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Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle ortaya çıkan sağlıksız ve plansız
kentleşmenin önüne geçilmesinde en önemli araçlardan biri rasyonel, uygulanabilir,
katılımcı ve bireysel çıkarlardan ziyade kamu yararını gözeten imar planlarıdır. İmar
planlarının mekana yansıtılması aşamasında planlardaki arazi kullanım ve yapılaşma
kararları, taşınmaz kullanımlarını doğrudan etkilemekte ve bu etki yatırım kararlarının
alınması, uygulamaya geçirilmesi ve taşınmaz yatırımlarının yapılabilirliği yönlerinden
ele alınmaktadır. Doğal olarak plan kararları taşınmaz piyasasının gelişiminde katalizör
görevini üstlenmiş olmaktadır.
İmar planlarının hazırlanmasında uygulayıcı konumdaki kamu kurum ve kuruluşları
tarafından konunun teknik ve hukuki boyutunun yeterince önemsenmemesi, planlama
esasları ve şehircilik ilkelerine yeterince önem verilmemesi ve planlama aşamasında
adalet ölçüsünden uzaklaşılarak rant amaçlı projelerin teşvik edilmesi gibi nedenlerle
imar planları sık sık idari yargıya taşınmakta ve iptale ilişkin kararlar tesis edilmektedir.
Bu durum yatırımların gecikmesi ve hatta taşınmazlara ilişkin yıkım kararlarına
sebebiyet vermekte; taşınmaz malikleri, diğer piyasa aktörleri ve özellikle inşaat ve
taşınmaz alt sektörünün ekonomik gelişiminde telafisi imkansız zararla yol açmaktadır.
Çalışmada imar planlarının yargı tarafından iptal edilme gerekçeleri; mevzuat ve yargı
kararları çerçevesinde genel olarak incelenmiş ve yargıya taşınan uyuşmazlıkların
sonuçları taşınmaz kullanımlarına olası etkileri ve örnek olaylarla ele alınmıştır.
İnceleme ve özellikle örnek olay analizlerinin sonuçları, parsel ölçeğindeki plan
iptallerinin doğrudan taşınmaz yatırımcılarını etkilediğini, malikler üzerindeki etkinin
zayıf olduğunu veya öyle algılandığını, ancak mücavir taşınmazlar ve alt yerleşim
ölçeklerinde taşınmaz piyasasına olası olumsuz etkinin daha büyük olabileceğini
göstermektedir. Taşınmaz değerini ve piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden olan
imar planlarının yapılması aşamasında başlıca iptal nedenlerinin önüne geçilebilmesi
için alınması gereken temel önlemler de araştırma sonuçlarına göre ortaya konulmuştur.
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piyasası, taşınmaz kullanımı, mahkeme kararlarının uygulanması ve etkileri.
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A development plan that is rational, applicable, participatory, and protecting public
interest rather than personal, is among the most important tools to prevent unplanned
urbanization which is a result of economical, social, cultural and other motives. The
rulings related to land usage and settlements in the development plans directly impact
the real estate property usage at the stage of reflecting the development plans to
location. Consequently, taking the investment decisions, carrying out investments and
improving the real estate market are catalyzed by these rulings.
However, development plans are frequently litigated and judicial process end up with
cancellation due to the technical and legal aspects not being prioritized, planning and
urbanization principals not being took into consideration, and the projects for unearned
income being promoted without justice at the planning stage by the public institutions,
the executers of the development plans. This results in delays in investments and
demolition decisions to real estate properties. Further, this causes irrevocable damage to
real estate owners specifically subsector of construction, real estate and to national
economy.
This analysis addresses the reasons of development plan cancellations by adjudication,
the law in effect, the results of the litigated disputes due Council of State decrees, and
effects to real estate usage with case studies. The measures required to be taken to
prevent major reasons of development plan cancellations that are among the key factors
influencing the real estate valuation and market are also analyzed within this study.
January 2013, 77 pages
Keywords: Development plan, decision of stay of implementation, cancellation
decision, real estate usage, execution and effects of court orders.
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