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İPTAL DAVASI VE ÖN KOŞULLARININ
İMAR PLANI İŞLEMİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ
Yönelim hukukunda, imar Karartan "kamu yaran amacı ile

gerçekleştirildiğinden ve "Kamu Yaran" kışı menfaatinin üstünde
kabul edildiğinden" imar işlemleri ve eylemleri yönünden yönelim ile
yönetilenler arasında bir eşitsizlik vardır

Yönetilenler, yönelimin bu eşitsizliğe genellikle kendi çıkarlan,
yani lemel hak ve özgürlüklerine sınırlama gel irildiğinde yada yok
eHildiklenm hissettikleri anda itiraz etmektedirler. Örneğin, imar
planında konut aıanı olarak ayrılan bir parselde, inşaat yapılmak üzere
yönetime başvurulduğunda, yapı yasağı nedeniyle inşaat izm
verilmemesi kişide önce yönelimin bif yanlışlık yaptığı izlenimim
oluşturmakta, ancak anılan alanın jeolojik sakıncalı alanda kalması
öne sürülerek yağılan plan değişikliği ile parseline yapı yasağı
getirildiğim kışı Öğrendiğinde, yönelimin hatalı işlem yaptığı gerekçesi
de itiraz etmektedir

Ancak. Kanun Koyucu Yönelimin imar işlemlerindeki bu "tek
yanlı-eşitsizlik tavrını dengeleyecek kontrol mekanizmaları
geliştirmiştir.'' Bu mekanizmalar da kamu yararı amacıyla yapılan
imar işlemlerinin, yönetilenlerin temel hak ve ozgürlıiklenni kollayacak
ve genel kurallara uygun olmasını sağlayacak hususları
kapsamaktadır

Anayasanın 125. maddesi "İdarenin her tür eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." hükmü ile 'Yönetimin tek yanlı-
eşitsizlik tavrına ilişkin kontrolün yargı kanalı ile olacağını"', 138.
maddesi ise "... Hakimler, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun
olarak vicdani kanaatlerine güre hüküm verir. Hiçbir organ makam,
merci veya kişi, yargı yetkisinin kullan il m aşınıl a mahkemelere ve
hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye
ve telkinde bulunamaz." hukmu ile yargının, imar kararlan
konusunda denetimi her turlu etkiden uzak. tarafsız ve bağımsız olarak
yerine getireceğini"' Öngörmektedir

Yönetim ve yönetilenler arasında imar kararlan konusunda çıkan
anlaşmazlıkları giderilmesinde bugün için en etkili ve nesnel yol.
yargı yerlerinin ise karışmalar ve anlaşmazlıklan gıdenneleridir.
Çunku, yönetimin kendim hukuk kurallarına bağlı sayması, bu
kuralların dışına çıktığında, kendini bir yaptırımın karşısında bulması
"Hukuk Devleti" anlayışının zorunlu bir öğesi ve aynı zamanda doğal
bir sonucudur.

Bugün Türk Hukuk sisteminde yönelimin imar işlemlerinden
dolayı "menfaati' ya da "hakkı" etkilenen kimse, yetkili yargı yerine
başvurarak yönetsel işlemin iptalini yada karşılaştığı haksızlığın
giderilmesini iste ye bilmektedir

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre imar kararlarında yargı
denetimi, "iptal davası" ve "tam yargı davası" olmak üzere iki şekilde
yapılmaktadır.
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İptaLOayaşı; Bu dava. imar planının yetki, şekil, sebep, konu ve
maksat yöntemden bin ile hukuka ay kın olduklanntîan dolayı ıptallen
için menfaatlen ihlal edilenler tarafından açılan davalardır'

Tam Yargı Davası I f f i "edim davası" niteliğinde birdava olup bu
dava türü ile yönetim hukuku alanında ihlal edilmiş hakkın yerine
getirilmesi veya uğranılan zararın yerine getirilmesi sağlanmaktadır."
Ancak bu dava çalışma konumuzu ilgilendirmediği ıçm öıırada
ayrıntısına girilmeyecektir.

Bu makalede, imar planının iptal davası, iptal davasında, davanın
on koşullan ve yönetimce İmar planının onayı işlemi öncesi ve
sonrasında yapılması gereken hususlar üzerinde durulacaktır,

Yönetinta, yönetilenler tarafından imar kanunlarında yapılan
itirazlar, çoğunlukta iptal davası ile ilgilidir Yanı bu davalar bir anlamda
yönelimin imar konusunda yaptığı İşlemin bozulması istemi ile yapılan
itirazlar olup itirazın yapılabilmesi İçin imar işleminde: yetki, şekil,
sebep, konu ve maksat öğesinden birinin hukuka aykırı olma sı ve kişi
hakkının zedelenmesi gerekmektedir

İMAR PLANININ İPTAL DAVASI
İptal davası, yönetse! işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve

maksat öğeleri yününden bin ile hukuka aykırı olmalarından dolayı
iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler taralından açılan davalardır.

İptal davasının bir takım özellikleri vardır. İptal davası yönetsel
yargıya özgü bir dava olup amacı, yönetimin tek yanlı hukuksal
işlemlerinin hukuka uygun olup, olmadıklarım saptamak, hukuka aykırı
olanları iptal etmek, başka bir deyişle yapıldığı tarihten geçerli olmak
üzere yok etmek ve ortadan kaldırmaktır.'

İptal davası ile yönetsel işlemin tamamının yada bir bölümünün
iptali sağlanmakta olup yönetimin işlemlerinin yenndeliği
denetlenmektedir' Yanı, mahkeme yönetimin yenne geçerek işlem
tesis edememekte ancak yönetimce yapılan işlemin hukuka aykırı
olup olmadığı yönünde karar vermektedir Bu kapsamda 3621/3830
sayılı Kıyı Kanunu 9. maddesi uyarınca yönetimce belirlenmesi
gereken kıyı kenar çizgisinin mahkemelerce tespit edilmesi iptal
davasının amacına ters düşen bir yaklaşımdır. Yönetimin böyle
durumlarda işlemi ilgili mevzuat kaosamında yeniden değerlendirip
sonuçlandırması gerekmekledir

iptal davasını kimler açabilecektir? İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 2/1 -a maddesine göre; çevre, tarihi ve kültürel değerlerin
korunması ve imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından
ilgilendiren yönetsel işlemlere "menfaati İhlal" edilenler, bu konulann
dışında kalan yönetsel işlemlere ise menlaat ihlali ile birlikte, kişisel
hak ihlaline uğrayanlar d av a açabileceklerdir.

YENİCE; 'idari yargıda iptal davasının, kamu yönetimlerinin
hukuka uygun hareket etmelerini amaçlayan bir dava tüm olduğunu,
öznel kişisel haklann korunması yanında: kamu düzenim, kamu
yararını veya kamu sağlığını korumak giüı nedenlerin de bu dava
türünde Önemli yeri bulunduğunu, özellikle genel nitelikteki idari
tasarruflarda idari işlemle birey arasında menfaat yönünden bir ilgi-







İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve
Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı
Yönetsel bir işlemin ıplaf davasına konu olabilmesi için kesin ve

yürütülmesi gerekti yanı ıcrai bir işlem olması gerekmektedir Başka Dır
deyişle, yönetse! bir işlemin hukuksal sonuçlar yaratabilmesi ve dava
konusu edilebilmesi için kesinleşmesi gerekmektedir.

Nitekim 25?/ sayılı Idan Yargılama Usulü Kanunu'nun 14
maddesinin 3/d bendinde de iptal davasına konu olabilecek işlemlerin
keski ve yürütülmesi zorunlu işlemler olması jjerektiği öngörülmüştür.
Bu özelliğe işlemin icraılik özelliği de denilmektedir,

icrai işlem; kamu gucu ve kudretin, uçüncu kişiler üzerinde,
ayrıca başka bir istemin varlığına getek olmaksızın, doğrudan doğruya
çeşitli hukuksal sonuçlar rtoflurmak suretiyle etkisini gösterdiği
işlemlerdir.!1

İmar planım da. her hangi bir kurum veya meretin izni ve karan
olmaksızın ilgililer ürerine emretmeye, önlemeye va yasaklama
şeklinde hukuki durumlar ve değişiklikler yaralan ışlemferdlr.

Konuya ilişkin Danıştay 6 Dairesinin 24.10 200.1 gun ve
E.20ÛV5199, K 2001/4967 sayılı kararı bulunmakladır Anılar karar
ile Bayındırlık ve iskan Bakanlığı nca 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.
maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli Dolgu Alanı Uygulama
imar Planının. Kıy Kanunu'nda yer alan Kıyıda Yapılacak İmar Planı
işlemlerinde İmar kanunu hükümleri uygulanır, hukmu uyarınca İmar
Kanunu'nun 8 maddesinde öngörüldüğü şeKilûe ilan edilmemesi
nedeniyle açılan iptal davasını, imar planının davacı yönünden kesin
ve uygulanabilir nitelikte işlem haline gelmemesi (ilan işleminin
yapılmaması) nedeniyle imar planı iptali için açılan dava
Danıjlay carel edilmiştir.

Aynı nitelikte, Danıştay 6. Daırest'nin 16 01 2Û02 gun ve E.
2001/4896 sayılı ve 08.01.2002 gün ve E. 1999/6838. K. 2001/4114
sayılı kararlan bulunmakta olup. onaylanan imar planları ilan
edilmediğinden dolayı kesin ve yürütülmesi gerekli nitelikte işlem
sıfatına sokulmamakladır

Aynca. imar planlarının hazırlanmasına etki eden yada altlık teşkil
eden ve "ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan bikj i. rapor, görüş ve
düşünceler inceleme prosedürünün &r parçasını oluşturan hazırlık
istemleri"11 olup bunlancraı nitelikte değildir.""

Süre Af mı
imar planı ve derişikliklerine ait İptal davasında, uyuşmazlığa

ilişkin bir konunun karara bağlanabilmesi İçin davanın suresinde
açılması gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca ilan edilmesi
zorunlu bulunan ve düzenleyici işlem olan İmar planına dava açma
suresi yönünden özel bir sure öngörülmediği için dava açma suresine
ilişkin konuda iüan Yargıla Usulü Kanunu hükümleri uygulanması
gerekmektedir Anılan kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasında ilanı
gerektiren düzenleyici işlemelere dava açma suresi Danıştay ve idari
Mahkemelerinde 60 gun olarak belirlenmiştir

İmar planı da 3194 sayılı imar Kanununun S. maddesinde
belirtildiği gibi ilanı gereken düzenleyici işlemdir Anılan madde
hükmünde İmar planı bir ay sure ile ilan edileceği Oelırhldığınden ve
kanunda özel bir sure öngörülmediği için, imar planlanna da dava
açma süresi genel dava açmasuresi olan 60gundur.

Genel dava suresi olan 60 gun geçtikleri sonra imar planına iptal
davası açıiabllınir mi? Dolaylı olarak açılabilecektir. Şöyle ki, 60 gün
içinde imar planına dava açılmamış ise imar planına dayalı olarak
yapılacak olan kamulaştırma, yıkım gibi uygulama işlemlerine, yani
btreı imar kararlarına dava açılması halinde, İdari Yargılama Usulü

Kanununun 7. maddesinin 4, fıkrası uyarınca birel imar kararlarının
dayanağı olan imar planına da dava açılabilecektir. Örneğin, Danıştay
6 Dairesinin 18.06.1991 gun ve E 91/1190, K.91/1167 sayılı karan
bu yöndedir. ' Anılan kararda;".. imar planı değişikliğine izaleyi şüyu
davası üzerine muttali olunduğu anlaşıldığından, bu işlemin bir
yargılama olduğu gözetilmeksizin plan değişikliğine karşı açılan
davanın mahkemece sûre aşımı yönünden reddine isabet görülme-
diği., "belirtilmekledir

Yine. Danıştay idari Dava Oaırelen Genel Kurulu'nun sure aşımına
ilişkin 31.01.1997 gün ve E 1995/615. K.1997/167 sayılı kararı
ilginçtir

Anılan kararda;
"... her hangi bir yerin "Turizm Merkezi" olarak belirlenmişine

ll'sMn Bakanlar Kurulu Karan'nın Resmi Gazete'de İlanından sonra bu
yerle ilgili olarak yapılan planlar turizm merkezi kararının uygulama,
işlemleri olduğundan, plandan etkilenen ilgililerin dava açma süresi
yününden uygulama işleminin cava açma suresinden yararlanmalan
2577 sayılı Kanunu'nun 7. maddesinin A (ıkrası hukmu karşısında
olanaklıdır 6u noktada imar planının, kendi içinde düzenleyici igFeng
olması, bu işlemin aynı zamanda başka bir işlemin uygulama işlerni
taşınmasına da engel değildir.

Açıklanan bu durum karşısında ... Bakanlar Kurulu Karan'na
yönelik kısımda, uygulama işlemine bağlı olarak sure aşımı bulunmadı-
ğından, temyiz incelemesine konu 6. Daire karannın, süre aşımı yönün-
den reddine ilişkin kısmında usul hükümlerine duyarlılık görülmemiştir."

denilmektedir.
ArjJİ^nJtasc tjakantar Korulu Karan'nın düzenleyici işlem, imar

planı da düzenleyici istemin uygulama başka hir cleyişie rjiıayşşl
yöneisel işlem olarak ela alınmış ve ilgililerin dava açma suresinden
varariandirmis.tr.

Husumet
"Husumet", idari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılacak ilk

inceleme sırasında mahkemece dilekçeler üzerinde araştırılması
gereken bir husus olarak belirlenmiştir.

İdari yargılama usulünde "ehliyet" daha çok davacı bakımından
"husumet" ise davalı bakımından önem taşımakta" ölüp husûmet,
işlemi tesis eden makam yada mercıye yûneltilır." Başka bir deyişle,
yönetsel bir işlemin iptali için acıtan iptal davasında hasım, işlemi tesis
eden idari organdır Örneğin Bayındırlık ve iskan Bakanlığı gibi

İmar planına iptaline ilişkin açılacak olan iptal davasında huşu mel,
imar planını yapan veya yaptıran yönelim organının temsil makamına
yonlendinlmesı gerekmektedir Yani, belediye meclisince yaoılan imar
planı yada değışikliklenne karşı kamu tüzel kişiliğinin yürütme organı
olan, başka bir deyişle de belediye yönetimi adına irade açıklaması
yapan ve onu temsile yetkili olan "Belediye Başkanlığı" hasım olarak
gösterilecektir Yoksa İmar planını yapan kişiler yada kamu görevlilerini
hasım olarak gösterilmeleri soz konusu değildir

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
3. ve 5. Maddelerine Uygunluk
İmar planının iptal davası İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun

öngördüğü biçim koşullarına uygun olarak açılması gerekmektedir
idari yargılama Usulü Kanunu'nun 3 ve 5 maddelerinde dava

dilekçesinin biçimine ilişkin koşullar gösterilmiştir İmar planı iptal
davası imzalı bir dilekçe ile açılmakta olup, dava dilekçesi davanın
açılacağı yargı yerine verilecektedir.
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OLUMUNUN I. YILINDA
M.EMİN ERTÜRK

1967-1970 yıllan arası 3 dönem (XIII, XIV, XV) arka arkaya
HKMO Başkanlığı yapmış olan M.Emin ERT JRK'ü 26/08/2002
tarihinde kaybettik. Odamızda ve çalıştığı TKGM'nde
mesleğimize büyük hizmetler yapmış olan alçak gönüllü
meslektaşımızı ölümünün I. yılında tanıtmayı ve anmayı bir
görev bilmekteyiz.

30/05/1932 Bursa-Yenişehir İlçesinde
doğan. Bursa Lisesini bitirdikten sonra yeni
açılan YT.O. Harita Kadastro Bölümüne
giren (19-19) ve 1953 yılı güz
döneminde okulu normal dönem ilk
mezun olarak bitiren M.Emin
ERTÜRK Odamıza 33 üye
numarası ile kayıt olmuş ve
Odamız kurucu üyelerindendir.

Mezuniyetinden sonra,
zorunlu hizmeti olduğu
T K G M ' d e 2 9 / 1 2 / 1 9 5 3
tarihinde A.K.F.D.'de Fen
Memuru adayı (mühendis
kadrosu bulunamadığından)
göreve başlamış olup kendisine
16/07/1954 tarihinde Mühendis
Kadrosu verilmiştir. 06/11/1954
30/04/1956 yılları arasında askerlik
görevini yaptıktan sonra tekrar göreve
başlamış, 28/04/1964 tarihinde Merkez
Kadastro M ü d ü r l ü ğ ü M ü h e n d i s l i ğ i n e
nakledilmiştir. 30/10/1960 tarihinde isviçre, Zürich Teknik
Üniversitesi Politeknik Okulu'nda Jeodezi Yüksek Programına
katılmış ve bu programı 01/09/1962'de bitirmiştir,
09/01/1963 tarihinde TKGM Merkez Kadastro Müdürlüğü
Teknik Seli olarak göreve başlamış, sonra Müdür Muavini,
Müdür. 19/03/1972'de Daire Başkanı olmuş ve 28/02/1982
tarihinde 2559 sayılı kanundan yararlanarak emekli olmuştur.
TKGM'de çalıştığı yıllarda tapulama kursunda öğretmenlik de
yapmıştır.

Emekli olduktan sonra İl ve İlçe sınır anlaşmazlıkları
konusunda İdari Mahkeme ve Danıştay'da bilirkişilik. Alman
Büyükelçiliği tercüme bürosunda eşi Lore (Mükerrem) ile
tercümanlık yapmış, oradan da emekli olduktan sonra
Muğla'ya yerleşmiştir. Alman asıllı eşi Lore (Mükerrem)'den ikj

kızı ve bir oğlu vardır

Oda Başkanlığı yaptığı dönemlerde:
• Daha önce satın alınmış olan ve

müteahhidi tarafından eksik bırakılmış
dairenin eksiklerini tamamlattırarak

Odamızın Soysal Handaki
Mekandan kendi mülkümüz olan
Sümer Sok. No:12/2 no.lu
daireye taşınılmıştır. (1967)

• ilk seminer düzenlenmiştir.
(1967)

• Harita Birim Fiyatları
Analizleri hazırlanmıştır. (1968)
• İstanbul M ü m e s s i l l i ğ i

kurulmuştur. (1968)
• Büro Tescil Yönetmeliği yeniden

hazırlanmıştır. (1968)
• KTİTde bolum açılması için DPPye

program verilmiş ve bölüm açılmasına
destek verilmiştir. (1968)

Harita standartları yapılması için TSE'ne
müracaat edilerek ilk çalışmalar başlatılmıştır. (1969)

• Gecekondu ve Kentleşme Semineri. İmar ve İskan Bakanlığı
ile birlikte yapılmıştır. (1969)

• İTÜ'de bolum açılması için yardımcı olunmuş ve bölüm
açılmasına destek verilmiştir. (1969)

• FIG'eüye olunmuştur. (1969)

• Harita subaylarının mühendis unvanları konusunda
Danıştay'a protesto yürüyüşü yapılmıştır. (1969)




