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Özet 

Belediyeler günümüzde bölgelerindeki birçok hizmeti sağlamaktadr. 

Ayrca belediyeler bölgelerini düzenlemek, yaplandrmak, geliştirmek 

gibi yükümlülükleri yerine getirmektedirler. Söz konusu bu düzenlemeler 

imar uygulamalar kapsamnda yürütülmektedir. Belediyeler bu açdan 

imar uygulamalaryla alakal yetkili durumdadr. Bu çalşmada 

belediyelerin imar uygulamalaryla alakal görev ve yetkileri üzerinde 

durularak belediyelerin sorumluluklar ortaya koyulmaya çalşlacaktr. 

 

Anahtar Kelimeler: İmar, İmar Planlamas 
Powers and Duties of Municipalities Regarding 

Town/Development Planning 

Abstract 

Municipalities provide services in many regions today. In addition to 

regulate the municipal area, configure, fulfill obligations as they develop. 

Said regulations are carried out under the zoning applications. 

Municipalities are authorized in terms of development status relevant to 

this application.  
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This study on the development of applications with relevant duties and 

powers of the municipal council emphasis will be tried to put forward their 

responsibilities. 

 

Keywords: Reconstruction, Development Planning 

 

Giriş 

1980’li yllardan sonra Türkiye’de merkezi yönetimler giderek 

görevlerinden bir ksmn yerel yönetimlere ve belediyelere brakmaya 

başlamştr. Bu durum belediyelerin giderek imar uygulamalar 

kapsamnda yer almasna sebep olmuştur. Ayrca kanunlarla birlikte 

belediyelerin imar uygulama kapsamnda görev ve yetkililerinin 

artrlmas imar planlamas süreçlerinin belediyeler tarafndan 

yürütülmesine sebep olmuştur.  

 

Belediyeler imar planlamas kapsamnda, kentsel dönüşüm, arazi ve arsa 

düzenlemesi, plan değişiklikleri gibi pek çok görevi üstlenmeye 

başlamştr. Bu durum belediyelerin bölge içerisindeki sorumluluklarnn 

artmasna neden olmuştur. Bu açdan belediyeler imar uygulamalar 

kapsamnda ilk önce kamu yararn gözetmek durumdadr. İmar plan 

kapsamnda yaplacak değişikliklerin bireysel çkarlar yerine şehri ve 

bölgeyi geliştirici nitelikte olmas önem kazanmaktadr1.Bu çalşma 

belediyelerin imar uygulamalar kapsamnda görev ve yetkilerinin 

anlaşlmas için yaplmştr. 

                                                 
1 R. Keleş (2008) Kentleşme Politikas, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 10. Bask, Ankara, İmge Kitabevi, 
s.14. 

 

1. İmar Uygulamalarnda İmar Planlamas 

Planlama, şimdiden geleceğe yönelik değerlendirmede bulunma; 

ihtimalleri göz önüne alma, kyaslama yapma, kişilerin etrafndakilerle 

düzenli etkileşime girmesini sağlayan faaliyetler olarak açklanabilecektir. 

Bu açdan planlama, şuanda var olan koşullardan geleceğe doğru ilerleyen 

işlemler olarak değerlendirilebilecektir. Planlama sürecinin beş aşamas 

bulunmaktadr. . Bunlar; hedef belirlemek, araştrma yapmak, plan 

yapmak, plann onay ve uygulama aşamalarndan oluşur. Bir plann uygun 

bir biçimde uygulanabilmesi açsndan söz konusu süreçlerin etkin bir 

şekilde yürütülmesi gerekmektedir2. Bu konu şehir planlamas kapsamnda 

ele alndğnda ise planlama kapsamnda yürütülen tüm işlemlerin bir süreç 

içerisinde işleyeceği açktr.  

 

Kavramsal açdan imar planlamas, yasal açdan yetkili olanlar ile yerleşim 

biçiminin gelecekteki halinin belirlenmesinde sorumluluk sahibi olan 

idarenin, bölgede yaşayanlarn yararlarn gözetecek şekilde bölgede 

fiziksel olarak yaptğ değişiklikler ve işlemler olarak açklanabilecektir3. 

Bu açdan idareler imar planlamas kapsamnda bulunduklar bölgenin 

fiziki görüntüsünde değişiklik yapmaktadrlar. İmar planlarnn başarl 

olabilmesi için plan kapsamnda farkl dallardan uzmanlarn bulunmas 

gerekmektedir. Bu açdan mimarlk, tasarm, peyzaj benzeri branşlarn 

imar plan kapsamnda olmas önemli olacaktr4. 

                                                 
2 R. Bademli (1993) “Türkiye’de Kent Planlamann Aşamadğ Temel Sorun; Çok Merkezli Karar Çevresi”, 
2000’li yllara Doğru Türkiye’de Kent Planlama Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi ve Yeni Yaklaşmlar 
Semineri, İller Bankas Genel Müdürlüğü, Ankara, s.51 
3 R. V. N. Black (1953) Şehir imar Planlarnn Tanziminde Prensip ve Usuller (Küçük Amerikan Şehirlerinin 
Planlamas), Ulusan, C. M. (Çev.), Ankara, Türkiye Matbaaclk ve Gazetecilik A. O. Yayn, s.18 
4 B. Günay (2006) “Şehircilik-Planlama-Tasarlama-Mimarlk-Peyzaj” Planlama, TMMOB Şehir Planclar 
Odas Yaynlar, 4 (38):19-22, s.21. 
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İmar planlamas çevrebilimcilerin, hukukçularn, mühendislerin, 

mimarlarn, arkeologlarn, mimarlarn ve daha birçok meslekten insanlarn 

bir arada çalşabilecekleri bir kavram olarak karşmza çkmaktadr. Bu 

bakmdan toplum gereksinimlerinin gözetilmesi ve imar plannn 

olabildiğince çok soruna çözüm getirecek şeklinde dizayn edilmesi önemli 

olacaktr5. 

 

İmar planlarnn ileriyi gözeterek oluşturulmas gerekmektedir. Bu 

bakmdan imar planlarnn yönetmeliklere göre varmas gereken hedef, 

belli yerlerde ve bölgelerde dönüşümü sağlamaktr. Bu bakmdan burada 

şehirleşme süreci ön plana çkmş olmaktadr. Ayrca mülkiyetle alakal 

dönüşüm bu açdan ortaya çkmş olacaktr6. 

 

İmar planlamas genel olarak bölgelerde var olan koşullar geleceğe 

hazrlamak adna yaplmaktadr. Bu bakmdan imar planlar bir takm 

araştrmalar, coğrafi veriler, maddi imkanlarla alakal olarak araştrmalar 

neticesinde oluşturulmaktadr. Ayrca imar plannn uygulanacağ 

bölgedeki insanlarn ihtiyaçlar, bölge içerisinde sağlk ve eğitim 

kurumlarnn says, bölgedeki nüfus says, bölgenin istihdam seviyesi 

gibi etmenler imar plan kapsamna alnmaktadr. İmar planlar özellikle 

geleceği göz önünde bulundurmaldr. İmar plannn uygulanacağ 

bölgenin geleceğiyle alakal tahmin edilen öğeler plann içeriği belirleyici 

                                                 
5 H. Kalabalk (2003) İmar Hukuku (Planlama, Arsa, Yap, Koruma), Ankara, Seçkin Yaynlar, s.12. 
6 B. Günay (1997) “Kentsel Tasarm Kültürü ve Yaratclğn Snrlar”, Planlama, TMMOB Şehir Planclar 
Odas Yaynlar, 2 (16): 54-61, s.55. 

 

olmaldr. Plann gelecekle alakal olmas iyi bir araştrma ve ön görü 

düzeyini gerektirmektedir7. 

 

2. İmar Kanunu ve Getirdiği Değişiklikler 

3194 sayl İmar Kanunu yerel yönetimlerin kuvvetlenmesinin sağlanmas 

maksadyla oluşturulmuş bir kanundur. Bu açdan 09.03.1985 tarihli 3194 

sayl İmar Kanunu’nun getirmiş olduğu önemli özellikler şunlardr8. 

 

 İmar planlamasn bir sistem dahilinde yürütülmesini sağlamştr. 

 Sosyo-ekonomik etmenleri fiziki planlara dahil edilmesini 

sağlamştr. 

 Plan kapsamnda olan ya da olmayan bölgelerin bir bütün olarak 

değerlendirilmesini sağlamştr. 

 İmar plann oluşturulmasnda ve uygulanmasnda belediyeler ile 

valiliklerin sorumluluklarn artrmştr. Ayrca imar planlarnn 

onaylanmasyla alakal olarak belediyelere ve valiliklere yetki 

tanmştr. 

 Yürütülen işlemlerin daha da kolaylaşmasn sağlamştr. 

 Ruhsatlandrma işlemlerini kolaylaştrmştr. 

 

İmar Kanunu, yerleşim alanlarnn sağlğa ve çevreye duyarl bir şekilde 

oluşturulmasn amaçlamaktadr. Bu oluşum sürecinin imar planlara bağl 

yürütülmesi sürecin düzgün işlemesi açsndan önem arz etmektedir. Bu 

                                                 
7 O. Sancakdar (1996) Belediyelerin İmar Plan Yapmas, Değiştirmesi ve İptal Davas, Ankara, Yetkin 
Yaynlar, s.26. 
8 E. Ünal (1997) İmar, Planlama, Uygulama, Ankara, Bayndrlk Bakanlğ Teknik Araştrma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü Yayn, s.34. 
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açdan kanun kapsamnda istenen olgu, bir arazinin imar plan ile bölge 

koşullarnn dşnda kullanlmamasdr9. 

 

İmar Kanunu özellikle planlamalarda mahalli idarelerin yetkilerini 

artrmştr. Belediyeler ve valilikler kanun kapsamnda yerleşmeyle alakal 

işlemlerde yetkili olmuşlardr. Ayrca imar planlarnn hazrlanmas ile 

onaylanmas belediyeler ile valiliklere braklmştr10. Bunun dşnda 

Belediyeler kent imar planlarn, kendilerinin yaptklar ihaleler ve 

kendilerinin oluşturduklar planlama bürolar ile İller Bankasna verdikleri 

yetkilerle yürütebilmektedirler. 

 

İmar uygulamas belediyelere 3194 Sayl Kanun’un 18. maddesi ile 

tannmştr. Ayn Kanun’un 10. Maddesinde imar plann onaylayan 

belediyelerin onaylarndan üç ay sonra, alt yap, üst yap, uygulamalar, 

arazi değişiklikleri benzeri öğeleri gösteren 5 yllk plan oluşturmalar 

zorunludur. 

 

Belediyelerin imar planlarn yürütebilmeler için 3194 sayl Kanun’a 

uymalar gerekmektedir. Ayrca imar planlarnn kanun kapsamnda 

belirtilen öğelere uygun şekilde yürütülmesi belediyelerin kaynak ve 

zaman israf yapmalarn da engelleyecektir11. 3194 sayl Kanun’un 5. 

maddesinde “Karada ve suda daimi veya muvakkat, resmi ve hususi, yer 

alt ve yer üstü inşaat ile bunlarn ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan 

                                                 
9 Bayndrlk Bakanlğ (2010) 3194 sayl İmar Kanunu ve Yönetmelikler, Ankara, Bayndrlk Bakanlğ 
Yaynlar, s.61. 
10 Cambazoğlu ve Ayaydn (2011) “İmar Planlarnn Yargsal Denetimi”, Barolar Birliği Dergisi, Haziran-
Mays 2011: 295-326, s.298. 
11 Ünal, 1997, s.38. 

 

sabit veya müteharrik tesislerdir. Bina, köprü, tünel, rhtm, yol, telgraf, 

telefon, kanalizasyon, elektrik, havagaz ve su gibi yeralt ve yerüstü her 

türlü yap ve tesisat yap deyimi kapsamna girmektedir.”  olduğu 

belirtilmiştir. Bu bakmdan ayn maddede yap ruhsatiyesi “Yapnn 

yaplmas, tamirat, ilave veya değişikliğine belediye ve mücavir alan 

snrlar içinde ve dşnda uygulanmasna izin veren bir belgedir. Bu belge, 

ilgili belediye veya valilik tarafndan verilir.” şeklinde açklanmştr. Bu 

kanun kapsamnda belirtilen yaplarla ilgili olarak, bu Kanun’un 27. 

maddesinde yer alan bölgelerin dşndaki bölgeler için, valilik ya da 

belediyelerden yap ruhsatiyesi alnmas zorunludur. 

 

Yukarda değinilen ruhsatl alnmas gereken yaplarla alakal olarak bu 

yaplar üzerinde çalşma yaplmas gerektiği durumlarda ruhsatn tekrar 

alnmas gerekmektedir. Çalşma yaplan brüt alanla ilgili bir değişiklik 

olmadğ durumda vergi ve harç söz konusu olmayacaktr12. Ruhsatlar 

yaplarn mevzuata ve imar planlarna uygun olup olmadğnn kontrolü 

açsndan önem taşmaktadr. İmar Kanunu’nun 32. ile 42. maddelerinde 

ruhsatlandrma işlemlerini yerine getirmeyenlere yüklü para cezalarn 

verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

Türkiye’de imar mevzuat İmar Kanunu ile imar kanunu kapsamnda 

oluşturulan yönetmeliklere dayanlarak uygulanmaktadr. Ülkemizde 

çkarlan imar yönetmelikleri aşağdaki gibidir: 

 

                                                 
12 K. Turgut (2012) “Belediyelerde İmar Plan Değişikliği Uygulamalar ve Denetimi” Çukurçayr M. A. ve 
Tekel A.(Ed.) Yerel ve Kentsel Politikalar Konya, Çizgi Kitabevi: 379-412, s.381. 
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Belediyelerin imar planlarn yürütebilmeler için 3194 sayl Kanun’a 

uymalar gerekmektedir. Ayrca imar planlarnn kanun kapsamnda 
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9 Bayndrlk Bakanlğ (2010) 3194 sayl İmar Kanunu ve Yönetmelikler, Ankara, Bayndrlk Bakanlğ 
Yaynlar, s.61. 
10 Cambazoğlu ve Ayaydn (2011) “İmar Planlarnn Yargsal Denetimi”, Barolar Birliği Dergisi, Haziran-
Mays 2011: 295-326, s.298. 
11 Ünal, 1997, s.38. 

 

sabit veya müteharrik tesislerdir. Bina, köprü, tünel, rhtm, yol, telgraf, 

telefon, kanalizasyon, elektrik, havagaz ve su gibi yeralt ve yerüstü her 

türlü yap ve tesisat yap deyimi kapsamna girmektedir.”  olduğu 

belirtilmiştir. Bu bakmdan ayn maddede yap ruhsatiyesi “Yapnn 

yaplmas, tamirat, ilave veya değişikliğine belediye ve mücavir alan 

snrlar içinde ve dşnda uygulanmasna izin veren bir belgedir. Bu belge, 

ilgili belediye veya valilik tarafndan verilir.” şeklinde açklanmştr. Bu 

kanun kapsamnda belirtilen yaplarla ilgili olarak, bu Kanun’un 27. 

maddesinde yer alan bölgelerin dşndaki bölgeler için, valilik ya da 

belediyelerden yap ruhsatiyesi alnmas zorunludur. 

 

Yukarda değinilen ruhsatl alnmas gereken yaplarla alakal olarak bu 

yaplar üzerinde çalşma yaplmas gerektiği durumlarda ruhsatn tekrar 

alnmas gerekmektedir. Çalşma yaplan brüt alanla ilgili bir değişiklik 

olmadğ durumda vergi ve harç söz konusu olmayacaktr12. Ruhsatlar 

yaplarn mevzuata ve imar planlarna uygun olup olmadğnn kontrolü 

açsndan önem taşmaktadr. İmar Kanunu’nun 32. ile 42. maddelerinde 

ruhsatlandrma işlemlerini yerine getirmeyenlere yüklü para cezalarn 

verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

Türkiye’de imar mevzuat İmar Kanunu ile imar kanunu kapsamnda 

oluşturulan yönetmeliklere dayanlarak uygulanmaktadr. Ülkemizde 

çkarlan imar yönetmelikleri aşağdaki gibidir: 

 

                                                 
12 K. Turgut (2012) “Belediyelerde İmar Plan Değişikliği Uygulamalar ve Denetimi” Çukurçayr M. A. ve 
Tekel A.(Ed.) Yerel ve Kentsel Politikalar Konya, Çizgi Kitabevi: 379-412, s.381. 
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 Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmelik, 

 Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (söz konusu bu 

yönetmelikteki düzenlemeler çerçevesinde tüm Büyükşehir 

Belediyeleri bu yönetmelikten yararlanmaya başlamştr), 

 Plansz Alanlar İmar Yönetmeliği, 

 İmar kanunun 18. Maddesi Uyarnca Yaplacak Arazi ve Arsa 

Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakknda Yönetmelik 

 Sğnak Yönetmeliği, 

 Otopark Yönetmeliği, 

 Plan Yapmn Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakknda 

Yönetmelik 

 Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve 

Müellif Kuruluşlarnn Ehliyet Durumlarna ait Yönetmelik  

 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarnn Yetki Görev ve Sorumluluklar 

Hakknda Yönetmelik  

 Mühendisler Mimarlar ve Şehir Planclar Dşnda Kalan Fen 

Adamlarnn Yetki Görev ve Sorumluluklar Hakknda Yönetmelik  

 

3. İmar Planlar 

5216 Sayl Büyükşehir Belediyesi Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde 

büyük şehir belediyeleri nazm planlar yapabilmektedir. Ayrca 

büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerin uygulama imar planlarn 

denetleme yetkisine sahip olmaktadr. 6360 Sayl Kanun ise büyükşehir 

belediyelerinin snrlarn büyütmüştür. Bunun dşnda bu kanunda 

belediyelerin daha fazla alanda imar yetkisi olduğuyla alakal 

 

düzenlemeler bulunmaktadr13. 5302 Sayl İl Özel İdaresi Kanunu 

kapsamnda büyükşehir belediyesi olmayan iller kapsamnda belediye 

snrlarn aşan bölgelerde imar yetkisi il özel idarelerine ait olmaktadr. 

5393 sayl Kanun’a göre Belediyeler arsa, konut ve imar sorumluluğu gibi 

görevlere haizdirler. 

 

Daha öncede belirtildiği gibi imar planlarn oluşturulmas ve bu planlarn 

onaylanmas belediyelere ve valiliklerin sorumluklar altndadr. Bu 

bakmdan oluşturulan imar planlarnn baz niteliklere sahip olmas önemli 

olacaktr. İmar planlarn sahip olmas gereken nitelikler şunlardr14. 

1. Genellik İlkesi: İmar planlar bir şehirle alakal genel olgular 

içermektedir. Bu bakmdan ayrntlar uygulama planlar 

kapsamnda belirtilmektedir. Uygulama planlar her belediyelerin 

imar yönetmelikleri içerisinde bulunmaktadr. 

2. Geniş Kapsamllk İlkesi: İmar planlar şehirle alakal ekonomik ve 

toplumsal sorunlar içermektedir. Yani bu planlarda yalnzca yap 

ve bölge düzeni bulunmamaktadr. 

3. Uzun Süreli Olma İlkesi:  İmar planlar geleceği düşünerek 

oluşturulan planlardr. Bu açdan şehirlerin gelecekte ne gibi 

özelliklere sahip olabilecekleri düşünülerek imar planlarnn 

oluşturulmas gerekmektedir. Bu bakmdan gelecekle alakal 

tahminler önem kazanmaktadr. 

                                                 
13 M. M. Çiçek (2013) “Yolsuzluklara Karş Çaresizlik, İmar ve İhale Mevzuatnda Yolsuzluğa Yol Açan Açklar, 
Ceza Hukuku İlkeleri Açsndan Değerlendirme ve Öneriler” Genç, F. N. (Ed.) Yönetişimin Türk Kamu 
Yönetimine Yansmalar Çizgi Kitapevi, Konya içinde 109-143, s.112. 
14 M. Ersoy (1997) “İmar Plan Değişiklikleri ve Yarg Denetimi” ODTÜ MFD 1997 (17:1-2) 53-73, s.56. 
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13 M. M. Çiçek (2013) “Yolsuzluklara Karş Çaresizlik, İmar ve İhale Mevzuatnda Yolsuzluğa Yol Açan Açklar, 
Ceza Hukuku İlkeleri Açsndan Değerlendirme ve Öneriler” Genç, F. N. (Ed.) Yönetişimin Türk Kamu 
Yönetimine Yansmalar Çizgi Kitapevi, Konya içinde 109-143, s.112. 
14 M. Ersoy (1997) “İmar Plan Değişiklikleri ve Yarg Denetimi” ODTÜ MFD 1997 (17:1-2) 53-73, s.56. 
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4. Zorunluluk İlkesi: Kabul gören imar plannn uygulanmas 

zorunludur. Bu açdan yap sahipleri, belediyeler ile diğer tüm 

kesimlerin bu plana uymas zorunlu olmaktadr. 

5. Nesnellik İlkesi: İmar planlarnn adaletli oluşturulmas ve adaletli 

uygulanmas anlamna gelmektedir. Bu açdan imar planlarnn 

belli kesimlere ve kişiler çkar sağlama amaçl oluşturulmamas 

gerekmektedir. 

6. Açklk İlkesi: İmar planlarnn tüm kişiler tarafndan bilinmesi 

gerekmektedir. Yani imar planlarnn sakl ve gizli olmamasdr. 

Kent planlarnn bölge insanlarnn onaynn alnarak oluşturulmas 

bu açdan önem arz etmektedir. 

7. Esneklik İlkesi: İmar planlar oluşturulduktan sonra bölge 

içerisinde önemli değişikliklerin olmas halinde plann tekrar 

düzenlenebilmesini ifade etmektedir. Tekrar düzenlemenin imar 

planna sadk kalnarak yaplmas önemli olmaktadr. Planlarn hiç 

değiştirilmeyecek yapda oluşturulmamas gerekirken, sk sk 

değiştirilebilecek özelliklere sahip olmamas gerekmektedir. 

 

Kararlaştrlan imar planlar mahalli ve merkezi idareler açsndan 

bağlayc nitelik taşmaktadr. Bu açdan merkezi yönetimler ile mahalli 

idarelerin plan kapsamnda ortaya konulan unsurlara bağl kalmas ve 

plann uygulanmas açsndan belediyelerle ilişki içerisinde olmalar 

zorunludur15. Şehirlerin yapsna bir takm farkllklar getiren imar planlar 

                                                 
15 M. A. Karasu (2007) İmar Uygulamalar Bağlamnda Kente Karş Suç, Yaynlanmamş Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.74. 

 

bölge insanlar ile yönetim kurumlarna baz snrlamalar getirmektedir. 

Bu snrlamalara “imar planlarnn bağlayclğ” denilmektedir16. 

 

5216 sayl Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesine göre “çevre 

düzeni plânna uygun olmak kaydyla, büyükşehir belediye ve mücavir 

alan snrlar içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte nazm imar 

plânn yapmak, yaptrmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir 

içindeki belediyelerin nazm plâna uygun olarak hazrlayacaklar 

uygulama imar plânlarn, bu plânlarda yaplacak değişiklikleri, 

parselasyon plânlarn ve imar slah plânlarn aynen veya değiştirerek 

onaylamak ve uygulanmasn denetlemek; nazm imar plânnn yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yl içinde uygulama imar plânlarn ve 

parselasyon plânlarn yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 

uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn yapmak veya 

yaptrmak. ”Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluklar içerisindedir. Bu 

düzenlemeye göre büyükşehirler içerisinde imar plan yapmaya 

büyükşehir belediyesi yetkili olmaktadr. 5216 sayl Kanun’un 14. 

maddesinin son fkrasna göre,“büyükşehir kapsamndaki ilçe ve ilk 

kademe belediye meclisleri tarafndan alnan imara ilişkin kararlar, kararn 

gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafndan 

nazm imar plânna uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya 

değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanna 

gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen 

kararlar onaylanmş saylr.” 

                                                 
16 R. Keleş (2008) Kentleşme Politikas, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 10. Bask, Ankara, İmge Kitabevi, 
s.52. 
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.74. 

 

bölge insanlar ile yönetim kurumlarna baz snrlamalar getirmektedir. 

Bu snrlamalara “imar planlarnn bağlayclğ” denilmektedir16. 

 

5216 sayl Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesine göre “çevre 

düzeni plânna uygun olmak kaydyla, büyükşehir belediye ve mücavir 

alan snrlar içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte nazm imar 

plânn yapmak, yaptrmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir 

içindeki belediyelerin nazm plâna uygun olarak hazrlayacaklar 

uygulama imar plânlarn, bu plânlarda yaplacak değişiklikleri, 

parselasyon plânlarn ve imar slah plânlarn aynen veya değiştirerek 

onaylamak ve uygulanmasn denetlemek; nazm imar plânnn yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yl içinde uygulama imar plânlarn ve 

parselasyon plânlarn yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 

uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn yapmak veya 

yaptrmak. ”Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluklar içerisindedir. Bu 

düzenlemeye göre büyükşehirler içerisinde imar plan yapmaya 

büyükşehir belediyesi yetkili olmaktadr. 5216 sayl Kanun’un 14. 
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16 R. Keleş (2008) Kentleşme Politikas, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 10. Bask, Ankara, İmge Kitabevi, 
s.52. 
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5216 Kanun’un 11. Maddesi ilçe ve ilk kademe belediyelerin 

düzenledikleri imar planlarnn kontrolünü Büyükşehir Belediyelerine 

vermiştir. Söz konusu denetim kapsamnda Büyükşehir Belediyesi her 

türlü belgeyi isteyebilecektir. İstenen bütün belgelerin en fazla on beş gün 

içerisinde Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesi gerekmektedir. Söz 

konusu denetlemelerde Büyükşehir Belediyeleri farkl kurumlardan 

yararlanabilecektir17. 

 

3194 sayl Kanuna göre şehirlerde plan yetkisi belediyelere aittir. Bu 

düzenleme büyükşehirler içerisinde ilçe belediyeler anlamna gelmektedir. 

Bu bakmdan belediyeler işgücü ile malzemeleri olmas gereken seviyede 

ise plan kendileri yapabilmekte veya bir kurumla anlaşmaya 

gidebilmektedirler. İmkanlar olmayan belediyelerin planlarn İller 

Bankasna yaptrabilmeleri de mümkündür. İmar planlarnn mevzuattaki 

düzenlemeler uygun olmas gerekmektedir. Ayrca bu düzenlemelerin 

Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamnda yer alan 

kurallara uymas lazmdr.  

 

Plan Yapmna Dair Yönetmelik ile İmar Kanunu düzenlemelerine göre 

imar plan süreci şu şekilde işlemelidir18. 

1. Planlarn yaplmas belediye meclislerinde kararlaştrlmaktadr. 

Ayrca planlarda yaplacak değişiklikler yine belediye meclisinde 

kararlaştrlmaldr. 

                                                 
17 G. Klnç, H. Özgür ve F. N. Genç (2009) Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamalar ve Etik, Ankara, Başbakanlk 
Etik Kurulu yayn, s.64. 
18 Ünal, 1997, s.42. 

 

2. Belediyenin imar plann yaptracağ müellefi bulmas 

gerekmektedir. İmar plann yerine getirecek müellefin ya da 

müellef kurumlarn yönetmelikte belirtilen asgari yeterliliğe sahip 

olmalaryla birlikte asgari yeterlilik belgesine sahip olmalar 

gerekmektedir. 

3. Belediye ile müellif arasnda sözleşme ile teknik şartlanma 

imzalanmaldr. İller Bankas’nn hazrlamş olduğu teknik 

şartlanma ile sözleşme bu kapsamda kullanlacaktr. 

4. İmar plan, şartname ile yönetmelik ekindeki öğelerle uyumlu 

şekilde oluşturulmak durumundadr. 

5. Oluşturulan planlarn yönetmeliklere ve sözleşmeye uygun olup 

olmadğnn kontrolü gerçekleştirilmektedir. İmar plannda bir 

sorun olmamas durumunda imar plan 3194 sayl Kanun’un 8. 

Maddesine göre kabul edilecektir. 

6. Belediye meclisinin onayladklar planlar belediye başkan 

tarafndan imzalanmakta ve mühürlenmektedir. 

7. İmar plannn bir nüshas ile belediye meclisinin onan karar 

Bakanlğa iletilecektir. 

8. Kararlaştrlan plann bir ay içerisinde bölge halkna duyurulmas 

gerekmektedir. 

9. İlan süresi içerisinde imar planna yaplan itirazlar 15 gün 

içerisinde belediye meclisinde karara bağlanmaldr. Söz konusu 

olan karar ise yazl halde 15 gün içerisinde taraflara iletilmektedir. 

Karara bağlanan imar planlar kitapçklar şeklinde istenildiği 

takdirde vatandaşlara dağtlmaldr. 
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5216 Kanun’un 11. Maddesi ilçe ve ilk kademe belediyelerin 

düzenledikleri imar planlarnn kontrolünü Büyükşehir Belediyelerine 

vermiştir. Söz konusu denetim kapsamnda Büyükşehir Belediyesi her 

türlü belgeyi isteyebilecektir. İstenen bütün belgelerin en fazla on beş gün 

içerisinde Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesi gerekmektedir. Söz 

konusu denetlemelerde Büyükşehir Belediyeleri farkl kurumlardan 

yararlanabilecektir17. 

 

3194 sayl Kanuna göre şehirlerde plan yetkisi belediyelere aittir. Bu 

düzenleme büyükşehirler içerisinde ilçe belediyeler anlamna gelmektedir. 

Bu bakmdan belediyeler işgücü ile malzemeleri olmas gereken seviyede 
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gidebilmektedirler. İmkanlar olmayan belediyelerin planlarn İller 

Bankasna yaptrabilmeleri de mümkündür. İmar planlarnn mevzuattaki 

düzenlemeler uygun olmas gerekmektedir. Ayrca bu düzenlemelerin 

Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamnda yer alan 

kurallara uymas lazmdr.  

 

Plan Yapmna Dair Yönetmelik ile İmar Kanunu düzenlemelerine göre 

imar plan süreci şu şekilde işlemelidir18. 

1. Planlarn yaplmas belediye meclislerinde kararlaştrlmaktadr. 

Ayrca planlarda yaplacak değişiklikler yine belediye meclisinde 

kararlaştrlmaldr. 

                                                 
17 G. Klnç, H. Özgür ve F. N. Genç (2009) Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamalar ve Etik, Ankara, Başbakanlk 
Etik Kurulu yayn, s.64. 
18 Ünal, 1997, s.42. 

 

2. Belediyenin imar plann yaptracağ müellefi bulmas 

gerekmektedir. İmar plann yerine getirecek müellefin ya da 

müellef kurumlarn yönetmelikte belirtilen asgari yeterliliğe sahip 

olmalaryla birlikte asgari yeterlilik belgesine sahip olmalar 

gerekmektedir. 

3. Belediye ile müellif arasnda sözleşme ile teknik şartlanma 

imzalanmaldr. İller Bankas’nn hazrlamş olduğu teknik 

şartlanma ile sözleşme bu kapsamda kullanlacaktr. 

4. İmar plan, şartname ile yönetmelik ekindeki öğelerle uyumlu 

şekilde oluşturulmak durumundadr. 

5. Oluşturulan planlarn yönetmeliklere ve sözleşmeye uygun olup 

olmadğnn kontrolü gerçekleştirilmektedir. İmar plannda bir 

sorun olmamas durumunda imar plan 3194 sayl Kanun’un 8. 

Maddesine göre kabul edilecektir. 
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8. Kararlaştrlan plann bir ay içerisinde bölge halkna duyurulmas 

gerekmektedir. 

9. İlan süresi içerisinde imar planna yaplan itirazlar 15 gün 

içerisinde belediye meclisinde karara bağlanmaldr. Söz konusu 

olan karar ise yazl halde 15 gün içerisinde taraflara iletilmektedir. 

Karara bağlanan imar planlar kitapçklar şeklinde istenildiği 

takdirde vatandaşlara dağtlmaldr. 
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Daha öncede belirtildiği gibi uygulama imar planlarnda hiyerarşinin 

olmas önemlidir. Nüfus büyüklükleri nazm planlar kapsamnda 

belirlenmektedir. Ayrca 1/5000 ölçekli tüm nazm imar paftas içerisinde 

16 tane 1/1000 ölçekli uygulama paftasnn bulunmas söz konudur. 

Hiyerarşik yap nedeniyle uygulama imar plan ile sağlanacak olgularn 

nazm imar planna uygun olmas gerekmektedir. 

 

İmar planlarnn Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te yer alan 

düzenlemeler ile baz yarg kararlar içerisinde ele alnan “şehircilik 

ilkeleri” adl esaslara uygun şekilde oluşturulmas gerekmektedir. Söz 

konusu ilkeler aşağdaki gibidir19. 

 Değişik tipte ve ölçekte olan planlarn oluşturulmas, uygulamaya 

konulmas ile değiştirilmesi bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

 Bütünlüğün yürütülebilmesi bakmndan, planlar arasnda 

tutarlğn bulunmas gerekmektedir.  

 İmar planlarnda gerekli olmadğ sürelerce plan değişikliğine 

gidilmemelidir. Eğer gerekli olursa değişikliklerin üst ölçekli 

planlara uygun şekilde yaplmas gerekmektedir. Ayrca her zaman 

kamu yarar göz önünde bulundurulmaldr. 

 Yasal, teknik ve kurumsal mevzuata uygun bir planlamann 

yaplmas gerekmektedir. 

 Üst ölçekli planlara bağl olan alt ölçekli planlarda uyulmas 

gereken ilkelere bağl kalnmamas halinde plann itibarnn 

sarslacağnn bilinmesi gerekmektedir. 

                                                 
19 A. Balc (2008) “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik Anlayş”, Balc, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K., ve 
Coşkun B. (der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşmlar, Ankara, Seçkin Yaynevi, s.124. 

 

 Eşitlik ilkesinin imar plann her aşamasnda var olmas 

gerekmektedir. 

 İdari yarg denetimi içerisinde kamu yarar ön plana çkyorsa, her 

zaman kamu yararna odaklanlmas gerekmektedir. Bu bakmdan 

planlarn özünde kamu yarar hep olmaldr. 

 Planlama sürecinin mesleki ahlaka bağl yürütülmesi 

gerekmektedir. 

 Kullanma ile korunma dengesinin doğru nitelikte kurulmas 

gerekmektedir.  

 

4. İmar Planlarnn Uygulanş 

3194 sayl İmar Kanunu’nun 10. Maddesi belediyelerin imar plann 

onadktan sonra plann uygulamaya konulmas için, var olan mali imkânlar 

çerçevesinde 5’er yllk imar programlar oluşturulmas gerektiği 

söylemiştir. İmar programlar oluşturulurken üç öğe üzerine odaklanlmas 

gerekmektedir. Bunlar20. 

 

1. İmar program belediye bütçesiyle ilişkilendirilmelidir. Bu açdan 

program için gerekli bütçe ya da çalşan says gibi olgulara sahip 

olunmas gerekmektedir. 

2. Kesinlik ilkesine bağl kalnmaldr. Zorunlu bir hal olmadan, 

herhangi bir yla ait uygulamalar son bulmadan diğer dönemdeki 

uygulamalara geçilmemesi gerekmektedir. 

                                                 
20 R. Keleş ve A. Mengi (2003) İmar Hukukuna Giriş, Ankara, İmge Kitabevi, s.44. 
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19 A. Balc (2008) “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik Anlayş”, Balc, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K., ve 
Coşkun B. (der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşmlar, Ankara, Seçkin Yaynevi, s.124. 
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20 R. Keleş ve A. Mengi (2003) İmar Hukukuna Giriş, Ankara, İmge Kitabevi, s.44. 



Belediyelerin İmar Konusunda Yetki ve Görevleri

188
 

3. Süreklilik ilkesine bağl kalnmaldr. Eski imar programn 

bitmesiyle beraber hemen yeni programn yürütülmeye 

başlamasdr.  

 

Programlarn varlğ program kapsamndaki öğelerin yerine getirilmesini 

tetiklemektedir. Yani programlar sayesinde belediyeler düzenli hareket 

etmekte ve zaman kayb yaşamamaktadr. Ayrca programlar teknik, 

kaynak ve mali imkanlarla alakal sorunlarn hzlca çözüme 

ulaştrlmasn sağlamaktadrlar. Bu bakmdan programlar makul 

çerçevede uygulandklarnda çalşan ve zaman israfnn olmasn 

engellerler.21 

 

Belediyeler imar plan kapsamnda kamusallaştrma yapabilmektedirler. 

Kamusallaştrma işlemleri 2942 sayl kanun gözetiminde 

gerçekleştirilmektedir. Belediyelerin Kamusallaştrma yapabilmeleri için 

5 yllk onayl imar programlarnn olmas zorunludur.  

 

Belediye imar plan kapsamnda ticari bölge, konut, eğlence alanlar gibi 

bölgelerle alakal olarak bina says, bina yüksekliği benzeri konularla 

alakal olarak karar verme yetkisine de sahiptir. Burada anlatlan husus 

bölgeleme ad altnda anlmaktadr.22 

 

Belediyelerin bölgeleme yapma sebepleri şehir içerisindeki alanlarn 

işlevlerine göre ayrlmasn sağlamaktr. Özellikle barnma, sanayi ve 

                                                 
21 Ünal, 1997, s.45. 
22 Keleş, 1998, s.48. 

 

ticari alanlarn bölgelenmesi önem arz etmektedir. Ayrca eğitim, sağlk 

alanlarnn bölgelenmesi de ayr bir öneme sahiptir. Bölgelenmeyle ilgili 

önemli bir diğer konusu Yükseklik Bölgelemesi’dir. Bu bölgeleme ile bina 

yüksekliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadr. Yükseklik Bölgelemesi 

İmar Kanunu’nun 44. Maddesine göre Bayndrlk ve İskan Bakanlğ 

tarafndan hazrlanan İmar Yönetmeliklerine göre yaplacaktr. 

 

Bölgelemeyle alakal diğer bir uygulama Yoğunluk Bölgelemesidir. Bu 

uygulama kapsamnda ilk başta kamu alanlarn kapladklar parsellerin en 

küçük yüz ölçümlerinin tespit edilmesi ile binalarn parsellerle olan ilişki 

kontrol edilmektedir. İmar Kanunu’nun 15. Maddesi parsel 

büyüklüklerinin imar yönetmelikleri kapsamnda belirlenmesi gerektiği 

düzenlemiştir. Buna göre parsel büyüklükleri Tip İmar Yönetmeliği ile 

Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere göre 

belirlenecektir. 

 

3194 sayl Kanun’un 18. Maddesinde imar alan içerisinde yer alan arsa 

ile arazilerin kimin olduğuna baklmakszn parsel düzenlemesi, yol 

düzenlemesi, hisseli ya da kat mülkiyeti kapsamnda dağtm yapmaya 

belediye yetkili olmaktadr. Bu açdan bu madde ile arazi ve arsa 

düzenlemesi belediye yetkisine verilmiş olmaktadr. Ayrca bu 

düzenlemeyle alakal geniş bilgi bu maddeye bağl olarak Yaplacak Arazi 

ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakknda Yönetmelik kapsamnda 

ele alnmştr. Arsa düzenlemesinin yerine getirilebilmesi için 1/1000 

ölçekli uygulama imar plan yaplmş olmas gerekmektedir. Ayrca söz 

konusu düzenlemenin plana bağl olmas lazmdr. Bunun dşnda arsa 
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22 Keleş, 1998, s.48. 

 

ticari alanlarn bölgelenmesi önem arz etmektedir. Ayrca eğitim, sağlk 

alanlarnn bölgelenmesi de ayr bir öneme sahiptir. Bölgelenmeyle ilgili 

önemli bir diğer konusu Yükseklik Bölgelemesi’dir. Bu bölgeleme ile bina 

yüksekliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadr. Yükseklik Bölgelemesi 

İmar Kanunu’nun 44. Maddesine göre Bayndrlk ve İskan Bakanlğ 

tarafndan hazrlanan İmar Yönetmeliklerine göre yaplacaktr. 

 

Bölgelemeyle alakal diğer bir uygulama Yoğunluk Bölgelemesidir. Bu 

uygulama kapsamnda ilk başta kamu alanlarn kapladklar parsellerin en 

küçük yüz ölçümlerinin tespit edilmesi ile binalarn parsellerle olan ilişki 

kontrol edilmektedir. İmar Kanunu’nun 15. Maddesi parsel 

büyüklüklerinin imar yönetmelikleri kapsamnda belirlenmesi gerektiği 

düzenlemiştir. Buna göre parsel büyüklükleri Tip İmar Yönetmeliği ile 

Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere göre 

belirlenecektir. 

 

3194 sayl Kanun’un 18. Maddesinde imar alan içerisinde yer alan arsa 

ile arazilerin kimin olduğuna baklmakszn parsel düzenlemesi, yol 

düzenlemesi, hisseli ya da kat mülkiyeti kapsamnda dağtm yapmaya 

belediye yetkili olmaktadr. Bu açdan bu madde ile arazi ve arsa 

düzenlemesi belediye yetkisine verilmiş olmaktadr. Ayrca bu 

düzenlemeyle alakal geniş bilgi bu maddeye bağl olarak Yaplacak Arazi 

ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakknda Yönetmelik kapsamnda 

ele alnmştr. Arsa düzenlemesinin yerine getirilebilmesi için 1/1000 

ölçekli uygulama imar plan yaplmş olmas gerekmektedir. Ayrca söz 

konusu düzenlemenin plana bağl olmas lazmdr. Bunun dşnda arsa 



Belediyelerin İmar Konusunda Yetki ve Görevleri

190
 

düzenlemesinin yönetmelik ile kanun kapsamnda belirtilen biçimde 

yerine getirilmesi şarttr.23 

 

5. İmar Plannn Değiştirilmesi 

İmar plan kimi durumlarda hedeflenen öğeleri başaramamas halinde 

değiştirilebilmektedir. Söz konusu bu değişiklik İmar Plan Yaplmas ve 

Değişikliklere Ait Esaslar Dair Yönetmelik’te açklanmaktadr. 

 

3194 sayl Kanun’un 8. Maddesi plan değişikliklerinin plann 

onaylanmas srasndaki kullanlan metotlarla yaplmas gerektiği 

belirtmektedir. Ayrca ayn kanunun 9. Maddesinde alt yap, üst yap, 

enerji tesisleri, kamu binalar gibi yaplarn Gecekondu Kanunu, doğal 

yaşam etkileyen afetler ile toplu konut uygulamas gibi konularla alakal 

plan değişikliklerinin Bakanlğn uygun görmesiyle yaplabileceği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte havaalanlar, demiryolu ile karayolu 

geçen birden fazla belediyeyle alakal imar planlarn belediyelere ya da 

diğer idarelere Bakanlk yaptrtabilecektir. Yine 9. Maddede bir konu 

hizmetinin yerine getirilmesi için kamu binalarnda ya da yaplarnda 

değişikliğin yaplmas gerektiği durumlarda Bakanlk valilik üzerinden ya 

da kendi değişiklik yaplmasyla ilgili olarak onay verebilecektir. 

 

İmar plan değişikliklerinin önemli bir sebebi olmas lazmdr. Ayrca 

yaplacak değişikliğin kamu yararna yaplmas önem arz etmektedir. Bu 

açndan kişisel çkarlardan çok şehir gelişmesine ve güzelleşmesine olanak 

                                                 
23 N. E. Ülger (2010) Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Ankara, Nobel, s.81. 

 

sağlayan değişimlerin olmas gerekmektedir. Bunun dşnda imar 

planndaki değişikliğin tüm imar plann baltalayc nitelikte olmamas 

lazmdr.24 

 

Sonuç 

Türkiye’de planlamann hukuki dayanaklar karmaşk bir yapya sahiptir. 

Merkezi yönetime bağl olarak pek çok bakanlk ve kamu kurumu ile 

çeşitli yerel yönetim organlar farkl ölçeklere sahip planlar yapmak ve 

uygulamakta birlikte sorumludurlar. Kurumlar sahip olduklar vizyon ve 

bakşna uygun plan hazrlama gayesi içindedirler. Kurumlararas 

ilişkilerin, iletişimin ve işbirliğinin yeteri kadar güçlü olmamas nedeniyle 

bir kurumun hazrladğ bir imar plan diğer kurum tarafndan uygun 

görülmemekte ve beğenilmemektedir. Özellikle imar planlarnn 

uygulanmas safhasnda çatşmalar ve anlaşmazlklar sklkla 

yaşanmaktadr. İmar planlarnn uygulanmas srasnda bir takm 

hiyerarşilerin olmas uygulanmasn kolaylaştracaktr. Bu bakmdan 

kalknma planlar, bölge planlar ile kent planlar kendi kstlamalar 

altnda birbiriyle bağlantl şekilde yürütülmelidir. İmar planlarnda üst 

konumda olan öğelerin girdilerinin belirlenmeden alt kademedeki 

planlarn oluşturulmas yarar sağlamayacaktr. 

 

 

 

 

                                                 
24 Keleş, 2008, s.52. 
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belirtmektedir. Ayrca ayn kanunun 9. Maddesinde alt yap, üst yap, 

enerji tesisleri, kamu binalar gibi yaplarn Gecekondu Kanunu, doğal 

yaşam etkileyen afetler ile toplu konut uygulamas gibi konularla alakal 

plan değişikliklerinin Bakanlğn uygun görmesiyle yaplabileceği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte havaalanlar, demiryolu ile karayolu 

geçen birden fazla belediyeyle alakal imar planlarn belediyelere ya da 

diğer idarelere Bakanlk yaptrtabilecektir. Yine 9. Maddede bir konu 

hizmetinin yerine getirilmesi için kamu binalarnda ya da yaplarnda 

değişikliğin yaplmas gerektiği durumlarda Bakanlk valilik üzerinden ya 

da kendi değişiklik yaplmasyla ilgili olarak onay verebilecektir. 

 

İmar plan değişikliklerinin önemli bir sebebi olmas lazmdr. Ayrca 

yaplacak değişikliğin kamu yararna yaplmas önem arz etmektedir. Bu 

açndan kişisel çkarlardan çok şehir gelişmesine ve güzelleşmesine olanak 

                                                 
23 N. E. Ülger (2010) Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Ankara, Nobel, s.81. 

 

sağlayan değişimlerin olmas gerekmektedir. Bunun dşnda imar 

planndaki değişikliğin tüm imar plann baltalayc nitelikte olmamas 

lazmdr.24 

 

Sonuç 

Türkiye’de planlamann hukuki dayanaklar karmaşk bir yapya sahiptir. 

Merkezi yönetime bağl olarak pek çok bakanlk ve kamu kurumu ile 

çeşitli yerel yönetim organlar farkl ölçeklere sahip planlar yapmak ve 

uygulamakta birlikte sorumludurlar. Kurumlar sahip olduklar vizyon ve 

bakşna uygun plan hazrlama gayesi içindedirler. Kurumlararas 

ilişkilerin, iletişimin ve işbirliğinin yeteri kadar güçlü olmamas nedeniyle 

bir kurumun hazrladğ bir imar plan diğer kurum tarafndan uygun 

görülmemekte ve beğenilmemektedir. Özellikle imar planlarnn 

uygulanmas safhasnda çatşmalar ve anlaşmazlklar sklkla 

yaşanmaktadr. İmar planlarnn uygulanmas srasnda bir takm 

hiyerarşilerin olmas uygulanmasn kolaylaştracaktr. Bu bakmdan 

kalknma planlar, bölge planlar ile kent planlar kendi kstlamalar 

altnda birbiriyle bağlantl şekilde yürütülmelidir. İmar planlarnda üst 

konumda olan öğelerin girdilerinin belirlenmeden alt kademedeki 

planlarn oluşturulmas yarar sağlamayacaktr. 

 

 

 

 

                                                 
24 Keleş, 2008, s.52. 
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