyonunun cephe aldığı bölünmüş yol, �lg�l� mevzuatta yer alan hükümler doğrultusunda “aynı güzergah” tanımına

uymadığından, davacının dava konusu �şlem�n �ptal�n� �stemes�nde, �mar mevzuatı çerçeves�nde menfaat�n�n bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda;

davacının, dava konusu �şleme karşı  dava açma ehl �yet �  olmadığından, davanın ehl�yet yönünden redd� gerekmekte �ken, �ş�n esasının �ncelenmes� suret�yle ver�len

mahkeme kararında hukuk� �sabet görülmem�şt�r.” .
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gerekçes�yle k�ş�sel bakımdan menfaat�n yer olmadığına karar verm�şt�r.  Ancak karşı oy yazısında, menfaat bakımından yapılan �ncelemen�n yer�nde olmadığı ve

hatta �lk derece �dare mahkemes�n�n verm�ş olduğu kararın esasına g�r�lerek �nceleme yapılması gerek�rken, dava ehl�yet� anlamında menfaat�n�n bulunmaması

gerekçes�yle ver�len bozma kararının yer�nde olmadığı bel�rt�lm�şt�r. Bu nedenle doktr�n doğrultusunda k�ş�sel, meşru ve güncel  b�r menfaat� bulunan davacının

ehl�yet yönünden davasının red ed�lmes�nde hukuka uygunluk olmadığı düşünüleb�l�r.

İmar planlarına hemşehr�ler bakımından �t�razda bulunab�lmes� üzer�ne, �t�razı �ncelemekle yükümlü olan �mar planı sah�b� �daren�n kamu yararı denet�m�n� de ayrıca

yapması kaçınılmaz olacaktır.

İdaren�n �şlem ve eylemler� bakımından yargı denet�m�ne tab� tutulacağı Anayasal anlamda kaçınılmaz b�r gerçekt�r. İdaren�n hukuk� olmayan nedenlerle hukuku

uygulamaktan �mt�na etmes�, �mar mevzuatına aykırı n�tel�ktek� planların ya da yapıların �mar düzen� �çer�s�nde uzun süre muhafaza ed�lmes� sonucunu neden

olmaktadır.  Bu nedenle bu hukuka aykırılıkların düzelt�lmes� safhasında �dar� yargıya büyük b�r sorumluluk düşmekted�r.

Türk �dar� yargısının denet�m� bakımından öncel�kle üzer�nde durulması gereken husus, �daren�n �dar� �şlem yapab�lme yetk�s�n� ortadan kaldıracak b�r yargısal karar

veremeyeceğ�d�r. Anayasa’nın 125/IV. maddes� uyarınca; “Yargı yetk�s�, �darî eylem ve �şlemler�n hukuka uygunluğunun denet�m� �le sınırlı olup, h�çb�r surette yer�ndel�k

denet�m� şekl�nde kullanılamaz. Yürütme görev�n�n kanunlarda göster�len şek�l ve esaslara uygun olarak yer�ne get�r�lmes�n� kısıtlayacak, �dar� eylem ve �şlem n�tel�ğ�nde

veya takd�r yetk�s�n� kaldıracak b�ç�mde yargı kararı ver�lemez.” . Yer�ndel�k denet�m� bakımından Anayasal anlamda yargı kararı �le �daren�n �şlem ve eylemler�n�

değerlend�rmek, �daren�n �şlem ve eylem yapab�lme yet�s�n�n ortadan kalkmasına neden olacaktır.

İdar� yargı her ne kadar yer�ndel�k yasağı �le yargılama faal�yet�n� yer�ne get�r�rken sınırlandırılsa da hukuk� denet�m altında �dar� �şlemler� �nceleme yetk�s�

bulunmaktadır. İdar� �şlem�n amaç unsuru olan kamu yararının �se yargı denet�m�ne tab� tutulmasında zorunluluk vardır. Ancak amaç unsuru kapsamında kamu

yararının denet�m�n�n sınırının ne olacağı konusunda d�kkatl� davranılması gerekecekt�r.

Türk �dar� yargısında yapılan �ncelemelerde, amaç unsuru �ncelemes�nde bazen kullanılan kamu yararının hedef saptırmasına uğratıldığı görülmekted�r.  Örneğ�n

Danıştay’ın b�r kararında;

“ İmar planında davacının ve b�t�ş�ğ�ndek� �k� komşusunun evler� yol dışında kalmakta �ken dava konusu ed�len ıslah �mar planı �le rev�zyon �mar planına yola çıplak gözle

dah� görüleb�lecek şek�lde kav�s ç�zd�r�lerek davacı ve �k� komşusunun taşınmazlarının yol gövdes�nde bırakıldığı daha önce yol gövdes�nde kalan b�nalara üstün b�r

taraf bulunmadığı, üstel�k tek başına korunurken, üç k�ş�ye a�t �k�s� �k� katlı b�r�s� tek katlı üç b�nanın yol gövdes�nde bırakıldığı anlaşılmakta olup bu durum planlar

hazırlanırken k�ş�sel  menfaat �n gözet � lerek terc�h hakkının hak ve nasafet  kural larına uygun kul lanı lmadığını  göstermekted�r .” .
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B. İmar Planlarındak� Kamu Yararının Yargısal Denet�m�
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den�lm�ş ve davayı reddeden �dare mahkemes�n�n kararı bozulmuştur.  Kararı �nceled�ğ�m�zde özetle, uyuşmazlık konusu �mar planı �le yolun kav�sl� b�ç�mde

bel�rlenerek önceden yol dışında kalan davacı b�nasının yanındak� b�naların yol güzergahına alınmasında k�ş�sel menfaat gözet�ld�ğ� ve kamu yararına aykırı

olab�lecek şek�lde kamuyu zarara uğratacak madd� harcama yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece davanın redd�ne karar ver�lmes�nde �sabet bulunmamıştır.

Burada her ne kadar k�ş�sel menfaatler�n kamu yararı �le çatıştığı ön planda karşımıza çıksa da asıl gayen�n kamunun zarara uğratılmaması olduğu yargı kararı �le

vurgulanmıştır. Karara �l�şk�n olarak ayrıca k�ş�sel menfaatler�n baz alınarak �mar planına dayanak oluşturacak şek�lde bu durumun kullanılmasını Danıştay açık b�r

d�lle eleşt�rm�şt�r. Şahs� veya kamusal yarar dışı amaç güdülmes�, b�r grubu h�maye maksadı güdülmes� �dar� �şlem�n hukuka aykırı olması �ç�n yeterl� b�r unsurdur.

Danıştay kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� bakımından �çt�hatlarında kullanmış olduğu üstün kamu yararı kurumunu, �mar planlarının düzenlenmes� ve

değ�şt�r�lmes� alanında kullanmaktadır. Danıştay’ın mülk�yet� haz�neye a�t taşınmazın �mar planında konut alanından çıkartılarak sosyal ve kültürel tes�s �le sağlık

alanına dönüştürülmes�ne da�r rev�zyon �mar planı değ�ş�kl�ğ�n�n �ptal� �ç�n açılmış olan b�r davada yaptığı tesp�t, üstün kamu yararı kavramının amaçsal olarak �mar

planlarının düzenlemes�ndek� önem�n� özell�kle vurgulamaktadır.  Kararda,

“gel�şen kentleşme sürec�nde kamu h�zmetler�n�n b�r alanda toplanarak kampüs tarzında yapılaşmanın get�receğ� h�zmet kal�tes�ndek� artış göz önüne alındığında

rev�zyon �mar planı değ�ş�kl�ğ�n�n şeh�rc�l�k �lkeler�ne ve planlama esaslarına aykırılık taşımadığı, aks�ne üstün kamu yararı bulunduğu sonucuna varıldığı(na)”

karar ver�lerek, mevcut �mar planındak� rev�zyon bakımından �çer�ksel b�r �nceleme yapmıştır.

B�r d�ğer kararında �se Danıştay’ın b�r b�r�nden farklı b�r amaca h�zmet eden �k� ayrı kamu yararı arasında da üstün kamu yararı �ncelemes� yaptığını görmektey�z:

“Uyuşmazlık konusu olay, plan bütünlüğü, planın kapsadığı alan, yakın çevres�, baraj koruma alanı, ... sağlıklı ve düzenl� b�r çevre oluşturulması çabası açısından b�rl�kte

ele alınarak değerlend�r�ld�ğ�nde; ün�vers�te alanı olarak görülen alan �le ... Barajı arasındak� ... yerleş�m� ve çevredek� ruhsatsız fabr�kaların yören�n hızlı ve çarpık

kentleşme eğ�l�m� �ç�nde olduğu �zlen�m� yaratması, dava konusu olan ve çevres�nde ağaçlık alanların bulunması, ün�vers�te alanını kısmen mutlak koruma alanı �ç�nde

bıraktığı �lan ed�len deren�n kurumuş dere yatağı olması, ün�vers�te yerleş�m planında dere mutlak koruma alanı sınırları ve orman alanının varlığının devamı �ç�n gerekl�

önlemler�n alınacağı hususları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek öğret�me ve topluma yapacağı katkılarla kamu yararının en bel�rg�nleşt�ğ� kullanımlardan b�r�

olan ün�vers�te alanı oluşturmasına yönel�k dava konusu planda şeh�rc�l�k, planlama �lkeler�ne aykırılık görülmed�ğ� g�b� �şlevde de üstün kamu yararı  bulunduğu

sonucuna ulaşılmıştır.” .

Somut olayı �nceleyen Danıştay’ın koruma alanının muhafazası �le yükseköğret�m h�zmet�n�n sunulması arasında kamu yararı bakımından b�r değerlend�rme

yaptığını bu örnekte ayrıca görmektey�z.

43

44

45

46

SONUÇ



05.10.2020 Jur�x | İmar Planlarında Kamu Yararı Denet�m�

https://jur�x.com.tr/art�cle/20107 17/20

Toplumun ortak �ht�yaçlarını bel�rlemek adına hem yasama organının ortaya koyduğu kurallar ışığında yapılan �dar� �şlemler hem de doktr�n, çeş�tl� ayrımlarda

bulunarak konuyu �ncelem�ş ve bu kapsamda halkın ortak �ht�yaçlarının bel�rlemeye çalışmışlardır. Her ne kadar bu çalışmaların yoğunluğu n�cel�ksel anlamda etk�l�

gözükse de kamu yararı kavramının �ç�n�n somut olaylarla doldurulmasının zorunluluğu bulunmaktadır.

İmar hukuku bakımından �se yapılacak �mar planlarında coğraf� ç�zg�ler �çer�s�nde yerel halkın ortak �ht�yaçlarının bel�rlenmes�, �mar planlarının uzun vadel� olarak

yürürlükte kalab�lmes� �ç�n faydalı olacaktır.

İmar planlarının yapılması, değ�şt�r�lmes� veya rev�ze ed�lmes�nde yer alması gereken kamu yararının tesp�t ed�lmes�, �lg�l� �daren�n hem görev� hem yetk�s� olarak

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla �mar planlarının yapılması ve mevcut planların değ�şt�r�lmes� bakımından bu değ�ş�m� gerekt�ren nedenler�n somutlandırılması

önem taşımaktadır. C�dd� b�r anal�z sonucu �mar planın hazırlanması ya da değ�şt�r�lmes�ne gerek duyulan kamu yararının �lg�l� �mar planında yer alması b�r

zorunluluk olmalıdır.

İmar planlarının yapılması ve mevcut planların değ�şt�r�lmes� bakımından bu değ�ş�m� gerekt�ren nedenler�n somutlaştırılması önem taşımaktadır. Sosyal ve tekn�k

alt yapı g�b� alanlar öncel�kl� olmak üzere planların oluşturulması ve değ�şt�r�lmes� bakımından �lg�l� �daren�n �mar planı �şlem�ne zorunlu kılan nedenler�, zorunluluk

�le mevcut durum arasındak� �l�şk�y� ve �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler�n� eklemes�n�n gerekl� olduğu bel�rt�lmel�d�r. Bu kapsamda hem �lg�l� kurum ve

kuruluşların görüşler� hem de o yerde yaşayan �nsanların f�k�rler�, �mar planının hazırlanış ve yapım sürec�nde daha etk�n b�r şek�lde bulunmalıdır.

Anayasa’nın 127. maddes�nde özell�kle vurgulanan, “ �l, beled�ye veya köy halkının mahall� müşterek �ht�yaçlarını karşılamak” görev�n�n tam olarak yer�ne get�r�leb�lmes�

adına, yerel yönet�mlerde beled�ye ve �l özel �dareler� ağırlıklı olmak üzere �dareler�n karar alma süreçler�ne o yerde yaşayan �nsanları da katmaları, hem Anayasa’nın

2. maddes� �le devlet�n özell�kler�nden b�r� olan demokras� �lkes�n�n sağlanmasını, hem de amaca uygun h�zmet edeb�lmeler�n� sağlayacaktır.
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