3194 Sayılı İmar Yasasına
Eleştirisel Bir Bakış

Feral Eke

*

Günümüz dünyasında birçok tarihi gelişme yaşanmakta ve bu hızlı değişimler
ve dinamizm ne kadar makro seviyede olursa olsun her bireyin yaşamını etki
lemektedir. Çünkü her tUr ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmenin bireyin
yaşam çevresinde çok boyutlu etkileri vardır.
Dünyamızın değişen koşulları şimdiye kadar benimsenen yaklaşımların, ilke
lerin, kullal1llan yöntem ve araçların tümünün gözden geçirilmesi ve yenilenme
sini gerektirmektedir. İşte bu karmaşa dünyada olduğu kadar ülkemizde de her
sektörde çok yönlü bir irdeleme ihtiyacını acilolarak gündeme getirmiştir.

Özellikle çağdaş batı ile uyumlu bir biçimde varlığını sürdürme amacını taşı
yan ülkemizde bu amaca varmak için ve değişen dünya koşulları ve sistemleri
nedeniyle yaratılan dinamikleri yakalamak için bir "planlama reformuna" ihti
yaç vardır. Ancak tabiidir ki bu reform salt dünya ölçeğindeki değişimlerle bi
çimlendirilemez. Ülkenin kendine özgü koşulları, geçmiş deneyimleri ve gele
cek için saptayacağı hedefler bu biçimlendirmenin temel belirleyicileridir. Zaten
hangi sektörde olursa olsun planlama~ "halihazır olanakları ve uygulama olası
lıklarını dikkate alarak elde edilecek sonuçların değerini tartarak, oluşturulacak
seçenekler arasında geleceğe dönük bir seçim yapmak ve bunu uygulamak için
gerekli önlemleri almak süreci" değilmidir?'
Değişen

Dünya ve Türkiye Koşulları

Son i O yllda değişen dünya dinamiklerinin hangilerinin planlama sürecini ön
celikle etkileyeceği sorgulanmasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir.
] - Politik düzeyde Sovyetler Birliği'nin dağılması ile kurulan yeni cumhuri
yetlerle simgelenen devletçilik ve merkezi ekonomik planlama sistemlerinden
kaçış ve liberalleşme eğilimlerinin artması.
2- Ekonomik ilişkilerde küreselleşme yaklaşımlarının egemen
pa Birliği tUrü mekanizmalarının etkinliğiniil artması.
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3- Ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklıtaşmasının dramatik bir biçimde
büyümesi ve bir çok trajik insancıl sonıııların oluşumu.
4- Genetik, ene~ji ve iletişim dallarında elde edilen yeni teknolojik gelişmeler
ve bunların günllik hayata uygulanabilir düzeye gelmesi.
5- Sosyal ve kültürel düzeyde çevre koruma duyarlılığı ve kadın hakları hare
ketlerinin önem kazanması ve giderek kısmen uygulamaları yönlendirmesi.!
Ülkemizde bu değişimlerden veya kendi içindeki sosyo-ekonomik gelişmeler
den etkilenerek meydana gelen güncel koşullar ise şöyle özetlenebilir.
ı

- Ekonomik açıdan

Batı

ve özellikle Avrupa birliği ile bütünleşme çabaları

nın artması.

2- Ekonomide liberalleşme, yönetimde yerelleşme, siyasi hayatta demokra
süreçlerine girilmesi.

tikleşme

3- Bölgelerarası dengesizliklerin oluşturduğu gelir düzeyi farklılığı ve genç
nüfusun dinamizmi nedeniyle sosyal yapıdaki hareketliliğin artması.
4- N itel iksel olmaktan çok niceliksel bir kentleşme olgusunun yoğun olarak
yaşanması.

Planlamanın gelişimi

Bu saptamalardan sonra sorgulamamız gereken nokta bu koşulların planlama
sürecini ve dispilinini nasıl etkileyeceğidir.

yaklaşımlarını,

Peter Hall planlamayı yönlendiren akımları ve özellikle Amerikan kentlerinin
evrimini patolojik kent, güzelkent, işlevsel kent, gelişmeye açık kent ve ekoloji
duyarlı kent olarak sıralamaktadır:\ Bu evrimele 21. yüzyıl kentinin özellikleri
neler olacaktır sorusunu irdelemedeıı yine geçmişe göz atmakta yarar vardır.
Planlamaillil kurumsallaşması 19. yüzyıl kentlerinde sanayi devrimi sonucu
yoğunlaşan nlifusun kötü barınma ve çalışma mekanlarınııı yarattığı sorunları
çözmek için çıkarılan sağlık yasaları ile başlamıştır. Sefalet mahallelerinin dik
kat çektiği "Patolojik kent'e tepki olarak geliştirilen "güzel kent" akımı
Bumham'ın Chicago planlaması. Haıısınann'ın Paris'te Cerda'nın Barselona'daki
anıtsaluygulamaları ile betimlenmektedir. Amaç güzel mimarlık örneklerine ve
görkemli kentseluygulamalara sahip bir mekan yaratmaktır.
Ancak gelişen kentsel ekonominin getirdiği yeni işlevler ve ulaşım sektörün
deki teknolojik gelişmeler yerleşmelerin kent merkezi dışına, çevreye yayılma
Manuel Castdls. 'Tht: World Has Changed Can Planning Changt.:'· Landscaııc and Urhan Planniııg,
EIsevier Puh. Sayı 22. 1992.
1 Pt:ter HalL. "Th~ Turbuknl Eighl lkeade. Chalh.:ngcs lo Aım.:rican Ciıy Planning ".Imırmıl (if the Amcrican
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neden olduğu gibi kent sisteminin karmaşasını al1tırmıştır. Kentlerin salt fi
ziki düzenlemelerle planlamayacağı ve yeni sektörel çalışmalara ihtiyaç kap
samlı planlama yaklaşımını gündeme getirmiştir.
Kapsamlı

Planlama

Kapsamlı

planlamada tümden gelim yaklaşımı ve toplum yararı öndedir.
ifade ettiği gibi kent plancısı kendini "toplum yararınııı bekçisi"
olarak görmektedir.
Friedmann'ın

Böylece

plancı

fiziki mekanı etkileyen tüm bölgeseL. ekonomik ve sosyal un
genel bir senteze ulaşacak ve bu genel çerçeve içinde arazi
ilişkin makro kararları belirleyecektir.

surları araştırarak
kullanım ağıııa

Kapsamlı planlama diğer bir deyişle geleneksel planlama toprağı kullanan
tüm gelişmelerin planlaması olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşımda genel çerçe
venin bir nazım plan ile belirlenmesi tüm gelişmelerin ve alt planlamanın bir
kademelenme içinde bu çerçeveye uyumlu olarak hazırlanması söz konusudur.

Ancak 1960'11 yıllarda bu planlama yaklaşımının birçok sorunları çözemediği,
planlama ile getirilen katı düzenin, toplumda yaşanan dinamiklere uy
gun esneklikten yoksun kaldığı izlenmiştir. 1960'11 yıllarda yaşayan insan hakla
rı ve özgürlük hareketleri planlamayı da etkilemiştir. Aı11k üstten alta
kademelenen ve kamu yararı güden profesyonel plancıların öne çıktığı planlama
türü yerine halkın katılımı ile biçimjenen ve yöresel sorun ları özelde çözmeye
yönelik planlama yaklaşımları tercih edilmeye başlanmıştır.
kapsamlı

Yapısal

Planlama

Kapsamlı planlamaya tabi olarak gelişen yapısal planlama veya aksiyon
eylem planlamasında kesin dondurulmuş arazi kullanım kararları değil, eylem
ve değişen koşullara göre karar verme ve uygulama faktörleri önded ir.

Tek bir kamu yararı kavramı ve plancınııı bireysel karar verme görevi sorgu
lanmakta ve bunun yerini genel bir toplum yararı arama ve kararların katılımı
ile verilmesi süreci almaktadır. Yapısal planlama yaklaşımında plancı artık tek
seçici değil yönlendiricidir. Sivil topluııı örgütleri özel ve kamu kesimleri top
Ilim bireyleri bu yönlendirmeye katılmaktaclır. Kat bölgeleme teknikleri yerini
esnek bir çerçeveye bırakmıştır. Fiziki ağırlıklı düzenlemeler. sosyo ekonomik
verilerin değerlendirildiği seçenekli gelişJ1l~ şemalarına ve eyleme dönük uy
gulama projelerine dönüşmüştür.
Yaşam

kal itesinin yükselti Imesi talepleri ve kentsel işlevlerin çeşitleıınıesi ve
yer değiştirmesi, bu dönemde kentsel merkez yenilemeleri, tarihi mekanların
koniilması ve kentsel tasarım projeleri ile kent yaşamıııın renklendirmesi çaba
larına yol açmıştır. Peter Hall'ın deyişiyle "yen i lenen kent". "katılımcı kent" ev
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releri yaşanmaktadır. 4 Londra'da Dockland planlaması, Baltimore iç liman Böl
gesi yenileme projesi veya Paris'teki Euro Disneyland eğlence merkezi projeleri
kamu/özel sektör işbirliği ile ele alınan kentsel mega projeleridir. Görülmektedir
ki kentsel çevrede ortaya çıkan yeni talepler yeni oı1aklık ve örgütlenme mo
dellerini yaratmaktadır. Bu dönemde kamu/özel sektör: yerel yönetim/merkezi
yönetim, ortaklıkları, kentsel gelişme ajansıarı veya halk katılımı örgütleri eliyle
çöküntü alanlarının yenilenmesi, kentsel sorunların veya rantların odaklaştığı
alanların planlanması için "düzenleyici planlama", "kamu destekli planlama",
"halk planlaması" türü modeller geliştirilerek uygulanmıştır.

Türkiye'de Planlamanın

Gelişimi

Ülkemizde planlama anlayışının tarihsel gelişimini inceleyecek olursak ilk
deneyim lerin i 9. yüzyıl ın ikinci yarısıııda çıkarı lan Ebniye N izamnamesi i le
başladığını görürüz. Cumhuriyet döneminde i 953 yılında çıkarılan Belediye
Yapı ve Yollar Yasası ile ilk imar planı kavramı getirilmiştir. Ebniye mevzua
tında yapılan yollar ve yangın yerleri ile ilgili denetim bu yasa ile bir plana
bağlanmakta ülke, "plan kavramı" ile tanışmaktadır. Ancak bu yasalarda esas
öge yapıdır. İmar plal1l "yapı"nın inşası için çevre koşullarını düzenlemektedir.

i 956 yılıııda çıkarılan 6785 sayılı imar Yasası ve i 958 yılında imar ile ilgili
İmar ve İskan Bakanlığı'nın kurulması 1950'lerden itibaren ülkemizde hızlanan
kentleşmenin

göstergeleridir. Ancak bu aşamada hala konu "yapı" ve ikincil o
larak onunla ilgili fiziki çevredir. Kapsamlı planlama anlayışı yasalarımıza daha

yansımamıştır.

1605 sayılı yasa ile 6785 sayılı yasaya eklenen maddeler ülkemiz gündeminde
yer almaya başlayan kıyılarda yapılanma. kırsal alanlara yayılma
limlerinin getirdiği sorunlara bir yanıt olarak getirilen düzenlemelerdir. Böylece
kıyılar ve kent çeperleri ve kırsal alanlar da imar denetimine alınmıştır.

ağırlıklı

ı

956-1985 döneminde ülkedeki imar hareketlerini yönlendiren yasal mevzu
atta kapsamlı planlama anlayışıııın eksikliğine karşın, bu yaklaşımııı İller Ban
kası'nın plan yapımında talep ettiği ön araştırmalar, imar ve iskan Bakanlığı
bünyesinde yürütülen bölgesel araştırmaların. büyHk kentlerde kurulan Nazım
Plan Büroları eliyle ülkemizde de benimsenmeye başlandığı gözlenmektedir.

Güncel İmar Mevzuatı
Ülkemizde demokratikleşme ve yönetiminde yerelleşme akımlarının sonucu
olarak 3194 sayılı yasa ile 1985 yılında imar mevzuatında merkezi yönetimden
yerel idarelere bir yetki devri gerçekleştirilmiş böylece yerel yönetimler yeni bir

.ı A.k.
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güç olarak fiziki plan kararlarını verme,
nin tamamen sahibi haline gelmişlerdir.

planları
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onaylama ve uygulama süreci

Yasa hem kapsamlı planlama, hem de yapısal planlama yakla
izler taşımaktadır. Yasa kapsamlı bir planlama anlayışı ile
yola çıkarak planlama kademelerini saptamakta ancak ağırlıklı olarak salt imar
planları üretimine dönük detayları içermektedir. Ancak uygulamada her iki
3194

Sayılı

şımlarından kısmı'

yaklaşımda başarılı olamamıştır.

3194

sayılı yasanın eskidiğini düşünürsek

ülkemiz için ne tür bir planlama
gereklidir? Yeni bilgi çağı koşullarına uyum gösterecek, küreselleşme
süreci dışına itilemeyecek kentlerimizi nasıl planlamalıyız? çağın ekonomik ve
politik arenada her an değişebilen dengeleri, toplumların esneklik ve çeşitlilik
gerektiren dinamik yapıları, plancmın mesleğini icra ederken kullanabileceği
yeni teknolojiler artık kapsamlı planlama yaklaşımlarını geçersiz kılmakta ve
Ulkemizde de yapısal planlamaya geçişi özendirmektedir.
anlayışı

Ülkemizde yeni bir yapılanma yaklaşımını egemen kılacak herhangi bir dli
zenlemenin, imar yasasının revizyoııu gibi kolaya kaçan bir yöntemle gerçek
leştirilemeyeceği açıktır. Ancak yinede yasanııı aksayan yönlerinin, eksiklikle
rinin incelenmesi yeni bir planlama yaklaşımına ışık tutacaktır.
ı

o yıldan

uygulanmakta olan imar yasasının, gerek Anayasa Mahke
ile iptal edilen maddelerinin gerekse uygulayıcılar ve vatandaşlar
arasında ilıtilaf yaratan maddelerinin irdelenmesi yararlı olacaktır. Bu süre için
de yaşananlar göstermiştirki gerek planlama ve uygulama konusundaki yetki
karmaşası, gerekse yerel yönetimlerin teknik donanımlarının yeterli olmayışı,
planlama ve uygulama denetimindeki yasal boşluk nedeni ile 3 ı 94 sayılı yasa
ile amaçlanan demokratik, saydam. bürokratik engellerden arındırılmış, yerinde
karar verme ilkesinden uzaklaşılarak çarpık kentlcşmeye ve karmaşık bürokra
silere yol açılmıştır. Ayrıca, yasada öngörülen planlama uygulama bütünlüğü
veya ilgili sektöre idareler arası koordinasyon sağlanamamıştır. Yerel planlama
yetki lerinin giderek parçacı düzenlemelerle merkezi yönetime çeki Imesi 3194
sayılı yasa uygulamasının getirdiği düş kırıklığı soııucudur.
mesi

fazladır

kararları

Güncelolarak ülkemizde ikinci bir yerelleşme hamlesi halen meclis günde
minde bulunan bir yasa tasarısı ile yapılmaktadır. Bu çerçeve yasa kaçınılmaz
olarak birçok yasanın revizyonuııu ve tabiki imar yasasıııında gözden geçirilme
sini gerektirecektir. İşte bu hazırlık sırasında fırsat kaçırılmamalı ve çağdaş,hir
planlama yaklaşımı revizyon çalışmalarıııı yönlendinnelidir. Şimdi 3 ı 94 sayılı
imar yasasının eksikliklerini ve revizyona tabi tutulması gerekli maddelerini in
celeyelim.
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İstisnalar
sayılı yasanın istisnalar maddesi özel kanunların belirlediği veya belirIe
yerlerde bu özel kanunlara üstünlük tanımaktadır. Ancak bu istisna mer
kezi kurum ve kuruluşlar arası bir yetki çatışmasına neden olmaktadır.

3194

yeceği

Tanımlar

imar yasasının çeşitli maddelerinde değişik plan türlerine atıfta bulunulmakta
ise de bunların tanımları ya yetersiz yada hiç yoktur. Bu eksiklikler yönetme
liklerde yapılan değişikliklerle giderilmeye çalışılmaktadır. Plan hiyerarşisi i
çinde yer alan bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı tanımları tam olarak yapılmalı bunlara ilaveten bazı yeni tanımlar getiril
melidir.
İlave edilmesi gereken bir kavram metropoliten alan ve metropoliten planla
madır.

Her ne kadar bu hususta güncelolarak 3030 sayılı yasa mevcutsada bu
uygulamalarda ortaya çıkmıştır. metropolitan alan kavramı
çağdaş bir tanıma kavuşturulmalıdır.
yasanın yetersizliği

Yasada yer alması gerekli diğer bir plan tUrU kentsel tasarım planıdır. Kent
belirleyici ve kentin doğaL, tarihi, kültürel özellikleri ve kullanımları
açısından önem arzeden kesimleri ve kullanımları için özel uygulama ayrıntıla
rını içerecek bu plan, kişiliksiz gelişmekte olan kentlerimize yeni bir bakış açısı
geti recekti r.
kimliğini

Planlama ve Örgütlenme
Yeni bir yasada önemle UstUnde durulması gereken husus plan yapımı, onay
ve uygulanmasındaki görev dağılımı ve ilgili' örgütlenme olmalıdır.
Bugün merkezi yönetimin sektörel bazda örgütlenmiş bakanlıkları arasıııdaki
yetki karmaşası, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki yetki, sorumluluk
dağılımındaki tutarsızlıklar birçok uygulama sorununun nedenidir.
lanması

Merkezi yönetim seviyesindeki yetki karmaşasına neden olan dağınık planla
ma yapısının irdelenmesi, merkezi seviyede kalması gereken planlama yetkile
rinin tek elde toplanması ideal bir çözümdCır. Merkezi yönetimin strateji üretme,
çerçeve belirleme, koordinasyon gibi görevlerle yetinmesi, yerel idarelerin ön
celikli alan planlaması, uygulaması ve denetimi görevi alması gereklidir.
Kısaca merkezi/mahalli idareler yasa tasarısı olarak tanımlayacağımız yeni
çalışmada merkezi idarenin birçok görevi ve il özel idarelerine ve il genel mec

lisi ve ilıtisas komisyonlarına aktarılmakta, imara ilişkin görevler nazım ve uy
gulama planları yapmak ve uygulamak gibi genel bir ifade ile belil1illııektedir.
Bu görevin ifası için il özel idaresi il bazında bir imar ve planlama bütiinlUğli
sağlamak amacıyla fiziki, sosyal ve ekonomik planlamaya temel teşkil edecek
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veriler envanterini çıkarınalı ve devamlı yenilemek üzere bir sistem oluşturma
lıdır. Bu verilerle biçimlenen yerel kararlar en azından il ölçeğinde tutarlı ve
bütüncül bir yaklaşım sergileyecek" il gelişme planlamasını" sağlıyacaktır.
rı gelişme planlaması ve il bazında toplanan verilerin kalkınma planları he
defleri ile uyumlu olarak ülke ve bölge ölçeğinde dengelenmesi, merkezi yöne
timin çeşitli birimlerinin koordinasyonu i'le hazırlanacak bir genel yerleşme dü
zeni planlaması ile sağlanmalıdır.
Yerel yönetimlerin günümüzde karşılaştığı teknik eleman yetersizliği belkide
çarpık kentleşmeye neden olan uygulamaların başlıca nedenidir. İşte bu amaçla
2000 nüfusu geçen bir yerleşmenin belediye olarak bir çok yetkiye sahip olması
ilkesinden kesinlikle vazgeçihnelidir. Bu konuda üç tür düzenleme yapılması
gereklidir. Bunlardan birincisi belediyelerin nüfus grupları itibari ile belli sayıda
ve uzmanlık dallarında teknik eleman istih~am etme zorunluğudur. İkincisi ise
belediye meclislerine yardımcı olmak ve ilgili kuruluşların ve halkın katılımını
daha etkili olarak sağlamak amacıyla imar ve çeşitli diğer komisyonların oluştu
rulmasıdır. Ama en önemli düzenleme belediye ilanı için gerekli nüfusuıı en az
20.000'e yükseltilmesi ile olacaktır.
Yeni yasa tasarısı değindiğimiz üç noktanında bazı sapmalarla önemini vur
gulamaktadır. Belediye ilaııı için gerekli nüfusun artık 2000 olarak hazırlanma
sının geçerli bir kıstas olmadığı beliı1ilerek bu kıstas 5000 nüfusa çekilmektedir.
Yerel yönetim lere yardımcı olmak üzere meslek odaları ve sivi i toplum örgütle
ri temsilcilerinin il genel meclis ve belediye meclislerine katılabilmesi olunilu
bir yaklaşım isede oy hakkı olmayan fahri statünün veya özel gündemli toplan
tılara etkinliğinin az olacağı bellidir. Ancak vurgulanması gereken en önemli
nokta belediyelerin teknik eleman eksikliğin in gideri Imesidir.
Belediyelerde görevlendirilecek teknik elemaıı istihdamı hakkında şöyle bir
madde yazılabilir.
"Belediyeler nüfus grubu itibariyle, aşağıdaki özelliklere sahip teknik ele
manları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde istihdam
etmekle yükümlüdürler.
ı - Grup: Nüfusu 20.000 ile 50.000 arasında olan belediyeler: en az ı inşaat
mühendisi, i mimar, 1 şehir plancısı, 1 harita mühendisi.
2- Grup: Nüfusu 50.00 i ile i 00.000 arasında olan belediyeler: en az 2 inşaat
mühendisi, 2 mimar, i şehir plancısı, ı harita mühendisi.
3- Grup: Nüfusu 100.00 i ile 250.000 arasında olan belediyeler: en az 3 inşaat
mühendisi, 3 mimar, 2 şehir plancısı, 2 harita mühendisi, 1 elektrik mühendisi,I
makina mühendisi,. ı jeoloji mühendisi veya jeomorfolog.
4- Grup: Nüfusu '250.001 ile 500.000 arasında olan belediyeler: en az 4 inşaat
mühendisi, 4 mimar, 3 şehir plancısı, 3 harita mühendisi, 2 elektrik mühendisi,
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2 Makina mühendisi, 2 jeoloji mühendisi veya jeoıııorfolog, peys~ı mımarı,
çevre mühendisi, ı kentsel tasarımcl.
5- Grup: Nüfusu 500.001 'den fazla olan belediyeler ile büyükşehir belediyele
rinde: en az 5 inşaat mühendisi, 5 mimar, 4 şehir plancısı, 4 harita mühendisi, 3
elektrik mühendisi, 3 makina mühendisi, 3 jeoloji mühendisi veya jeomorfolog,
2 peysaj mimarı, 2 çevre mühendisi, 2 kentsel tasarınıcı. ı bölge plancısı, ı sos
yolog, i ekonomist, ı endüstri tasarımcısı.
Nüfusu 20.000'in altında olan belediyeler ve nüfusu 20.000 üzerinde olmakla
birlikte yukarıda sayılan teknik elemanları istihdam edinceye kadar diğer bele
diyeler ise en az bir inşaat mühandisi, ı mimar, i şehir plancısı ve i mimar ve ı
harita mühendisinden oluşan bir teknik özel müşavirl ik fi rmasıııı veya i i özel i
daresinden veya ayrıldığı belediyeden veya bağlı olduğu belediyeler birliğinden
veya Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğinden temin edeceği yukarıda belir
tilen şartları sağlayan teknik grubu danışman olarak kullanmakla yükümlüdür."

Harita

Ahmı

Halihazır

imar yasasma göre planlama sürecinin ilk aşaması harita alımı ile
Ancak ilgili idarece uygulamaya açılması istenmeyen alanlarda
haritanın vatandaşlarca yaptırılması bu alanların yapılaşmaya açılması konu
sunda zorlayıcı olmaktadır. Bu konudaki yeni bir diizenlemede harita yapımı i
çin ilgili idarenin izninin aranması gereksiz harcamaları önleyici olacaktır.
başlamaktadır.

Plan

Onayı

Plan kademe'lenmesini oluşturan planların tanımlanması yanısıra bunların ha
ve yürülüğe konulmasına ilişkin esasların belirlenmesi gereklidir.
Şöyleki planların onayı, yapılacak itirazlarla ilgili süreler kesin olarak belirlen
mel idir. Böylece plan ve onay süresi kısaltılarak itirazlar savsaklamadan ele alı
narak sonuçlandırılacaktır. Ayrıca halihazır yasada halkı bilgilendirme araçları
ve yöntemleri eksik olup halk katılımını yeterince sağlamamaktadır. Plan hak
kında bilgi lendirme, görüş alma toplantıları düzenlenmesinin i 19i i i idareye gö
revolarak veri i mesi bu aksamayı bir ölçüde giderebi lecekti r.
zırlanması

Nazım

Plan Yapma

Zorunluluğu

Halen çarpık bir kentleşmeye neden olan işlemlerin başında mevzii imar planı
onamaları gelmektedir. Mevzi planların yarattığı düzensiz mozaik daha sonra
yapılan nazım ve uygulama planında zorunlu olarak yer almakta ve yeni yapılan
plaııların da bütünlük ve rasyonelliğini zedelemektedir. İşte bu nedenle yeni
belediyelerin ivedilikle nazım veya uygulama planı hazırlamalarını teşvik için
beli i bir süre (örneğin 2 yıl) tanımlanması gerekı idir.
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Resen Onama
9. madde bugünkü yazım biçimi ile Bakanlığa sonsuz ve iyi tarif edilmemiş
yetkiler vermektedir. Bu maddenin yeniden yazımında temel ilke ve koııular ül
ke bütUnünü ve ekonomisini etkileyecek boyutta olmalıdır. Sadece baraj, kara
yolu, demiryolu, liman, enerji santralları, havaalanı gibi projeleri içeren ve çok
fazla sayıda yerel idareyi kapsayabilecek alanlardaki planlama kararlarında Ba
kanlığın yetki kullanması yararlı olacaktır.
Beş Yıllık imar Programı

Belediyelerin imar planını uygulamakta kullandıkları araçlardan biride 5 yıllık
imar programlarıdır. Ancak diğer yatırımcı kuruluşların bu imar programına
uymaması, zamanında kamulaştırma yapılamamasi programın aksamasına ne
den olmaktadır. Bu nedenle 5 yıllık imar programlarının görüşebilmesi amacıyla
yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcilerininde meclis toplantısına katılmaları
ve görüşleri alınarak kesinleşen programlar çerçevesinde ve süresinde gerekli
kamulaştırma yapmakla zorun lu tutulmaları gerekmekted ir.
imar Uygulaması
İmar yasasının en önemli ve bilinen maddelerinden biride 18. maddedir. Bu
madde planların uygulanmasında belediyelere verilmiş en etkin araçlardan biri
dir. Ancak nüfusu giderek artan ülkemizde kamu yararına ayrılması gerekli a
lanlara gereksinim giderek artmaktadır. Halen belediyeler yüzde 35 olan ve be
delsiz olarak kamu alanları yaratmak için terkedilen düzenleme ortaklık payını
fiilen yüzde 50 olarak uygulamaktadır. Bu nedenle bu payın yüzde 50 çıkarıl
ması daha gerçekçi olacaktır.

Temel Ruhsat.
Bugüne kadar yapılan gözlemler kendi parseli içinde inşaat yapan yapı
sahibierinin imar planı ve mevzuata aykırı olarak komşu parsele/yola veya bah
çe mesafesine tecavüzlü olarak inşaata başladığını ve temel aşamada kontrol e
di Imemesi nedeniyle inşaatların aykı rı olarak tamam Iandığını göstermektedir.
Bu aykırılıkları inşaatın ilk aşamasında önlemek amacıyla yapı ruhsatının yapı
nın temel inşaatına başlamadan önce parsel üzerindeki yerinin, ilgili idarece
kontrolü gereklidir.
Yapı Kullanma izni
Yapı kullanma izni alınmamış yapıların elektrik, su ve kanalizasyon hizmetle
ri nden yararı and ın i mas ın ın önlen mes i hal i lı azı r yasada mevc ut ised e gözard ı e
dilerek gecekondulaşma teşvik edilmektedir. Bunu önlemek açısından bu iic
retlerin cezalı talısili önlem olabilir.

66

Çağdaş

Yerel

Yöneliıııler.

9 (3)

Teııııııu=

]()(}()

Cezalar
İmar kanununun 42. maddesinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı ola
rak inşa edilen binalara verilecek para cezalarının alt ve üst sınırları belirlenmiş,
ceza miktarlarını belirleme yetkisi belediye encümeni ve en büyük yetkili amire
verilmiştir. Cezaların kesin olarak değil alt ve üst sınırlarla belirlenmesi ve uy
gulama kriterlerine yer verilmemiş olması uygulamada farklılaşmalara neden
olmakta, itirazlar yoluyla yargıda karar bozulmaktad ır. Para cezalarının inşaatın
aykırı kısımlarının Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca yayınlanan birim inşaat
fiyatlarına göre hesaplanmış maliyeti olarak tesbiti yararlı görülmektedir.
Ayrıca bir yapının sağlıklı ve ruhsatıııa uygun inşasında yapı sahibi, fenni me
sul, müteahhit, plan mUellifi ve ilgili idare aynı derecede sorumludur. Bu ne
denle ceza hükümlerinin hepsini bağlaması gerekir. Özendirici olması açısından
mevzuata aykırı binayı ruhsatına göre düzelten veya yıkan mal sahibinden ceza
alınmaması uygun olacaktır.

Mücavir Alan
3194 sayılı imar yasasının 45. maddesi belediyelerin mücavir alan tesbit iş
lemlerini di.izenlemektedir. Bu maddede yer alan Bakanııkça rescn onama yetki
si birçok tartışmalara neden olmaktadır. imar mevzuatı açısından belediye sı
nırları içi veya mücavir alan arasında bir farkı ılı k olmaması buna karşın miica
vir alanda oturan vatandaşların belediye seçimlerinue oy kullanma haklarınııı
bulunmamasıda, belediyelerin mücavir alanlara büyük bir hizmet götürınemesi
ve bu alanları sadece ınali bir kaynak yaratma alanları olarak değerlendirmesi
sonucunu getirmektedir. Belediye sınırlarının muhtemel gelişme alanlarını ve
yönlerinide kapsayacak şekilde geniş olarak saptanması ve belkide mücavir alan
kavramından vazgeçilmesi yararlı görülmekted ir.
Ancak mücavir alanlarla ilgili en vahim nokta büyükşehir belediyeleri müca
vir alanları içinde ve kentsel yerleşim bütününün hemen çevresinde özerk bele
diyeler kurularak metropolitan bütünlüğün bozulmasıd ır. Uzun süred ir plan lama
çevrelerinde tartışılan bu soruna çözüm büyükşehir belediyeleri miicaviri alanla
rında özel belde belediyeleri değil büyükşehire bağlı belediyeler kurulması şek
i inde bir düzenleme i le sağlanabi! ir. Bu anlamda bir madden in yen i yasa tasarı
sında yer aldığı memnunlukla görülmüştür.

Denetim
Meslek odaları, standartlar, meslek ahlakı, teknik gelişmeler, sosyal eğilimler
konularında giderek daha fazla araştırma yapmakta ve artan üye sayılarına iliş

kin daha sıkı bir denetim getirmek istemektedirler.
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Yeni kurulan belediyelerdeki bilgi, tecrübe ve teknik eleman eksikliğinin ya
rattığı sorunlar oda denetimleri ile azaltabilir. Üretilen plan ve projelerde daha
yüksek bir kalite ve yasalara uygunluk sağlanabilir. işte bu amaçla ilgili odala
rın

plan ve proje denetimine imkan veren hususlar yasada yer almalıdır.

Diğer bir zorunluluk üst denetim konusudur. Halen belediye işlem lerinin ya
salara uygunluğu içişleri Bakanlığı tarafından denetleııl11ektedir. Fakat bu görev
çeşitli nedenlerle (teknik bilgi eksikliği, imar konularına yeterince önem veril
memesi) etkin olarak yapılmamaktadır. Bu üst denetinıin imar koıııısunda daha
fazla bilgi ve tecrübeye sahip Bayındırlık ve iskan Bakanlığıııa verilmesi gerek
lidir. Bu Iıusus yasa tasarısıııda yer almakla birlikte destekleyici yapı sigortası,
sistem leri, sivi i toplum örgiitlenıııesin in planlama sürecine katı i Imll11 sağlayıcı
yöntemler hala eksiktir.

Sonuç
Özetlemek gerekirse herhangi bir düzenlel1lede yer veri lecek hususlar şunlar
olmalıdır:

• Merkezi yönetim seviyesinde yetki karmaşas1lla neden olan dağınık planla
ma yapısının derlenmesi, merkezi seviyede planlama yetkilerinin tek elde top
landığı örgütsel bir yapıya geçilmesi.
• Merkezi yönetim/yerel yönetim arasında yetki ve sorum lu lukların paylaşıl
i i işkİn i lkelerin bel irlenmesi, merkezi yönetim in görevi n in koord inas
yon, araştırma. strateji belirleme, çerçeve oluşturma, yerel idarelerin ise yerel
öncelikli alan planlarının üretimi ve uygulama programlarının hazırlanması ola
rak belirlenmesi.
masına

• Yerel yöneti LTı lerdek i tekn ik eleman yetersizi iğinin gideri Imesi için istih
dam edilmesi zorunlu teknik eleman sayı ve niteliklerinin belediyelerin nüfus
büyüklüğü itibariyle tespit edilmesi.
• Yerel yönetimlerin plan çalışmaları 11111 n itel iğin i yü kseltıııek açısından tek
nik ağırlıklı imar komisyonlarınııı geliştirilmesi.
• Planlama sürecinde yer alması gereken temel çalışmalar ve normlar ve
yöntemlerin detaylı olarak yasada yer alması.
• Halkın bi 19i lendiri ınıesi, plan lama süreci ne katılım araçlarının çeşitlendiri
lerek açıklıkla belirlenmesi.
• Gerek plan yapımı gerek uygulamada meslek odaları, denetimi. üst denetim,
ve ceza hiikiimleri gibi unsurlarla denetimin etkinliğinin arttırıl

yapı sigortası
ması.
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• Yerel yönetimlerin plan ve projelerinin hayata geçirecek uygulama prog
ve bu programların uygulama modeL. koşul ve araçların çe
şitlend irilmesi, yeni örgütselortaklıklara imkan verici düzen lemelere yer veri 1
ramlarını hazırlama
mesı.

• Bu hususların imar yasası revizyonu veya yeni yasa hazırlanması sırasında
gözönüne alınması daha sağlıklı bir kentsel yerleşme düzeninin gerçekleştiril
mesine yardımcı olacaktır.

