
ANAYASA MAHKEMESİ, PARSELASYON PLANLARINA 
KARŞI 5 YILLIK DAVA AÇMA SÜRESİNİ

ANAYASA’YA UYGUN BULDU

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 6 Eylül 2022 tarihli ve 31945 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/20 Esas, 2022/84 
Karar sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun (“Kanun”) 
parselasyon planlarına karşı 5 yıllık dava açma süresi öngören 
hükmünün iptalini talep eden başvuruyu reddetti.

20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 7221 sayılı Kanun (“Torba 
Kanun”)  ile, İmar Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştı.

Bu kapsamda, İmar Kanunu’nun “Planların hazırlanması ve 
yürürlüğe konulması”na ilişkin 8. Maddesinin (b) bendine 
aşağıdaki paragraf eklenmişti:

“Kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı      
kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde 
dava açılabilir.”

Bursa 2. İdare Mahkemesi, parselasyon uygulamasının iptali 
talebiyle önüne gelen bir davada, İmar Kanunu’nun 8. 
maddesine Torba Kanun ile eklenen 5 yıllık sürenin Anayasa’ya 
aykırı olduğuna hükmederek iptali için AYM’ye başvurdu. 

AYM ise, aşağıdaki gerekçelerle başvuruyu reddederek itiraz 
konusu kuralı Anayasa’ya uygun buldu:

• Kesinleşen parselasyon planlarına karşı kesinleşme
tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açabileceğini öngörmek
suretiyle, mahkemeye erişim hakkı yönünden bir sınırlama
getirildiği açıktır.

• Ancak, parselasyon planları İmar Kanunu uyarınca
kesinleşmeden önce bir aylık askı süresinde kamuya
duyurulmaktadır.

• Parselasyon birçok arazi sahibini ilgilendirmektedir.
Dolayısıyla parselasyon planlarının parsel maliklerine tek tek
tebligat yapılmak suretiyle duyurulması ve dava ama süresinin
bu şekilde başlaması şart değildir. Bununla birlikte,
parselasyon planları, mülkten yoksun bırakma sonucuna da yol
açmamaktadır.

• Bu durumda, parselasyon planına karşı açılacak davalar için
öngörülen sürenin, mülkiyete ilişkin belirsizlikleri sona erdirme
ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacı taşıdığı açıktır.

THE CONSTITUTIONAL COURT HAS RULED THAT THE 
5-YEAR TIME LIMIT FOR LAWSUITS AGAINST

PARCELING PLANS IS IN CONFORMITY WITH THE 
CONSTITUTION

The Constitutional Court (“Court”) rejected an application 
requesting annulment of a provision in the Zoning Law No. 
3194 (“Law”), stipulating a 5-year time limit for filing lawsuits 
against parceling plans, with its decision numbered 2021/20 E., 
2022/84 K. that was published in the Official Gazette dated 6 
September 2022 and numbered 31945.

The Law No. 7221 on Geographic Information Systems and the 
Amendment of Certain Laws published in the Official Gazette 
dated 20 February 2020 and numbered 31045 (“Omnibus 
Law”) amended certain provisions in the Zoning Law.

In this context, the below sub-paragraph was added to 
paragraph (b) of Article 8 of the Zoning Law regarding the 
“Preparation and entry into force of plans”:

“A lawsuit can be filed against finalized zoning plans or 
parceling plans within five years of the date of finalization 
in all cases.”

In a lawsuit requesting annulment of the parceling 
implementation, the 2nd Administrative Court of Bursa found 
the 5-year period that was introduced to Article 8 of the Zoning 
Law through the Omnibus Law was in violation of the 
Constitution and applied to the Court for annulment of the said 
rule.

The Court rejected the application and found the objected rule 
was in conformity with the Constitution on the below grounds:

• It is undisputed that a limitation is set forth regarding the
right for access to justice since it imposes a five year time limit
for lawsuits against finalized parceling plans as of the
finalization date.

• However, as per the Zoning Law, parceling plans are
announced to the public during the one-month announcement
period prior to finalization.

• Parceling concerns many land-owners. Therefore, it is not
necessary to announce parceling plans to the parcel owners on
an individual basis by way of notification and to initiate the
time-limit on the date of such notification. Moreover, parceling
plans do not result in dispossession of ownership.

• In this case, it is clear that the time limit imposed for lawsuits
to be filed against parceling plans is intended to eliminate
uncertainties concerning the ownership status and to ensure
stability in the administrative proceedings.



• Hal böyleyken, parselasyon planlarına karşı beş yıllık dava 
açma süresinin kişilerin hak arama özgürlüklerini 
kullanabilmeleri açısından kısa ve yetersiz olduğu ileri 
sürülemez.

AYM kararına buradan ulaşabilirsiniz.

• Under these circumstances, the five-year period for filing an 
annulment lawsuit against parceling plans cannot be deemed 
short or insufficient for individuals to exercise their right of legal 
remedies.

You can find the Court’s decision here.
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