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KISALTMALAR

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

BGUS Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

BM Birleşmiş Milletler

CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri

ÇDP Çevre Düzeni Planı

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

GSKD Gayri Safi Katma Değer

GSYH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Habitat BM İnsan Yerleşimleri Programı

İLBANK İller Bankası Anonim Şirketi

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

KHK Kanun Hükmünde Kararname

KSS Küçük Sanayi Sitesi

MAKS Mekânsal Adres Kayıt Sistemi

MSP Mekânsal Strateji Planı

OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

OSB Organize Sanayi Bölgesi

TAKBİS Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOKİ Toplu Konut İdaresi

TÜİK

Vb.

Türkiye İstatistik Kurumu

ve benzeri

YKG Habitat Yeni Kentsel Gündem

v

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın çıkış noktası Türkiye’de mekânsal planlama sisteminin incelenmesi ve 

mevcut sistemin iyileştirilmesine dönük ihtiyaçları ve yönlendirici ilkeleri tespit etmektir. Bu 

çerçevede, öncelikle küresel ve ulusal dinamikler incelenmiş ve mevcut durum analiz edilmiş,

bu doğrultuda mevcut sistemin sorunları ve geliştirilmesi gereken boyutları değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı yeni bir mekânsal planlama sistemi önerisinden ziyade, mevcut sorunların 

aşılması ve uluslararası alandaki güncel yaklaşımların takip edilmesini sağlayacak ilkeleri tespit 

etmek ve geleceğe dönük bir vizyon oluşturabilmektir. 

Yürütülen çalışma sonucunda, mekânsal planlama alanında daha kapsamlı bir çalışma 

yapılabilmesi ve temel önceliklerin tespit edilebilmesi için konunun şehirleşme politikaları 

bütünü içinde incelenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de 

mekânsal planlama sistemi ve uygulamasının öncelikle tartışılması gerekecektir. Bu tür bir 

çalışmanın daha geniş kapsamlı bir değerlendirme gerektirmesi ve bu sorunun incelenmesine 

dönük halihazırda yürütülen proje ve çalışmaların sonuçlarının alınmasına bağlı olduğundan, 

bu raporda daha sınırlı bir çerçeve içinde kalınması tercih edilmiştir.

Çalışmada ortaya konulan tespit, ilke ve önerilerle, mekânsal planların şehirlerimizin 

insan odaklı, kimlikli, üretken, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde 

sunulduğu yaşam kalitesi yüksek mekânlar olması vizyonuna yönelik daha etkin bir araç olarak 

kurgulanmasına katkı sağlanması temenni edilmektedir.

Bu çalışmanın hazırlanması ve yayınlanması yönünde bizleri teşvik eden Bölgesel 

Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü V. Ömer BİLEN’e, çalışmanın tüm aşamalarında 

bizlere desteğini esirgemeyen ve her aşamada görüş ve önerilerini paylaşan Kentsel ve 

Mekânsal Gelişme Dairesi Başkanı Fatih GÖKYURT’a, çalışmanın yayına hazırlanmasında 

çok kıymetli katkılarını sunan Selcan ZORLU, Muhammet Serkan İŞLER ve Şükrü ÇİĞDEM’e 

teşekkür ederiz.
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Mekânsal planlamaya ilişkin kalkınma planlarının, yıllık programların ve bu konuyu ele 

alan özel ihtisas komisyonlarının ortak fikri, planlama hiyerarşisinin sadeleştirilmesi ve 

basitleştirilmesi ile planlama yetkisinin yerel yönetimler tarafından kullanılması ve merkezi 

kurumların standart belirleme, izleme ve denetlemeden sorumlu olması yönündedir. Gelinen 

aşamada, gerek yerelleşme gerekse sadeleştirme ve basitleştirme açısından yeterince ilerleme 

kaydedilemediği görülmektedir. Bunun temel nedeni, ülkemizde mekânsal planlama 

tartışmalarında öncelikle hangi ölçekte hangi planın kimin tarafından yapılacağı sorularının ön 

plana çıkmasıdır. Konunun bu şekilde tartışılması, uygulamaya da yansımış ve planlama 

sistemine yönelik basitleştirme ve sadeleştirme çabaları sonuçsuz kalmıştır. Kurumlar, kuruluş 

kanunları ya da uygulamasından doğrudan sorumlu oldukları kanunlara yaptıkları ilavelerle 

planlama yetkilerini kullanmaya çalışmışlardır.

Bu çalışma kapsamında yapılan incelemeler ve sorun analizleri, ülkemizde temel

eksikliğin planlama sistematiğindeki planların sayısı ve bunların kimin tarafından yapıldığı ile 

ilgili olmadığını göstermiştir. Temel sorunun, hangi ölçekte olursa olsun planların, sahiplilik, 

gereklilik, ilgililik ve uygulama araçlarının bulunmaması gibi nedenlerle uygulamaya ya hiç 

geçmemesi ya da çok sınırlı bir şekilde uygulanmasından kaynaklandığı görülmüştür. Bu 

kapsamda Raporun temel amacı, mekânsal planlama sistemin iyileştirilmesine ve 

geliştirilmesine yönelik temel ilke ve önerileri geliştirmektir. 

Bu çalışmada öncelikle mekânsal planlamayı etkileme potansiyeline sahip İnsan 

Yerleşimleri Programı (Habitat) III, Yeni Kentsel Gündem (YKG), stratejik planlama 

yaklaşımı, yarışan, üreten ve akıllı şehirler gibi uluslararası dinamikler ile Türkiye’deki 

şehirleşme, değişen kent ve kentlilik gündemleri gibi ulusal dinamikler ele alınmış ve 

ülkemizde bu alanda gerçekleşen ilerlemeler sunulmuştur. Daha sonra, mekânsal planlama

sisteminde karşılaşılan imar mevzuatının münferit değişikliklerle ele alınması, plan ve plan 

yapan kurum sayısının çokluğu, planların uygulanamaması gibi sorunlara yönelik 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Ardından, örnek bir incelemeyle seçilen bir çevre düzeni 

planı sahiplilik, gereklilik, ilgililik ve uygulama araçları bakımından kısa bir değerlendirmeye 

tabi tutulmuştur. Son bölümde ise, planlama sistemine ilişkin öneriler aşağıdaki başlıklar 

halinde ele alınmıştır.

• Planlamada zihniyet değişikliği sağlanmalı, stratejik yaklaşım özümsenmelidir.

vii

• İmar ve planlama sisteminin yapısal ve işlevsel sorunlarını çözecek; planların 

amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım kararlarındaki belirleyicilik düzeylerini 

netleştirecek Yeni bir Şehircilik Kanunu oluşturulmalıdır.

• İmar mevzuatı basitleştirilmeli ve sadeleştirilmelidir.

• Yerel yönetimlerin kapasitesi geliştirilmelidir.

• Yerel yönetimlere sağlanan teşviklerle şehirlerdeki mekânsal kalitenin artırılması 

sağlanmalıdır.

• Mekânsal planlar izlenmeli, değerlendirilmeli ve denetlenmelidir.

• İmar planlarının uygulanabilirliği artırılmalıdır.

• Üreten şehirler yaklaşımı geliştirilmeli, şehir planlarında yatırım yeri için uygun 

alanlar belirlenmelidir.

• Planlarda katılım etkinleştirilmeli, mahalli müşterek planlama esas alınmalıdır.

• Planlarda bir komşuluk birimi olarak mahalle ölçeği dikkate alınmalıdır.

Bu çalışma mekânsal gelişme perspektifi ile hazırlanması öngörülen daha kapsamlı bir 

raporun ilk aşaması niteliğindedir. Söz konusu rapor ile dünyada ve ülkemizde değişen ve 

dönüşen kentleşme gündeminin bölgesel ve mekânsal gelişme politikaları ile ilişkilendirilmesi 

öngörülmektedir. Bu çerçevede mekânsal planlamaya yönelik temel ilke ve vizyon bu çalışma 

ile ortaya konulmuştur.
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GİRİŞ

Şehirleşme tarih boyunca mekânı hızlı ve geri dönülemez şekilde değiştiren tek olgu 

olmuştur. 2010 yılında dünya tarihinde ilk kez kentlerde yaşayan insan nüfusu toplam dünya 

nüfusunun yüzde 50’sini geçmiştir (UN, 2012). Bu yüzde 50’lik insan grubu dünya gayri safi 

hasılasının yaklaşık yüzde 80’ini üretmektedir. Dolayısıyla, dünya ekonomisi giderek artan 

şekilde kent ekonomisi karakteristiğini taşımaktadır.

Özellikle 1980’lerden itibaren yaşanan hızlı şehirleşme süreci ülkemizde de insan-

mekân ilişkisinin niteliğini değiştirmiştir. Bunun sonucunda ülkemizde üretilen katma değerin 

neredeyse tamamı şehirlerde üretilmektedir. Dolayısıyla, gerek bölgesel gelişme gerekse ulusal 

kalkınma politikalarında şehirleşme ile ekonomik kalkınmanın birlikte değerlendirilmesi ve 

sosyo-ekonomik meselelere mekân temelli yaklaşılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Hızlı şehirleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, şehirlerin küresel 

ölçekte rekabet eder hale gelmesi ve ekonomik sistemin değişmesi gibi faktörler planlamada 

kapsayıcı/geleneksel yaklaşımın kentsel sorunların çözümünde yetersiz kalmasına neden olmuş

ve mekânsal planlamada stratejik yaklaşımın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Mekânsal planlama kavramı ilk defa 2013 yılında, 6495 sayılı Kanun ile İmar 

Kanunu’nun 8. Maddesinde yer almıştır. 2014 tarihli “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” 

ile ”mekansal planlama”nın tanımı yapılmıştır. Söz konusu yönetmeliğin amaç maddesinde 

“…arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımı…” cümlesinden 

mekânsal planlamayla araziyi doğrudan etkileyen planlamanın ifade edildiği anlaşılmaktadır. 

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde mekânsal plan “3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 

hazırlanan, kapsadıkları alan ve amaçları açısından üst kademeden alt kademeye doğru 

sırasıyla; mekânsal strateji planı (MSP), çevre düzeni planı (ÇDP) ve imar planını ifade eder”

denilerek plan kademelenmesine yer verilmiştir. Kentlerin içinden geçtiği dönüşüm süreçleri 

ile mevzuatta yaşanan köklü değişikliklerden sonra mekânsal planlama sistemine yönelik genel 

çerçevenin ele alınması yönünde bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Mekânsal planlamayı etkileyen küresel ve ulusal dinamikleri ortaya koyarak mevcut 

sistemdeki sorunları tespit etmek ve bu sistemin iyileştirilmesine yönelik temel ilke ve yaklaşım 

önerilerini geliştirmek bu raporun temel amacıdır. 

Raporun ilk bölümünde mekânsal planlamayı etkileyen Habitat III, stratejik planlama 

yaklaşımı, küreselleşme, her alanda dijitalleşme gibi küresel dinamikler ile değişen kent, 

kentlilik ve kentleşme gündeminin yer aldığı ulusal dinamikler incelenmiştir. İkinci bölümde 

mevcut mekânsal planlama sisteminde kaydedilen gelişmeler, planlama sistemin genel 
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değerlendirmesi ve mevcut planlama sisteminin stratejik planlama yaklaşımı ile incelenmesi 

konuları ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca, mevcut planlama uygulamalarının etkinliğine ilişkin 

örnek bir inceleme yapılmıştır. Son bölümde planlama sistemindeki eksikliklerin çözümüne 

ilişkin temel ilkeler ve öneriler ortaya konulmuştur.

Çalışmayı yönlendiren temel araştırma soruları şu şekildedir:

• Planlama sistemimizin temel sorunları nelerdir ve bu sorunlar nasıl çözülür?

• Planlama sistematiğindeki mevcut planlar arasında bütünlük ve tamamlayıcılık ilişkisi 

nasıl teşkil edilebilir?

• Planlama-uygulama birlikteliği nasıl kurulmalıdır? 

• Kentlerimizin daha yaşanabilir olması için nasıl bir planlama sistematiği

kullanılmalıdır?

• Bu sistemde planlar kim tarafından uygulamaya aktarılacak ve bu süreçte hangi aktörler 

hangi görevleri üstlenecektir?

• Plan hazırlık, uygulama ve izleme/denetleme süreçlerine vatandaşın katılımı nasıl 

sağlanacaktır? 

• Şehirleşme vizyonunu mekânsal planlara nasıl yansıtabiliriz?

• İmar mevzuatını nasıl basitleştirebiliriz ve sadeleştirebiliriz?

• Planlama sistemimizin iyileştirilmesi için hangi hedef, ilke ve araçları kullanmalıyız ve 

hangi çıktıları üretmeliyiz?

Bu raporda, yukarıda yer verilen soruların cevaplanmasına yönelik temel ilkelerin ne 

olması gerektiğine dönük genel bir çerçevenin oluşturulması hedeflenmektedir. Mekânsal 

planlama sistemine ilişkin kalıcı, bütüncül ve tutarlı bir çözüm geliştirilmesi için konunun 

şehirleşme politikaları ve araçları içindeki yeri bakımından tamamlayıcı nitelikteki ilave 

çalışmalar yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

3

1. MEKÂNSAL PLANLAMAYI ETKİLEYEN KÜRESEL VE ULUSAL DİNAMİKLER

Ülkemizin gelişme sürecinin doğal bir parçası olarak mekânsal planlama, sosyal ve 

ekonomik kalkınma ile ilgili bütün faaliyetlerin fiziki mekânda biçimlenmesi, yönlendirilmesi 

ve gerçekleştirilebilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle, mekânsal planlamaya ilişkin güncel durumun 

değerlendirmesi yapılırken mekânsal planlama süreçlerini etkileme potansiyeline sahip küresel 

ve ulusal dinamikler dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede mekânsal planlamayı etkileme 

potansiyeline sahip dinamikler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Tablo 1. Mekânsal Planlamayı Etkileyen Dinamikler

Küresel dinamikler Ulusal dinamikler

Kapsamlı planlamadan stratejik planlamaya Kentlerde yaşam kalitesi beklentisi 

Küreselleşme ve yarışan mekânlar, Afet riskleri

Habitat III ve Yeni Kentsel Gündem Yerel ve merkezi idaredeki dönüşüm

Üreten şehirler Kentsel rant yönetimi

Akıllı şehirler Büyük altyapı projeleri

Şehircilik Şurası ve yeni şehircilik vizyonu

1.1. Küresel Dinamikler

Ülkeler kendi bağlamları ve kalkınma gündemleriyle ilgili olarak kentleşme konusunda 

önceliklerini belirlemektedir. Bu çerçevede ülkemizin kalkınma hedefleri ve politikaları ile 

şehirleşme gündemi bakımından öne çıkan küresel kavram ve yaklaşımlar bu bölümde 

incelenmiştir.

1.1.1. Kapsamlı planlamadan stratejik planlamaya geçiş

Mekânsal planlamaya duyulan gereksinim, sanayi devrimi sonrasında giderek artan 

üretim alanlarının kentlerin içinde ya da hemen çeperinde yer seçmesi ve bunların oluşturduğu 

toplumsal sağlık ve çevre sorunlarıyla artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla ortaya 

atılan “akılcı kapsamlı planlama” yaklaşımı 1960’lara kadar şehirlerin biçimlendirilmesine yön 

vermiştir. Kapsamlı planlamadaki en önemli amaç, kentin bağlı olduğu mekânsal sistemi 

detaylı araştırma ve analizler ile tespit etmek ve kenti, sosyo-ekonomik yapı da dâhil olmak 

üzere tüm mekânıyla kapsamlı bir plan ile yönlendirmektir. 

Kapsamlı planlama; detaylı ve geniş araştırma ve analizlere dayanan, farklı ölçekli 

planlar arasında kademelenmeyi öngören, mekânsal planlamaya ilişkin yasalar temel alınarak 
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hazırlanan, arazi kullanımına yönelik uzun vadeli hedefler koyan, fiziksel gelişimin 

düzenlenmesine odaklanan bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik yapının yönlendirilmesini de 

hedefleyen, bütüncül, toplumun tümünü gözeterek kamu yararı doğrultusunda teknisyenler 

tarafından hazırlanan politika öncelikli planlama yaklaşımıdır (Goodman ve Fruend 1968:1).

Üst ölçekli nazım planlar ve alt ölçekli uygulama planları ile hayata geçirilen bu 

yaklaşımı, planlama teknisyenleri bizzat yürütmektedir. 1960’lı yıllarla birlikte kapsamlı 

planlama anlayışının ani gelişmelere karşı çözüm üretememesi gibi eleştirilerle birlikte iki 

aşamalı “yapısal planlama” yaklaşımına bir geçiş sağlanmıştır. Bir tür eylem planı yaklaşımı 

benimseyen yapısal planlamada, kesin ve nihai arazi kullanım kararları vermek yerine değişen 

koşullara göre karar öngörüleri ve uygulama araçları geliştirilmektedir. 1990’larla birlikte 

bağlam yeniden değişmiş ve planın içeriği ve kapsamından ziyade planlama sürecinin nasıl 

yönetileceğine ilişkin eleştirilere bağlı olarak “stratejik planlama” yaklaşımı mekânsal 

planlama sürecine girmeye başlamıştır. 

Stratejik mekânsal planlama; aşağıdan yukarıya doğru toplumsal bir süreç olarak 

tasarlanmakta ve planlama sürecinden etkilenecek tüm paydaşları bir araya getirerek etkileşimli 

olarak ortak bir hedef belirlemektedir. Bu yaklaşımın başarısı eski planlama yaklaşımlarından 

edinilen derslerin analiz edilmesi ve stratejik yaklaşımın tüm aktörler tarafından içselleştirilerek 

tüm süreçlere yansıtılmasına bağlıdır. 

Stratejik mekânsal planlamaya ilişkin değerlendirmeleri daha sağlıklı yapabilmek için 

literatürde bu planlama türünün hangi planlama yaklaşımı yerine önerildiği incelenmelidir. 

Özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan yeni olgu ve sorunlar karşısında geleneksel kapsamlı 

planlama yaklaşımının yetersiz kalması neticesinde, ani ve büyük değişmelere karşı çözüm 

üretememesi neticesinde daha esnek bir yaklaşım olarak tanımlanan “stratejik mekânsal 

planlama” gelişmiştir. Kapsamlı planlama, arazi kullanımına bağımlı, sosyal donatı, ulaşım ve 

konut alanlarının bütüncül bir şekilde belirlenmesi yaklaşımını esas alırken; stratejik planlama, 

sorunların saptanması ve çözümü ile ilgilenmekte, eylem odaklı bir yaklaşımı esas almaktadır. 

Stratejik planlama kapsamlı planlamaya göre daha esnek nitelikte olup, koşullara göre 

değişiklik yapılmasına olanak vermektedir. Stratejik planlama yaklaşımı, müşterek vizyon, 

katılım, iletişim, müzakere, etkileşim, eylem oluşturma ve etaplamanın yer aldığı bir planlama 

olarak kapsamlı planlamadan farklılaşmaktadır. Stratejik planlamada, planlar arası 

kademelenmenin sağladığı denetimin yerine politikalar, hedefler, kriterler ve uygulama 

arasındaki tutarlılığın esas alındığı, planı yerinde sahiplenme ve plana ilişkin söz sahibi 

olabilmeyi sağlayan bir katılım mekanizması gelişmiştir. 
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Bu farklılığı daha açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak için stratejik planlama 

yaklaşımını kapsamlı planlamadan ayrıştıran ve onu özgün kılan özellikleri ortaya koymak 

faydalı olacaktır. Yapılan literatür incelemelerinde stratejik mekânsal planlamayı özgün kılan 

özellikler; odaklanma, eylem, esneklik, etkileşim, yerindenlik ve katılım/yönetişim olarak 

ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda stratejik mekânsal planlamanın aşağıdaki unsurları içermesi beklenir:

• Odaklanma: Sınırlı sayıda anahtar kavram alanlarına odaklanır, fırsatlar ve tehditler 

bağlamında güçlü ve zayıf yönleri belirler, planlama kararları için stratejik seçimler 

yapar, tüm sektörler için bağlayıcı çoklu alternatifler ortaya koymaz.

• Eylem: Eyleme, uygulamaya ve sonuca yöneliktir; sadece ne yapılacağını değil, nasıl 

yapılacağını da tarif eder.

• Esneklik: Farklı coğrafya ve ölçekler için aynılaştıran, kalıba koyan, tekdüzeleştiren 

değil; temel ilke ve standartları belirleyerek farklı yaklaşımlara ve yerel özelliklere 

açık esnek bir planlama sunar.

• Etkileşim: Sadece fiziksel gelişmeyi değil; fiziksel gelişme ile ekonomik, sosyal, 

kültürel ve kurumsal gelişimi etkileşimli bir şekilde ele alır. 

• Yerindenlik: Ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıda; ulusal düzeyde 

düzenleyici ve yönlendirici kararların alınmasını, planlama ve uygulamanın ise 

yerinde gerçekleşmesini teşvik eder. 

• Katılım/Yönetişim: Kamusal ve özel ana aktör ve paydaşları tanımlar ve bir araya 

getirir, planlama sürecine çok daha geniş ve çeşitli katılım mekanizmalarını içerir. 

Diğer yandan katılımcılardan tek tek görüş almak yerine paydaşlar arası etkileşimi 

sağlar. Planlama kararlarına yönelik toplumsal sahiplenmeyi de sağlayacak çok-

düzeyli ve geniş bir yönetişim yapısı kurar. 

1.1.2. Küreselleşme ve yarışan kentler 

Küreselleşme başta ekonomik olmak üzere siyasi, sosyal, kültürel, coğrafi, ekolojik ve 

teknolojik boyutları ile toplumsal hayatın tüm boyutlarında değişimlere yol açmıştır. Ulusal 

olanın sınırları aşarak dünya geneline yayılmasına neden olan bu süreç, temelde ulus-devletin 

güç kaybetmesi ve kent ve bölgelerin ön plana çıkarak ekonomik sistemde önemli çekim 

merkezleri haline gelmesini sağlamıştır. Küreselleşme hem bu boyutu hem de diğer boyutları 

ile birlikte mekânsal yapılar üzerinde de değişim ve dönüşüme yol açmıştır. Kentler artık 

küresel sistemde yoğun ekonomik-sosyal ilişkilerin kurulduğu, çeşitlenen ekonomik ilişkilerin 

kontrol edilmeye çalışıldığı ve alanlarda hâkimiyet kurmak üzere birbirleri ile yarışan yapılara 
4



4

hazırlanan, arazi kullanımına yönelik uzun vadeli hedefler koyan, fiziksel gelişimin 

düzenlenmesine odaklanan bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik yapının yönlendirilmesini de 

hedefleyen, bütüncül, toplumun tümünü gözeterek kamu yararı doğrultusunda teknisyenler 

tarafından hazırlanan politika öncelikli planlama yaklaşımıdır (Goodman ve Fruend 1968:1).

Üst ölçekli nazım planlar ve alt ölçekli uygulama planları ile hayata geçirilen bu 

yaklaşımı, planlama teknisyenleri bizzat yürütmektedir. 1960’lı yıllarla birlikte kapsamlı 

planlama anlayışının ani gelişmelere karşı çözüm üretememesi gibi eleştirilerle birlikte iki 

aşamalı “yapısal planlama” yaklaşımına bir geçiş sağlanmıştır. Bir tür eylem planı yaklaşımı 

benimseyen yapısal planlamada, kesin ve nihai arazi kullanım kararları vermek yerine değişen 

koşullara göre karar öngörüleri ve uygulama araçları geliştirilmektedir. 1990’larla birlikte 

bağlam yeniden değişmiş ve planın içeriği ve kapsamından ziyade planlama sürecinin nasıl 

yönetileceğine ilişkin eleştirilere bağlı olarak “stratejik planlama” yaklaşımı mekânsal 

planlama sürecine girmeye başlamıştır. 

Stratejik mekânsal planlama; aşağıdan yukarıya doğru toplumsal bir süreç olarak 

tasarlanmakta ve planlama sürecinden etkilenecek tüm paydaşları bir araya getirerek etkileşimli 

olarak ortak bir hedef belirlemektedir. Bu yaklaşımın başarısı eski planlama yaklaşımlarından 

edinilen derslerin analiz edilmesi ve stratejik yaklaşımın tüm aktörler tarafından içselleştirilerek 

tüm süreçlere yansıtılmasına bağlıdır. 

Stratejik mekânsal planlamaya ilişkin değerlendirmeleri daha sağlıklı yapabilmek için 

literatürde bu planlama türünün hangi planlama yaklaşımı yerine önerildiği incelenmelidir. 

Özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan yeni olgu ve sorunlar karşısında geleneksel kapsamlı 

planlama yaklaşımının yetersiz kalması neticesinde, ani ve büyük değişmelere karşı çözüm 

üretememesi neticesinde daha esnek bir yaklaşım olarak tanımlanan “stratejik mekânsal 

planlama” gelişmiştir. Kapsamlı planlama, arazi kullanımına bağımlı, sosyal donatı, ulaşım ve 

konut alanlarının bütüncül bir şekilde belirlenmesi yaklaşımını esas alırken; stratejik planlama, 

sorunların saptanması ve çözümü ile ilgilenmekte, eylem odaklı bir yaklaşımı esas almaktadır. 

Stratejik planlama kapsamlı planlamaya göre daha esnek nitelikte olup, koşullara göre 

değişiklik yapılmasına olanak vermektedir. Stratejik planlama yaklaşımı, müşterek vizyon, 

katılım, iletişim, müzakere, etkileşim, eylem oluşturma ve etaplamanın yer aldığı bir planlama 

olarak kapsamlı planlamadan farklılaşmaktadır. Stratejik planlamada, planlar arası 

kademelenmenin sağladığı denetimin yerine politikalar, hedefler, kriterler ve uygulama 

arasındaki tutarlılığın esas alındığı, planı yerinde sahiplenme ve plana ilişkin söz sahibi 

olabilmeyi sağlayan bir katılım mekanizması gelişmiştir. 

5

Bu farklılığı daha açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak için stratejik planlama 

yaklaşımını kapsamlı planlamadan ayrıştıran ve onu özgün kılan özellikleri ortaya koymak 

faydalı olacaktır. Yapılan literatür incelemelerinde stratejik mekânsal planlamayı özgün kılan 

özellikler; odaklanma, eylem, esneklik, etkileşim, yerindenlik ve katılım/yönetişim olarak 

ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda stratejik mekânsal planlamanın aşağıdaki unsurları içermesi beklenir:

• Odaklanma: Sınırlı sayıda anahtar kavram alanlarına odaklanır, fırsatlar ve tehditler 

bağlamında güçlü ve zayıf yönleri belirler, planlama kararları için stratejik seçimler 

yapar, tüm sektörler için bağlayıcı çoklu alternatifler ortaya koymaz.

• Eylem: Eyleme, uygulamaya ve sonuca yöneliktir; sadece ne yapılacağını değil, nasıl 

yapılacağını da tarif eder.

• Esneklik: Farklı coğrafya ve ölçekler için aynılaştıran, kalıba koyan, tekdüzeleştiren 

değil; temel ilke ve standartları belirleyerek farklı yaklaşımlara ve yerel özelliklere 

açık esnek bir planlama sunar.

• Etkileşim: Sadece fiziksel gelişmeyi değil; fiziksel gelişme ile ekonomik, sosyal, 

kültürel ve kurumsal gelişimi etkileşimli bir şekilde ele alır. 

• Yerindenlik: Ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıda; ulusal düzeyde 

düzenleyici ve yönlendirici kararların alınmasını, planlama ve uygulamanın ise 

yerinde gerçekleşmesini teşvik eder. 

• Katılım/Yönetişim: Kamusal ve özel ana aktör ve paydaşları tanımlar ve bir araya 

getirir, planlama sürecine çok daha geniş ve çeşitli katılım mekanizmalarını içerir. 

Diğer yandan katılımcılardan tek tek görüş almak yerine paydaşlar arası etkileşimi 

sağlar. Planlama kararlarına yönelik toplumsal sahiplenmeyi de sağlayacak çok-

düzeyli ve geniş bir yönetişim yapısı kurar. 

1.1.2. Küreselleşme ve yarışan kentler 

Küreselleşme başta ekonomik olmak üzere siyasi, sosyal, kültürel, coğrafi, ekolojik ve 

teknolojik boyutları ile toplumsal hayatın tüm boyutlarında değişimlere yol açmıştır. Ulusal 

olanın sınırları aşarak dünya geneline yayılmasına neden olan bu süreç, temelde ulus-devletin 

güç kaybetmesi ve kent ve bölgelerin ön plana çıkarak ekonomik sistemde önemli çekim 

merkezleri haline gelmesini sağlamıştır. Küreselleşme hem bu boyutu hem de diğer boyutları 

ile birlikte mekânsal yapılar üzerinde de değişim ve dönüşüme yol açmıştır. Kentler artık 

küresel sistemde yoğun ekonomik-sosyal ilişkilerin kurulduğu, çeşitlenen ekonomik ilişkilerin 

kontrol edilmeye çalışıldığı ve alanlarda hâkimiyet kurmak üzere birbirleri ile yarışan yapılara 
5



6

dönüşmeye başlamıştır (Levent ve Levent, 2011). Bu yarış içerisinde bazı kentler hızlı bir 

değişim dönüşüm sağlarken diğer kentler küreselleşme sonrasında canlılığını ve dinamizmini 

kaybetmiştir. Değişim ve dönüşüm yaşayan kentler her ne kadar ekonomik olarak küresel 

yapıya entegre olmayı başarsa da sosyal ve toplumsal açıdan değişimin olumsuz etkilerini 

yaşayabilmektedir. Dolayısıyla, küreselleşmenin kentlerimiz üzerinde oluşturduğu etkilerin en 

aza indirgenebilmesi ve kentlerimizin bu yarış içerisinde ayakta kalabilmesi için mekânsal 

planlama sisteminin hem kentlerin ekonomik rekabet edebilirliğini geliştiren hem de sağlıklı 

bir kentsel ve sosyal hayatı temin eden yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

1.1.3. Habitat III ve Yeni Kentsel Gündem

Birleşmiş Milletler (BM)-Habitat, sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturulması ve 

herkes için yeterli konut sağlanması amacıyla çalışan bir BM sekretaryasıdır. Merkezi 

Kenya’da olan bu sekretarya şehirleşme alanında önemli çalışmalar yürütmekte, düzenlediği 

konferanslar, seminerler ile bu alandaki ana gündemi belirlemektedir. Sekretaryanın 20 yılda 

bir düzenlediği Habitat konferansları ise şehirleşme alanında temel stratejiler, politikalar, 

kaydedilen ilerlemeler ve öne çıkan temaların küresel ölçekte geniş katılımla ele alındığı 

platformlardır. İlk Habitat Konferansı 1976 Yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye, 1996 yılında Habitat II Konferansına İstanbul ile ev sahipliği 

yaparak, “Yaşanabilir Kentler” kavramı ile konferansın sürdürülebilirlik çerçevesine önemli bir 

katkı sağlamıştır. Konferansların üçüncüsü 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvator’un 

başkenti Kito’da gerçekleştirilmiştir. Konferansta kabul edilen ilkeler aşağıda sıralanmaktadır:

• Kimseyi geride bırakmamak: Yoksulluğun bitirilmesi, herkese eşit haklar ve 

fırsatlar tanınması, kentsel mekânda bütünleşme, yaşanabilirlik, herkesin dâhil

olabileceği katılımcılık, sosyal ve fiziki altyapıya ve hizmetlere eşit erişim, insan 

onuruna yakışan, karşılanabilir/uygun fiyatlı konut sahipliğinin sağlanması

• Sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel ekonomiler: İyi-planlanmış kentleşmenin 

getirilerinden faydalanmak, istihdam potansiyelini geliştirmek, arazi 

spekülasyonunu önlemek

• Çevresel sürdürülebilirlik: Kentsel gelişme sürecinde arazinin ve kaynakların 

sürdürülebilir kullanılması, temiz enerji, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması, afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonu, kentsel 

dirençliliğin kurulmasıdır.

Habitat III Konferansında kabul edilen Yeni Kentsel Gündem (YKG) ile kentleşme; 

sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik gelişmenin, sosyal ve kültürel kalkınmanın, çevresel
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korumanın ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla 

kentleşmenin sağladığı ekonomik getirileri fırsat olarak görüp bunlardan faydalanılması ve bu 

süreçte de özellikle mekânsal planlamaya gereken önemin verilmesiyle çevrenin korunması ve 

sürdürülebilirlik amacının gözetilmesine ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu 

kapsamda; şehir planlaması, tasarımı ve etkili finansman araçlarının mevcudiyetiyle arazi 

geliştirilmesi ve yönetişimi kalkınma politikalarının gerçekleşmesi için elzem olan 

unsurlardır. Bu yaklaşım temelinde, Habitat Konferansında ulusal şehirleşme politikalarıyla 

odaklanılması gereken hususlar şöyle sıralanmaktadır:

• Kentsel kurallar ve düzenlemeler: Bir kentsel yerleşmeye ilişkin çıktıların kalitesi 

yürürlükteki kurallar ve düzenlemelerin niteliğine ve bunların uygulanmasına 

bağlıdır. Her şehrin kentleşmeye dair kurallarının, gelişme stratejisinin, yapılaşma 

şartlarının belirlenmesi gereklidir. Bu kuralların herkes için geçerli olması, istisna 

olmaması için ise hukukun üstünlüğü (“rule of law”) prensibinin geçerli olması 

gereklidir.

• Şehir planlama ve tasarım: Planlama ve tasarım ile açık alanların, geniş 

kaldırımların, caddelerin yer aldığı nitelikli kamusal alanlar elde edilebilir ve arzu 

edilen yapılaşma düzeni sağlanabilir. YKG’nin ortaya koyduğu bütün politikaların 

gerçekleştirilebilmesi için yürürlükte olan bir şehir planlama sisteminin varlığı 

önemli görülmektedir.

• Belediyelerin finansman imkânları: Şehirlerin etkili yönetimi ve bakımı için 

kentleşmenin sağladığı artı değerin, kentler için kullanılabilmesi amacıyla,  

oluşturulacak yerel mali sistemlerle yeniden dağıtılabilmesi sağlanmalıdır. 

Kalkınma politikaları ve mekânsal planlamanın önemine dair odaklanmanın yanı sıra 

Konferansta kentleşmenin sosyal boyutu da öne çıkmıştır. YKG’nin vizyonu “herkes için 

şehirler” (cities for all) olarak belirlenmiştir. Bu vizyon ile kentleşmenin faydalarından herkesin 

eşit olarak yararlanabildiği, daha iyi ve daha yeşil bir kentsel gelecek tahayyül edilmektedir. 

Kentsel ve mekânsal gelişme politikalarının, stratejilerinin ve projelerinin uygulanmasında 

sürdürülebilir, insan odaklı, yaşı ve cinsiyeti dikkate alan yaklaşımların benimsenmesinin önem 

taşıdığı vurgulanmıştır. YKG ile mevcut ve gelecekteki nesillerin hiçbir ayrıma tabi olmadan 

yerleşebildiği, temel bir insan hakkı olarak arzu edilen yaşam kalitesi seviyesinin sağlandığı, 

artan refahtan faydalanılabildiği, adil, dirençli, güvenli, sağlıklı, erişilebilir, mali olarak güç 

yetirilebilir (hesaplı) şehirler ve yerleşimler üretebildiği bir gelecek taahhüt edilmiştir.
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korumanın ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla 
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Deklarasyonda şehirlerin ve yerleşimlerin aşağıdaki nitelikleri taşıyacağını 

öngörmüştür. Bu hususlar bağlayıcı olmayıp, yol göstericidir. Yaşam kalitesi başlığı altında 

kaliteli konut, temiz su, altyapı, enerji, kamu hizmetlerinden eşit faydalanma, erişilebilirlik gibi 

sosyal fonksiyonlarını yerine getiren;

• Katılımcı, aidiyet duygusunu temin eden, güvenli, yeşil, aile dostu, açık alanları olan, 

sosyal bütünleşmeyi sağlayan, kapsayıcı,

• Cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini destekleyen, kamusal hizmet 

alanlarıyla ilgili düzenlemeler ve açık alanların tasarımıyla kadınlara yönelik şiddeti 

ve ayrımcılığı önleyen,

• Bugünkü ve gelecekteki sürdürülebilir, kapsayıcı ekonomik gelişmeyi; kentleşmenin 

sağladığı verimlilik artışından, katma değerden, kaynak etkinliğinden ve yerel 

ekonomilerden faydalanarak destekleyen,

• Sürdürülebilir, güvenli ve kaynak etkin kentsel ulaşımı ve taşımacılığı yaş ve 

cinsiyeti gözeten planlamayla birlikte ele alan,

• Afet riski sakınımını ve yönetimini sağlayan, dirençli,

• Ekosistemi, suyu, doğal habitatları, biyolojik çeşitliliği koruyan, sürdürülebilir 

tüketim ve üretim formlarını destekleyen,

Bu hususların yanı sıra, ulusal kalkınma süreciyle kentsel gelişmenin dinamiklerinin 

bağlantısının kurulması gerektiği vurgulanmıştır. Ülkelerin kentleşme politikalarıyla, 

kentleşmenin yarattığı katma değerden faydalanırken, çevreyi ve sürdürülebilirliği tehdit eden 

etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirleri kalkınma politikaları bağlamında ele almanın önemi 

vurgulanmaktadır. Merkezi yönetim düzeyinde bir kentleşme politikasının gerekliliği uygulama 

ile ilgili bütün belgelerde yer almıştır.

1.1.4. Üreten şehirler

Ekonomik faaliyetler dünya ve ülke coğrafyasında belirli alanlara yığınlaşarak 

gelişirler. Kentler bu yığınlaşmanın en yoğun yaşandığı yerler olup ürettikleri artı değerlerle 

büyümenin temel motoru haline gelmişlerdir. Bu süreçte kentlerde birçok kıt kaynak 

kullanılmaktadır. Bu kaynakların sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmesi için özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde iyi bir planlama süreci oluşturulmalıdır. 

Ekonomik büyümenin hızlı olduğu ve bu yöndeki potansiyelini artırmak isteyen 

ülkelerde, kentlerin ve mekânsal planlamanın mevcut kaynakları tüketen değil, sürdürülebilir 

olarak yeniden üreten bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Doğal, kültürel ve beşeri 

kaynaklarının tüketim odaklı yaklaşımla sürekli tahrip edilmesi en iyi ihtimalle kısa vadeli bir 
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ekonomik büyüme sağlayacaktır. Yenilikçilik, teknoloji geliştirme, katma değeri yüksek 

üretim, sosyal ve ekonomik sermayenin etkinliğinin artırılması gibi kalkınma hedefleri bu 

kapsamda mekânsal planlama boyutu ile birlikte ele alınmalıdır. 

Sürdürülebilir şehirleşme politikaları kapsamında ekonomik faaliyetlerin yer seçimine 

ilişkin mekânsal planlama süreçleri önemli bir parametredir. Bu kapsamda, üreten şehirler 

temel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Üreten şehirler politikasıyla aşağıdaki temalar 

hedeflenmektedir: 

• Şehirlerin mevcut sanayi üretiminin korunması ve sürdürülmesi için gereken fiziki 

altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, 

• Sektörlerin yatırım ve işletme süreçlerindeki planlama, altyapı, erişim, lojistik gibi 

alanlara yönelik ihtiyaçları ve taleplerinin sektörel bazda detaylandırılması, 

• KOBİ’lerin, esnaf ve sanatkârların kent ekonomisindeki etkinliğinin artırılması için, 

merkezi iş alanı, merkez, alt merkez ve sanayi alanlarına yönelik planlama ve kentsel 

tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi,

• Karma kullanım ile semt merkezlerinin ve konut altı ticaretin canlandırılmasına 

yönelik mekânsal stratejilerin benimsenmesi,   

• Sanayi yer seçiminin; çevresel sürdürülebilirliği, altyapı maliyetlerinde etkinliği ve 

enerji verimliliğini sağlayacak şekilde yerel yönetimler tarafından belirlenmesi.

1.1.5. Akıllı şehirler

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ülkelerin kalkınma gündemlerini de 

doğrudan etkilemekte ve hatta sanayi 4.0 kavramı ile teknoloji temel politikaları yönlendirici 

hale gelmektedir. Bu dönüşümden şehirler ve şehir yönetimleri de payını almaktadır. Bugün 

geldiğimiz noktada üretim, yenilik ve teknoloji odakları olarak şehirler verimlilik ve hizmet 

kalitesi bakımından birbirleri ile yarış halindedir. 

Mevcut literatüre ve uygulamalara bakıldığında, “Akıllı Kent (ya da Akıllı Şehir)” 

konusunda çok farklı tanımlamalar ve buna bağlı olarak da farklı uygulamalar görülmektedir. 

Bu konuda standart bir tanımlama olmasa da, bu kavram kentlerin kaynaklarını daha etkin 

kullanmaları ve kent sakinlerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlayan bir dijitalleşme ve 

otomasyon dönüşümünü (teknoloji devrimini) ifade etmektedir. 

Bununla birlikte, özellikle büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışı pek çok sorunu 

beraberinde getirmekte ve ortaya çıkan bu sorunlar kentlerdeki ekonomik ve sosyal hayatı 

olumsuz yönde etkilediği gibi kent sakinlerinin yaşam kalitesini düşürmekte ve kentlerin marka 

ve rekabet gücünü azaltmaktadır. “Akıllı şehir”, kentsel problemlerin akılcı bir şekilde 
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çözülmesinde önemli bir potansiyele sahip bir yaklaşım olarak ülkelerin ve uluslararası kurum 

ve kuruluşların politika metinlerinde ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Başta ulaştırma ve enerji olmak üzere, kentsel altyapıların ve şebekelerin insan 

müdahalesini azaltarak kendi kendine yönetilebilmesi mantığına dayanan bu yaklaşımla 

insanların yaşam standartlarında önemli ölçüde iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Bu

yaklaşımın temel felsefesi “dönüşüm” mantığına dayanmaktadır. Bu dönüşümün kentin 

dokusuna uygun bir şekilde ve kentin sahip olduğu mevcut sistem ve altyapıları aksatmadan 

adım adım yapılması esastır. Bu açıdan bakıldığında, dönüşüm hamlesinin kentlerin kendi 

içinden başlatılması ve kendi ihtiyaçlarına göre kurgulanması gözden kaçırılmaması gereken 

çok önemli hususlardır. Bu yüzden akıllı şehirler kavramı, gelişen ve değişen teknolojinin de 

yardımıyla, hızlı ve kontrolsüz kentleşme gibi sebeplerle sorunların merkezi haline gelen 

şehirlerin, çözümlerin de merkezi haline gelmesini sağlamak için bir enstrüman olarak 

kullanılmalıdır. 

Şehirlerin kapladıkları alan ve nüfuslarındaki değişimlerin yanı sıra küreselleşme 

sürecinde yaşanan demografik geçişler, küresel ısınma faktörleri, yeni nesillerle birlikte gelişen 

ve değişen beklentiler şehirlerin ihtiyaçlarını da şekillendirmektedir. Kısıtlı kaynaklarla bu 

ihtiyaçların sürdürülebilir bir biçimde karşılanması ise yenilikçi ve akıllı çözümlere bağlıdır. 

Bu ise akıllı şehirler kavramının doğru şekilde anlaşılıp mekânsal planlama sisteminde 

meydana getireceği değişimlerin doğru biçimde öngörülmesiyle mümkün olacaktır.

1.2. Türkiye’de Şehirleşme Eğilimleri

Türkiye’de mekânsal planlama sisteminin mevcut durumuna dair bir değerlendirme 

yapılabilmesi için ulusal dinamiklerin de temel başlıklar itibarıyla incelenmesi gereklidir. Bu 

bölümde temel göstergeler itibarıyla şehirleşme, ekonomik büyüme ve göç ilişkisine dair 

gelişmeler analiz edilecektir.

1.2.1. Şehirleşme ve ekonomik büyüme1

Şehirleşme ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi her ülkede olduğu gibi Türkiye 

için de şehirleşme dinamikleri bakımından sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’de şehirleşme oranı ile kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) arasındaki 

ilişkinin 1965 - 2012 yılları arasındaki seyri Şekil 1’de gösterilmektedir. Grafikte görüleceği 

üzere aradaki ilişki 1980 - 1985 dönemi hariç her zaman pozitif olmuştur Türkiye’de de 

1 Bu bölüm “2009 Dünya Kalkınma Raporu ve Türkiye'de Şehirleşme” isimli çalışmadan yazarların izni alınarak 
kullanılmıştır.
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şehirleşme hızı önce hızlı bir seyir izlemiş, ancak sonrasında artış hızı düşmüştür. Benzer eğilim 

korunursa ülkemizde ekonomik gelişmişlik belirli bir düzeye ulaştıktan sonra şehirleşme 

oranının yüksek bir oranda yatay bir seyir izleyeceği öngörülmektedir (UN, 2012).

Şekil 1. Türkiye’de Şehirleşme Oranı ve Kişi Başı GSYH İlişkisi (1965-2012)

Kaynak: Doğan, Sarı ve Gökyurt (2014)
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çözülmesinde önemli bir potansiyele sahip bir yaklaşım olarak ülkelerin ve uluslararası kurum 

ve kuruluşların politika metinlerinde ön plana çıkmaya başlamıştır. 
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insanların yaşam standartlarında önemli ölçüde iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Bu

yaklaşımın temel felsefesi “dönüşüm” mantığına dayanmaktadır. Bu dönüşümün kentin 
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çok önemli hususlardır. Bu yüzden akıllı şehirler kavramı, gelişen ve değişen teknolojinin de 

yardımıyla, hızlı ve kontrolsüz kentleşme gibi sebeplerle sorunların merkezi haline gelen 

şehirlerin, çözümlerin de merkezi haline gelmesini sağlamak için bir enstrüman olarak 

kullanılmalıdır. 

Şehirlerin kapladıkları alan ve nüfuslarındaki değişimlerin yanı sıra küreselleşme 

sürecinde yaşanan demografik geçişler, küresel ısınma faktörleri, yeni nesillerle birlikte gelişen 

ve değişen beklentiler şehirlerin ihtiyaçlarını da şekillendirmektedir. Kısıtlı kaynaklarla bu 
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Bu ise akıllı şehirler kavramının doğru şekilde anlaşılıp mekânsal planlama sisteminde 

meydana getireceği değişimlerin doğru biçimde öngörülmesiyle mümkün olacaktır.

1.2. Türkiye’de Şehirleşme Eğilimleri

Türkiye’de mekânsal planlama sisteminin mevcut durumuna dair bir değerlendirme 

yapılabilmesi için ulusal dinamiklerin de temel başlıklar itibarıyla incelenmesi gereklidir. Bu 

bölümde temel göstergeler itibarıyla şehirleşme, ekonomik büyüme ve göç ilişkisine dair 

gelişmeler analiz edilecektir.

1.2.1. Şehirleşme ve ekonomik büyüme1

Şehirleşme ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi her ülkede olduğu gibi Türkiye 

için de şehirleşme dinamikleri bakımından sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’de şehirleşme oranı ile kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) arasındaki 

ilişkinin 1965 - 2012 yılları arasındaki seyri Şekil 1’de gösterilmektedir. Grafikte görüleceği 

üzere aradaki ilişki 1980 - 1985 dönemi hariç her zaman pozitif olmuştur Türkiye’de de 

1 Bu bölüm “2009 Dünya Kalkınma Raporu ve Türkiye'de Şehirleşme” isimli çalışmadan yazarların izni alınarak 
kullanılmıştır.
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şehirleşme hızı önce hızlı bir seyir izlemiş, ancak sonrasında artış hızı düşmüştür. Benzer eğilim 

korunursa ülkemizde ekonomik gelişmişlik belirli bir düzeye ulaştıktan sonra şehirleşme 

oranının yüksek bir oranda yatay bir seyir izleyeceği öngörülmektedir (UN, 2012).
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Kaynak: Doğan, Sarı ve Gökyurt (2014)

2000 yılından sonra GSYH’deki artış hızına rağmen şehir nüfusu artış hızındaki ciddi 

düşüşün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) geçişten sonra nüfus verilerindeki 

serinin bozulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak aynı yöntemle hesap edildiği 

için kendi içinde tutarlı olduğu kabul edilebilecek 2007-2012 döneminde de ortalama olarak 

şehir nüfus artış hızı GSYH’nin artış hızı ile aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla büyüme-

şehirleşme ilişkisinde tekrar bir dengenin yakalandığından söz edilebilir. 

Türkiye’de ekonomide sanayi ve hizmetler sektörünün payı ile şehirleşme oranı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de sanayi ve hizmetler sektörlerindeki 

artış ile şehirleşme hızı arasındaki ilişkinin tarihsel süreci veri eksiklikleri sebebiyle 

incelenememektedir. Ancak bu ilişki hakkında Gayri Safi Katma Değer (GSKD) içindeki 

sektörel paylarla ilgili Düzey-2 bölgeleri bazındaki verilerin Düzey-2 bölgeleri bazındaki 

şehirleşme oranları ile karşılaştırılması yoluyla da bir çıkarsamada bulunulabilir. Türkiye’de 

Düzey-2 bazında sanayi ve hizmetler sektörlerinin GSKD içindeki payı ile şehirleşme oranı 

ilişkisi Şekil 3’te sunulmaktadır.
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Şekil 3. Düzey-2 Bazında Sanayi ve Hizmetler Sektörü ile Şehirleşme İlişkisi

Kaynak: Doğan, Sarı ve Gökyurt (2014)
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sektörü ağırlığı bakımından aynı seviyede olduğu halde farklılık gösteren Düzey-2 bölgeleri 

bulunmakla birlikte, genel eğilim incelendiğinde bu sonuca ulaşılabileceği görülmektedir. 

Şehirleşme oranındaki yüzde 1’lik bir artışın hizmetler ve sanayi sektörünün GSKD içindeki 

payını yaklaşık olarak yüzde 0,17 oranında etkilediği söylenebilir.

1.2.2. Hızlı şehirleşme2

Şehirleşme konusunda dünyada yaşanan genel dönüşüm süreci, ülkemizde de benzer bir 

ivmeyle yaşanmaktadır. 1950’den 2050 yılına kadarki bir asırlık süreçte yaşanan ve yaşanması 

beklenen kır, kent ve genel nüfus artış hızları arasındaki ilişki, Türkiye’deki şehirleşme 

eğilimleri açısından önemli çıktılar ortaya koymaktadır.  

Kentsel ve kırsal nüfus artış hızı, genel nüfus artış hızıyla birlikte değerlendirildiğinde 

ülkemizde 1950’ler ve 1980’lerde kırdan şehre önemli bir göç dalgası yaşadığı görülmektedir. 

Ülkemizde ilk şehirleşme dalgası 1950’lerde tarımdaki modernizasyon hamlesi ve 

ulaştırma sisteminin geliştirilmesi politikaları neticesinde yaşanmıştır. 1980 sonrası yaşanan 

ikinci göç dalgası ise temelde ülkenin ekonomik kalkınmaya bakış açısında ithal ikameci 

politikalardan ihracatı teşvik eden yeni politikalara geçiş sonucunda gerçekleşmiştir. Bu yeni 

2 Bu bölüm “2009 Dünya Kalkınma Raporu ve Türkiye'de Şehirleşme” isimli çalışmadan yazarların izni alınarak 
kullanılmıştır.
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Kaynak: Doğan, Sarı ve Gökyurt (2014)
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kalkınma yaklaşımı; büyük kentlere hem özel sektör hem de devlet yatırımlarını artırmış ve 

bunun sonucu olarak kırsal alanlardan doğrudan büyük kentlere yönelen büyük bir nüfus 

hareketi yaşanmıştır. 

Kırsal nüfus artışı, genel nüfus artışından daha az olmakla beraber 1975 yılına kadar 

artmaya devam etmiş, 1980 yılından sonra ise ya hiç artmamış ya da azalmıştır. Buna bağlı 

olarak, 1985-1990 döneminde kentsel nüfus kırsal nüfusu yakalamış ve bundan sonraki süreçte 

kentsel nüfus değişimleri genel nüfus değişim hızına yakınsamıştır. BM 2050 projeksiyonuna 

göre Türkiye’de kır nüfusundaki azalma devam edecek olup genel nüfus artış hızını şehirlerdeki 

nüfus artışı hızı belirleyecektir. 

BM tarafından yapılan analizlere (UN, 2014) göre 2050 yılında şehirleşme oranının 

ülkemiz için yüzde 87 olarak gerçekleşeceği ve OECD ortalamasını yakalayacağı tahmin 

edilmektedir.  1980-2004 yılları arasındaki şehirleşme hızını ölçen OECD araştırmasında ise 

Türkiye, şehirde yaşayan nüfusta yıllık % 3’ün üzerindeki artış hızı ile OECD ülkeleri arasında 

en hızlı şehirleşen ülke konumundadır (OECD, 2005).

1.2.3. Şehirleşme ve göç

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hızlı büyüme yıllarını kırdan 

kente hızlı göçler takip etmiştir. Ancak, OECD ülkelerinin aksine ülkemizdeki göç hareketleri 

halen devam etmektedir. Türkiye’deki şehirleşme süreci ve göç hareketleri incelendiğinde iki

temel çıkarımda bulunabiliriz.

İlki kır ile şehir arasındaki verimlilik farkıdır. Todaro modeline göre kır ve şehir 

arasındaki verimlilik farklılığı göçü belirleyen temel unsurudur. Buna göre kır ve kent 

arasındaki yüksek ücret farkı, kırdan kente doğru göçü teşvik ederken kentsel alanda bu göçü 

karşılayacak istihdam oluşturulamamaktadır. Kırdan kente doğru olan göçü önlemek için en 

uygun politika tarımsal verimliliği artırmaktır. Ancak kırdan kente göç sonrası tarım 

sektöründeki yapısal sorunlar nedeniyle verimlilik artışı sağlanamadığından kente olan göç 

engellenememektedir. Kısaca belirtmek gerekirse kentte işsizliği azaltmak amacıyla yapılan 

yatırımlar, kentsel işsizliği azaltmak yerine göçü teşvik ederek kentsel işsizliğe yol açmaktadır. 

Bu kapsamda Cengiz ve Baydur’un (2010: 95) yaptığı ampirik inceleme Todaro hipotezini 

Türkiye için de doğrulamaktadır. Hızlı büyüme yıllarında bile kırsal alana yapılan yatırımların 

artmaması, kırsal alanda beşeri sermayenin gelişmemesi ve izlenen makroekonomik politikalar 

sonucunda büyüme dönemlerinde tarımsal üretimin artırılamaması nedeniyle göçler ülkemizde 

kırsal verimliliğin artışını sağlayamamıştır. Hatta bu süreç kırla şehir arasındaki verimlilik 

farkını daha da genişletmiş ve halen devam etmekte olan göç sürecini tetiklemiştir. 
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Ülkemizde 1950’lerden itibaren başlayan nüfusun büyükşehirlere doğru yığınlaşma 

süreci devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için geçerli olan ekonomik olarak az gelişmiş 

kırsal alanlardan gelişmiş kırsal alanlara doğru yaşanan ana göç akımı Türkiye için geçerli 

değildir. Ülkemizde iç göçün bileşenleri incelendiğinde 1970’lere kadar hareket yönü kırdan 

şehre doğru olan göçlerin 1980’den sonra nispeten az gelişmiş şehirlerden daha gelişmiş 

şehirlere doğru yöneldiği görülmektedir. Şehirden şehire göç oranı 1980’lerde toplam göç 

hareketlerinin yaklaşık % 50’sini oluştururken bu oran günümüzde % 60 düzeyine ulaşmıştır. 

Dolayısıyla, ülkemizde kırsal alanlardan ve küçük şehirlerden büyükşehirlere ve metropollere 

yönelen göç, göç hareketlerinin temel desenini oluşturmaktadır (Erkan, 2010).

Şekil 4. Türkiye’de İç Göçün Bileşenleri

 
Kaynak: Doğan, Sarı ve Gökyurt (2014)
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eğitim amacıyla bulundukları ili terk etmektedir. Sağlık nedeniyle göç edenleri de eklersek kırın 
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2011-2012 döneminde bölge nüfusunun % 4,3’ü göç etmiştir ve bu bölge en fazla göç veren 

bölge olmuştur. Bu bölgedeki göç etme nedenleri arasında ekonomik nedenler % 88,7 ile öne 

çıkarken, aile fertlerine ve akrabalara bağlı göç % 48,9 oranında olmuştur. Eğitim ve bölgedeki 

sosyal hayatın yetersizliğinin göç kararlarını etkilediğini söyleyenlerin oranı sırasıyla % 54 ve 

% 47,1 oranında gerçekleşmiştir (Serhat Kalkınma Ajansı, 2012). Bölgesel düzeydeki anket 

sonuçları da ulusal istatistiklerde olduğu gibi büyükşehirlerdeki ekonomik imkânlar ile 

istihdam avantajlarına bağlı çekme etkisi olduğu gibi kırsal alanlardaki eğitim, sağlık ve sosyal 

imkânlarının yetersizliğine bağlı itme etkisinin de hala önemini koruduğunu göstermektedir.

Bütün bu gelişmeler ülkemizde şehirleşmeye dair süreç ve dinamiklerin ekonomik 

büyüme ve göçün getirdiği sonuçlardan nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu genel 

eğilimlerin yanında konunun diğer canlı boyutlarını da değerlendirmeye katmak gerekmektedir.

1.3. Türkiye’de Değişen Kent, Kentlilik ve Kentleşme Gündemi

Bu bölümde şehirleşme alanında ülkemizde yaşanan bazı güncel gelişmeler 

değerlendirilerek bunların mekânsal planlamaya etkileri ve mekânsal planlama ile etkileşimleri 

incelenmeye çalışılmıştır. 

Fiziki gelişme sürecinde; kaçak yapılaşma-gecekondulaşmanın ağırlığı azalmış, 

yeniden yapılaşma olarak da adlandırılabilecek yeni bir aşamaya gelinmiştir. Bu dönemde 

kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yanı sıra gayrimenkul yatırım sektöründeki gelişmeler de 

önemli bir rol üstlenmektedir. 

Ülkemizde mekânsal gelişmeyi etkileyen güncel değişiklerin bazıları aşağıda 

sıralanmaktadır:

• Ekonomik gelişmede gayrimenkul sektörünün ağırlığının artması, büyük sermaye 

yatırımlarıyla çehre değiştiren gayrimenkul sektörünün “yapılaşma”, “plan”, “imar 

parseli- imar adası” tanımlarını değiştirmesi,

• Alışılagelmiş imar plancılığının ve parselasyon yaklaşımının yeniden ele alınması 

ihtiyacı,

• Hizmetler sektörünün yer seçimiyle ilgili taleplerinin değişmesi- büyük özel okul, 

hastane, kongre merkezi, gösteri merkezi, AVM, özel okul, özel hastane, özel 

üniversite alanları,

• Kamuya ait gayrimenkullerin finansman kaynağı olarak değerlendirilmesi,

• Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut, özel sektör işbirlikleri, kamunun kentsel 

mekânsal gelişime etkisinin kavramsal olarak değişmesi,

• “Çevre” odaklı tepkiler ve taleplerin sayısının ve etkisinin gün geçtikçe artması,
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• Ulusal mekânsal politikanın “yaşanabilirlik seviyesinin artırılması” olarak 

belirlenmesi,

• Yatırımcılara yönelik olarak temin edilen mali destekler, teşvikler vb.’ye rağmen 

yatırım yeri temininde yaşanan güçlüklerin önüne geçilememesi,

• Kamu öncülüğünde sürdürülen kentsel dönüşüm/yenileme çalışmaları,

• Kentsel rantın yönetimiyle ilgili gelişme beklentisi.

1.3.1. Kentlerde yaşam kalitesi beklentisi

Türkiye’de şehirler ve şehirleşme süreci çeşitli aşamalardan geçmiş olup günümüzde 

yeni bir kırılma noktası yaşamaktadır. 1950’li ve 1980’li yıllar başta olmak üzere ülkenin ana 

karakteri haline gelen yüksek şehirleşme hızı giderek yavaşlamaktadır. Şehirleşme hızı 

düştükçe şehirleşme politikaları da boyut değiştirmektedir. Başlangıçta şehre yeni gelen kişiler 

için imarlı arsa ve konut sağlama ihtiyacı ön plandayken günümüzde kentsel yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi, kentsel hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

daha önemli hale gelmeye başlamıştır. 

Son yıllarda artan gelir ve refah düzeyi, kentlilik bilinci ve kentlerde sahip olunan 

hakların farkına varılmaya başlanması kentlilerin yaşam kalitesi beklentisini yükseltmiştir.3 Bu 

durum, kentlilerin bulundukları çevreye dair daha kaliteli yaşama taleplerini ortaya çıkarmıştır. 

Kentlilerin artan talebi ile kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik 

politikaların önem kazanması, kentlerde barınma, dinlenme ve çalışma alanlarının 

yaşanabilirlik ölçütleri ve standartlarına uygun olarak planlanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Bu nedenle, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ilke ve standartlarla bunları 

mekâna yansıtmaya yönelik yenilikçi uygulama araçlarına sahip bir mekânsal planlama 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

1.3.2. Afet riskleri 

Türkiye; jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler 

olmak üzere, afete neden olan tüm tehlike ve tehditlerle sıkça karşılaşan bir ülkedir. Bu nedenle 

yerleşme ve üretim alanlarının yer seçiminde deprem riski açısından toprağın taşıma 

kapasitesinin zayıf olduğu alanlarla, heyelan, kaya düşmesi, taşkın gibi afet riski taşıyan 

3 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) yapmış oluğu Vatandaş Memnuniyeti 
Araştırmasına göre gelir düzeyleri ile kamu hizmetlerinden memnuniyet oranları karşılaştırıldığında gelir düzeyi 
yükseldikçe hizmetlerden memnuniyetin azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum gelir düzeyi arttıkça kamu
hizmetlerinden beklentinin yükseldiğini göstermektedir. Bu tespit 20.12.2016 tarihinde TODAİE’de düzenlenen 
Vatandaş Memnuniyeti Araştırmaları Çalıştayı’nda sunulan araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
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3 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) yapmış oluğu Vatandaş Memnuniyeti 
Araştırmasına göre gelir düzeyleri ile kamu hizmetlerinden memnuniyet oranları karşılaştırıldığında gelir düzeyi 
yükseldikçe hizmetlerden memnuniyetin azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum gelir düzeyi arttıkça kamu
hizmetlerinden beklentinin yükseldiğini göstermektedir. Bu tespit 20.12.2016 tarihinde TODAİE’de düzenlenen 
Vatandaş Memnuniyeti Araştırmaları Çalıştayı’nda sunulan araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
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alanların, yerleşmeye tanımladığı sınırlılıklar açısından önceden belirlenmesi 

önemlidir. Özellikle; 1999 Marmara ve Düzce Depremleri ile 2011 Van Depremi sonrasında 

sağlıksız kentsel çevrenin afet risklerini artırdığına yönelik bir bilinç oluşmuş ve kentsel 

dönüşüm aracı ile afet risklerinin etkin bir şekilde azaltılabileceği anlayışı benimsenmiştir. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile afet riskli 

alanlarda hızlı ve etkin bir kentsel dönüşüm yapılması için gerekli mekanizmalar kurgulanmaya 

çalışılmış olsa da yeni yerleşim alanlarında dahi afet riskleri tam olarak dikkate alınmamaktadır. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları için idari, mali ve teknik kolaylıklar getiren bu Kanunda 

dönüşümün fiziksel boyutunun öne çıkması ve ekonomik ve sosyal boyutun yeterince 

vurgulanmaması kentsel dönüşüm ile yapılan mekânsal değişimin afet risklerinin bertarafına 

istenilen katkıyı sağlayamamasına neden olmaktadır. 

Afet risklerinin tespiti ve yönetilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuata rağmen, afet 

risklerinin nasıl değerlendirileceği ve tespit edilen risklerin bertarafı için plan yapımı ve 

uygulamasında hangi koşulların sağlanacağı açıklıkla tanımlanmamıştır. Dolayısıyla plancılar 

afete ilişkin rapor ve analizleri planlama sürecine aktarırken yönlendirici bir kılavuz ya da 

mevzuat bulamamaktadır. Ayrıca, afet öncesi ve sonrası müdahale araçlarının düzenlendiği 

mevzuat ile imar mevzuatının birlikte ele alınması gereklidir. Bu çerçevede, mekânsal planların 

mutlak suretle afete hazırlık odaklı hazırlanması ve doğal afetlere yönelik planlama sürecinin bir 

bütün içinde tasarlanması gerekliliği devam etmektedir.

Bu bağlamda, jeolojik-jeoteknik ve mikro-bölgeleme etütleri ile ortaya konulan doğal 

afet ve diğer kentsel afet tehlikelerine yönelik risk azaltım kriterlerinin belirlenmesi ve bunların 

mekânsal planlara işlenmesi önemli görülmektedir. 

1.3.3. Yerel ve merkezi idaredeki dönüşüm

Son düzenlemelerle yerel yönetimlerde, yetkilerin birçok belediyeye dağılması ve 

küçük parçalar halinde planlama alanlarının oluşması döneminden daha büyük alanlara ve 

güçlü yerel yönetimlere doğru bir gelişme eğilimi görülmektedir. Bunun en somut yansıması 

6360 sayılı Kanun ile 14 yeni büyükşehir belediyesinin kurulması ve yetki sınırlarının tüm ili 

kapsayacak şekilde genişletilmesi olmuştur. Bunun yanında büyükşehir belediyelerinin dışında 

kalan illerde de merkez ilçe belediyesinin yetki sınırının bütün ili kapsayacak şekilde 

genişletilmesi ve buraların “bütün şehir” olarak isimlendirilmesi tartışmaya açılmıştır. Bu 

durumda mevcut kent tanımı bağlamında nerenin kent nerenin kır sayılacağı ve buralara yönelik 

hizmetlerin nasıl koordine edileceğine yönelik belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu belirsizlikler 
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bir yandan kırsal faaliyetlerin yapılabilmesini zorlaştırmakta diğer yandan kırsal alanlar 

üzerindeki mevcut yapılaşma baskısını daha da artırmaktadır.

Diğer yandan, imar mevzuatında yapılan değişiklikler (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(ÇŞB)’nin kuruluş kararnamesi (644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)) ve 6306 

sayılı Kanun) ile ÇŞB, ülke düzeyinde planlamadan ruhsatlandırma işlemlerine kadar mekanı 

ilgilendiren birçok iş ve işlem için yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla, planlama yetkileri bir 

yandan büyük ölçekli yerel yönetimlerde toplanarak etkinlik sağlanmak istenirken diğer yandan 

merkezi yönetimin noktasal uygulamalarının da önü açılmıştır. Gelinen bu noktada mekânsal 

planlama ile kararların doğru ölçekte ve doğru yerde alınmasını sağlayan bir sistem 

geliştirilmelidir.

1.3.4. Kentsel rant yönetimi 

Ülkemizde; her ne kadar son dönemde yapılaşma süreci imar planları ile 

yürütülmekteyse de kentlerimiz, kentsel makroform ve arazi kullanım nitelikleri itibarıyla

uluslararası standartlara yaklaşamamaktadır. Bunun en önemli sebebi, mekânsal planlama 

sistemindeki eksiklikler ile kentsel rantın önemli bir yatırım aracı olması ve yönetilememesidir. 

Kentsel rantın yönetilememesi ve en yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarından biri olarak 

önemini sürdürmekte olması nedeniyle, yeni alanların imara açılması ve planlarla verilmiş olan 

imar haklarının artırılmasına ilişkin talepler önlenememektedir. 

Bu süreçte en sık başvurulan araç ise plan tadilatları ile imar planlarının 

değiştirilmesidir. Her ne kadar plan değişikliğinin sayısına yönelik istatistikler toplu olarak 

verilmiyor olsa da belediyeler bazında yapılan araştırmalar plan değişikliğinin planlama 

sürecinin rutini haline geldiğini göstermektedir. Plan tadilatları ile önce arazi kullanım kararı 

değiştirilmekte, ardından da kullanımı değiştirilen alana ilişkin yoğunluk artırılmaktadır. Bu 

değişikliklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin kriterler ile mevzuat ve sistem eksikliği

nedeniyle itirazlar yargıya taşınmakta, mahkeme kararları ile oluşan içtihatlar ise 

yönetmeliklere yansıtılmaktadır. Mahkeme kararlarında kamu yararı ve genel şehircilik ilkeleri 

itibarıyla iptal edilen plan değişikliği kararları olsa bile bu süreçler kentsel rantın kamuya 

dönüşümü için yeterli imkânı sunmamaktadır. 

Ayrıca mekânsal planlama konusundaki aktörlerin ve planların çokluğu, uygulamadaki 

etkinsizliklerin yanında haksız kentsel rantın sınırlandırılmasını da zorlaştırmaktadır (Turan, 

2009). Bu nedenle, Türkiye’de kentsel topraktan kamu kararı ve kamu yatırımları ile doğan 

rantlar kamu bütçesine döndürülememektedir. İmar planları ve değişiklikleri ile 
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yönlendirilmeye çalışılan mekânsal gelişme yoğun rant beklentisi baskılarına maruz 

kalmaktadır. 

İmar haklarının artırılması ile rant elde etme beklentileri ekonomik büyümenin 

hızlandığı yıllarda daha da çoğalmakta, gayrimenkul sektörü üretken sektörlerin alternatifi 

haline gelmektedir. Türkiye’de uygulanan ekonomik politikaların sonucunda sanayi yatırımdan 

elde edilen artı değerin kentin yapılanmasından doğan rantın gerisinde kaldığı ve büyük 

sermayenin gayrimenkul sektörüne doğru yöneldiği görülmektedir (Tekeli, 2009: 96).

Dolayısıyla şehirleşme sorunlarımızın altında yatan faktörler sadece şehirlerimizdeki yaşam 

kalitesini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda kalkınma politikalarını etkileyecek düzeye 

gelmiştir.

Bu nedenle, mekânsal gelişmeye etki eden ekonomik ve sosyal boyutların dikkate 

alınacağı; kentlinin ihtiyaçlarıyla üretken sektörlerin taleplerinin bir arada değerlendirilmesini 

sağlayacak, yazılı ve bağlayıcı teknik kriterler ve kurallara uyarak hazırlanan, hazırlık süreçleri 

kadar uygulama ve denetim süreçlerinde de katılımcı mekanizmaları sürece dâhil edebilen bir 

mekânsal planlama sisteminin oluşturulabilmesi için kentsel rantın doğru yönetilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Bu kapsamda kentsel rant artışlarının tespit edilmesi, rantın kamuya dönüşümünün 

sağlanması ve vergi ve teşvik politikaları ile kentsel arazi kullanımının yönlendirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul değerleme, gayrimenkul borsası ve imar hakkı transferi 

gibi konularda yenilikçi uygulamalar süratle mevzuata dahil edilmelidir. Bu uygulamaların 

geliştirilebilmesi için gerekli veri altyapısı ve bilgi sistemi için çok aktörlü ve çok katmanlı 

yapılar tasarlanmalıdır. 

Nitekim, kentsel rantın kamuya dönüşümü yönünde politika belgelerinde önemli 

kararlara yer verilmiştir. Onuncu Kalkınma Planında “İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya 

çıkan değer artışlarının nesnel değerleme esaslarına göre belirlenmesi ve kamunun bu artıştan 

öncelikle temel sosyal altyapı ve ortak kullanım alanları oluşturması amacıyla daha çok 

yararlanması sağlanacaktır” ifadesi yer almaktadır. Güncel gelişmeler neticesinde söz konusu 

değer artışının vergilendirilmesi ve bu kaynakların kentsel dönüşümün finansmanında 

kullanılması yönünde çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar Türkiye’de mekânsal planlama 

sisteminin sorunlarının aşılmasında da hayati öneme sahiptir. 

1.3.5. Büyük altyapı projeleri

Ülkemizdeki kamu yatırım projelerinin büyük bir bölümüne merkezi düzeyde karar 

verilmektedir. Kamu yatırım projelerinin yer seçiminde ise hizmet sunma kapasitesinin yanında 
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kamulaştırma maliyeti gibi unsurlar da belirleyici olmaktadır. Merkezi düzeyde yönlendirilen 

kamu yatırımları ise yerel düzeydeki plan kararları ve öngörüleri ile uyuşmayabilmektedir. 

Karayolu, metro, liman gibi ulaşım projeleri ile hastane, toplu konut, üniversite ve baraj gibi 

büyük projelerin neredeyse tamamına merkezi düzeyde karar verilmektedir. Bununla birlikte 

boğaz köprüsü, uluslararası havaalanı, otoyol gibi yerel ölçeği aşan bölgesel ölçekli yatırımlar, 

kentsel gelişme hızı, yerleşim deseni ve göç unsurlarını doğrudan etkileyebilecek niteliktedir. 

Söz konusu projelerin sosyo-ekonomik yapıya etkisinin analiz edilmesi, bu projelerin olumlu 

etkisini artıracak tamamlayıcı projelerin tasarlanması ve olumsuz etkilerinin en aza 

indirgenmesi için mekânsal planların hazırlık ve uygulamasında bu tür projelerin etkilerinin 

ayrıca analiz edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

1.3.6. Şehircilik Şurası ve yeni şehircilik vizyonu

Ülkemizde şehirleşme alanındaki gelişmelere bağlı olarak düzenlenen büyük çaplı 

istişare organizasyonları ve bunların sonucunda üretilen vizyon ve strateji dokümanları 

şehirleşme politikalarını ve bu kapsamda mekânsal planlama önceliklerini etkileyebilecek 

niteliktedir. Bu çerçevede ilk olarak 2009 yılında düzenlenen Kentleşme Şurasının ardından 

hazırlanan KENTGES (Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010–2023)  

Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4 

Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KENTGES; ulaşım, altyapı, 

konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, yaşam kalitesi, sosyal 

politikalar ve katılım konularında merkezi ve yerel düzeyde alınacak tedbirleri yönlendiren 

dokümandır.4 2017 yılı Ocak ayında çalışmalarına başlanan Şehircilik Şurası 2009 yılında 

toplanan Kentleşme Şurası’nın devamı niteliğindedir. Şura çalışmaları 9 Kasım 2017’de

tamamlanarak yeni şehircilik vizyonu ilan edilmiştir. “Şehircilikte yeni vizyon” temasının

benimsendiği Şura’da “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm”, 

“Şehirleşme, Göç ve Uyum” ve “Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda yerel Yönetimlerin Rolü” 

olmak üzere dört komisyon altında çalışmalar yürütülmüş, son dönemde şehirlerde ortaya çıkan 

öncelikli konular olan “kimlikli şehirler”, “Türkiye’nin yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı”, 

“toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum”, “güçlü yerel yönetimler ve şehircilik uygulamaları” 

konularına yönelik tavsiye kararları üretilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu 

tavsiye kararları üzerinden KENTGES’i revize etmeyi planlamaktadır.

4 ÇŞB, KENTGES, http://www.csb.gov.tr/projeler/kentges/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=68310,
05.05.2017
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yönlendirilmeye çalışılan mekânsal gelişme yoğun rant beklentisi baskılarına maruz 
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2. MEVCUT SİSTEM

Son elli yıllık süreçte ülkemizde farklı ölçeklerde farklı plan türleri geliştirilmiş ve 

uygulamaya konulmuştur. Özel alanlardaki özel amaçlı planlar hariç, ülke coğrafyasının 

neredeyse tamamı için bölge planı ve Çevre Düzeni Planı (ÇDP) hazırlanmıştır. Yerel düzeyde 

ise başta İller Bankası marifetiyle ve büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan planlar olmak 

üzere kentsel alanların büyük bir bölümü için nazım ve uygulama imar planları tamamlanmıştır. 

Dolayısıyla, aynı alan için farklı düzeylerde çok sayıda plan üretilmiş ve üretilmeye devam 

edilmektedir. 

Kentlerimizin mevcut durumu değerlendirildiğinde ülkedeki temel şehircilik sorununun

arazi kullanım kararlarının plansız bir şekilde alınması değil, planların tek başına ve/veya

birlikte nitelikli bir yapılaşmayı sağlayamaması olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

mekânsal planlamaya ilişkin temel tespitimiz plansız şehirleşme değil, işlevsiz/yaptırımsız

planlardır. 

Yıllar itibarıyla ülkemizdeki planlama birikimi ve tecrübesi incelendiğinde halen 

planların “kapsamlı planlama” anlayışı ile hazırlandığı görülmektedir. Dünyada kapsamlı 

planlamaya yöneltilen eleştirilerin ve konjonktürel gelişmelerin stratejik planlamayı öne 

çıkardığı dönemde ülkemizde planlamanın etkinliği, planlamanın ve plancının rolleri 

tartışmaları yerine kurumsal yetkiler üzerinden “kimin, hangi ölçekte, hangi planı yapacağı” 

tartışmaları yaşanmaktadır. Ancak, bu tartışmalar şehirlerimizin yaşanabilir ve sürdürülebilir 

bir şekilde gelişmesine katkı sağlamamaktadır. Plan yapılmış olması, plan yapılan yerin daha 

yaşanabilir olmasını temin edememekte, süreç; yüksek nüfus yoğunluğu, yetersiz yol ağı, 

niteliksiz ve eksik donatı alanlarıyla neticelenmektedir. 

2.1. Mekânsal Planlamaya İlişkin Kaydedilen Gelişmeler

Planlama sistemi yeni eklenen planlar ve değişen mevzuat ile bir dönüşüm içerisine 

girmiştir. Son dönemde İmar Kanunu’nda uygulamadaki aksaklıkları gidermek için birçok kez 

değişiklik yapılmıştır. Bununla birlikte, 14 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan Mekânsal

Planlar Yapım Yönetmeliği ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve Çevre Düzeni 

Planlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve mekânsal planlama hiyerarşisinde köklü 

bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak, söz konusu müdahaleler mekânsal planlama sistemindeki 

yapısal sorunları çözüme kavuşturamamıştır. 
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Bu süreçte üst ölçekli planların hem sayısı artmış hem de ilişkileri yeniden 

tanımlanmıştır. Ancak, gelinen aşamada planlama pratiğinde henüz stratejik yaklaşım, 

eşgüdüm, süreklilik ve planlamanın gerektirdiği etkileşim yapısı kurulamamıştır.

Son on yılda mekânsal planlama sisteminin işleyişini ve yapısını etkileyecek bir dizi 

düzenleme ve gelişme yaşanmıştır. Bu kapsamda ön plana çıkan gelişmeler aşağıda 

sıralanmaktadır:

• 2009 yılında Kentleşme Şurası yapılarak hızlı kentleşme mercek altına alınmış ve 

kentleşmeye ilişkin sorunlar ve öneriler tartışılmıştır. 2010 yılında 2023 vizyonlu 

Kentsel Gelişme Strateji Belgesi (KENTGES) yayınlanmış ve bir eylem planı 

oluşturulmuştur. Eylem planının izlenmesine ilişkin KENTGES İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu oluşturulmuş ve ÇŞB başkanlığında ve ilgili bakanlıkların 

katılımı ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.

• Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde; bölgesel gelişme amaçlarının elde edilmesi ve 

ulusal kalkınmaya katkısının artırılması yönünde, bölgesel gelişme ve bölgesel 

rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekânsal 

gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirmek 

ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) hazırlanmıştır. BGUS (2014-2023) 

30/12/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu Kararı ile 24 

Mart 2015 tarih ve 29305 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Diğer 

yandan, ülkemizdeki 26 düzey 2 bölgesi için bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir 

anlayışla hazırlanan bölge planları 30.12.2014 tarihi itibarıyla Bölgesel Gelişme 

Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

• 2011 yılında 644 sayılı KHK ile ÇŞB kurulmuştur. Daha önce mülga Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı uhdelerinde farklı dönemlerde 

gerçekleştirilen planlama çalışmaları ÇŞB uhdesinde birleştirilmiştir. ÇŞB’nin

kurulmasıyla kentleşme münferit bir politika alanı olarak tanımlanmıştır.

• ÇŞB 644 sayılı KHK ile her tür ve ölçekte plan yapma konusunda yetkilendirilmiştir. 

• ÇŞB bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile ulusal coğrafi 

bilgi sistemi adı altında planlamaya ilişkin tüm verilerin dijital ortamda depolanması 

ve kullanıma açılması çalışmalarına başlanmıştır. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemi kurulmasına yönelik olarak kurumların ürettiği mekânsal verilerin tespit 
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• ÇŞB bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile ulusal coğrafi 
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edilmesine ve bu verilerin içerik ve değişim standartları belirlenmesine ilişkin 

çalışmalar yürütülmüştür.

• 2012 yılında “Mekânsal Gelişme ve Planlama” ile “Yaşanabilir Kentler ve Kentsel 

Dönüşüm” alanlarında Özel İhtisas Komisyonları toplanmıştır. 2014-2018 yıllarını 

kapsayan 10. Kalkınma Planında “Yaşanabilir Mekânlar ve Sürdürülebilir Çevre” üst 

başlığı altında bu alanlardaki mevcut durum ortaya konulmuş, beş yıllık amaç ve 

politikalar belirlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı yaşanabilirlik-mekan ilişkisini 

odağa alan ilk plan olma özelliğini taşımaktadır.

• 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun ile ÇŞB afet riskli alanlarda riskli yapıların tespiti ve bunların yenilenmesi 

konusunda görevlendirilmiştir.

• 2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle büyükşehir belediye sayısı 

30’a yükselmiş, büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları ile bütünleştirilmiş ve 

büyükşehirlerdeki il özel idareleri ile büyükşehir sınırları içerisindeki belde 

belediyeleri ve köyler kaldırılmıştır. 

• 2013 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinde yapılan değişiklikle 

“mekânsal planlama” ve “mekânsal stratejik planlar” ifadeleri eklenmiştir.

• 2014 yılında her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, 

ilave ve değişikliklerin yapılmasını kapsayan “Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü öncülüğünde en temel e-Devlet projelerinden 

biri olan “Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi” (TAKBİS) modernizasyon 

çalışmaları devam etmektedir.

• 2017 yılında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ekinde yapılan değişiklikle kişi 

başına yeşil alan miktarı standardı artırılmıştır.

• 2017 yılında “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nde değişiklik yapılarak “Planlı 

Alanlar İmar Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte tanımlar bölümü 

oldukça detaylandırılmış (122 fıkra) ve fonksiyonlara göre kullanım koşulları 

düzenlenmiştir.

• 2017 yılında Şehircilik Şurası dört komisyon altında toplanmış ve yeni şehircilik 

vizyonunun da yer aldığı sonuç bildirgesi ilan edilmiştir. 

• Yerel yönetimlere yönelik stratejik planlama kılavuzunun hazırlıklarına başlanmıştır.
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• 2017 yılında On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kamu kurumu, özel 

sektör, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Kentsel Yaşam Kalitesi 

Özel İhtisas Komisyonu toplantıları düzenlenmiştir.

2.2. Planlama Sistemine İlişkin Genel Değerlendirmeler 

2.2.1. İmar mevzuatı mantıksal bütünlüğünün münferit değişikliklerle bozulması

3194 sayılı İmar Kanunu’nda yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirminin üzerinde 

değişiklik yapılmıştır. Şekil 6’da yıllara göre 3194 sayılı Kanuna ek ve değişiklik getiren 

mevzuatın veya Anayasa Mahkemesi kararlarının sayısına yer verilmiştir. Bununla birlikte, 

planlamaya ilişkin birçok Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, yasaları düzelten ve yasalara ek 

yapan yasalar, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları bulunmaktadır. Bu durum, imar ve 

planlamaya ilişkin münferit düzenlemelerin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Torlak, 

2002).

Şekil 5. Yıllara Göre 3194 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik Sayısı

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf, 20.11.2017

Not: 3194 sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın veya Anayasa Mahkemesi Kararlarının sayısını 

göstermektedir.

2.2.2. Plan ve plancı kurum sayısının çok olması 

Planlama sistemindeki sorunlardan birisi de plan yapan kurum ve kuruşların sayısının 

fazla olması ve sistemdeki toplam plan sayısının kontrol edilebilir ve yönetilebilir düzeyin 

üzerinde olmasıdır. Bununla birlikte yeni düzenlemelerle plan ve plancı kurum sayısı azalma 

değil artış eğilimindedir.

1980 sonlarından başlayarak fiziksel planlama yapma yetkisi verilen kamu kurum ve 

kuruluşlarının sayısı hızla artmıştır. Bundan beklenen her kurumun kendi alanına ilişkin 
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mesleki bilgi ve deneyimini yine kendi kurumsal hedef ve stratejileriyle uyumlu biçimde 

mekânsal boyuta geçirebilmesidir. Ancak, tüm bu farklı kurum ve kuruluşların hazırladığı 

planlar kendi uzmanlık alanlarının bilgi, deneyim ve değerlerinin aktarıldığı belgeler olmaktan 

çok imar planlama anlayışı ve dili ile hazırlanmış planlar olarak kalmıştır (Ersoy, 2011).

Merkezde yer alan çok sayıda bakanlık ve kurumun, kendi kuruluş kanunlarından gelen 

plan yapma yetkileri nedeniyle, planlama pratiğinde çok başlılıktan doğan bir karmaşanın 

yaşandığı görülmektedir. Planlama ile ilgili yasal düzenlemelerin ve yetkili idarelerin çokluğu, 

var olan planlarda çok sayıda değişikliğe yol açmakta, farklı kurumların yetki alanında bulunan 

üst ölçekli planların, gerek kullanım amacı gerekse fiziksel kararları bakımından birbirleriyle 

bağlantısı kurulamamaktadır (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2010).

Plan hazırlama yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar ile yaptıkları planlar Tablo 2’de yer 

almaktadır.

Tablo 2. Mekânsal Plan Yapma Yetkisi Olan Kuruluşlar
Kurum Plan

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı

Özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait 
arsa ve arazilerde yapılacak mevzi imar planları

Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı

Gecekondu dönüşüm projesi uygulanacak 
alanlarda, mülkiyeti TOKİ’ye ait arsa ve arazilerde, 
valiliklerce toplu konut iskân sahası olarak 
belirlenen alanlardaki her tür ve ölçekteki planlar

Afet ve Acil Durum 
Yönetim Kurumu 
Başkanlığı

Afete uğramış veya afet durumunda zarar görmesi 
muhtemel alanlardaki imar, plan ve proje işleri

Bakanlıklar

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Planı, BGUS

Kalkınma Ajansları Bölge Planları

Bölge Kalkınma İdareleri - Güneydoğu Anadolu Projesi bölgesi sınırları 
içinde belediyelerin imar planı
- Bölgedeki illerin tamamını kapsayacak şekilde 
eylem planları

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı

- Mekânsal Strateji Planları, Bölge ve Havza 
düzeyinde Çevre Düzeni Planları, Bütünleşik Kıyı 
Alanları Planları, Koruma Amaçlı İmar Planları 
- Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 
koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, 
özel çevre koruma bölgeleri ve özel proje 
alanlarındaki her tür ve ölçekteki planlar

İller Bankası Belediyeler için imar planı yapımı
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı

- Entegre Havza Islahı Planı, Havza Yönetim Planı, 
Havza Koruma Eylem Planı,
- Milli park olarak belirlenen alanlardaki gelişme 
planı, yayla alanı olarak ilan edilen yerlerdeki her 
tür ve ölçekteki planlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve 
turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânlar, 
Koruma Amaçlı İmar Planları, Yönetim Planı
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Kurum Plan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB),  Endüstri 
Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için 
hazırlanan planlar

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Planları
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Doğal gazın depolanması, iletimi ve dağıtım 
hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş 
olması şartı aranmaksızın imar planlarına işlenmesi

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı

Demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler, 
limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava 
meydanlarının plan ve projeleri, ulaştırma kıyı 
yapıları master planı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı

Tarım ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planları

Yerel İdareler

Büyükşehir belediyeleri İl Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları, 
Uygulama İmar Planları, Islah İmar Planı, Ulaşım 
Ana Planı

Belediyeler Uygulama İmar Planı, Islah İmar Planı, Nüfusu 
100.000 üzeri belediyelerde Ulaşım Ana Planı

İl Özel İdareleri Mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, 
Büyükşehir dışındaki illerde İl ÇDP

Kaynak: Duyguluer (2014)’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Plan hazırlayan kurum sayısının artmasında, her kurumun kendi alanı ile ilgili temaları 

ya da öncelikleri tek bir plan sürecine dâhil etmek yerine, bunları kendi kuruluş kanunlarına 

ekledikleri maddeler ile ayrı plan türleri haline dönüştürmek istemeleri önemli rol 

oynamaktadır. Dolayısıyla her kurumun; ilgili olduğu ya da üzerinde politika kurduğu alanlar 

için kendi planını ürettiği bir planlama karmaşası ortaya çıkmıştır. Bunun en temel 

nedenlerinden biri, mevcut İmar Kanunu’nun salt mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

şimdiki ÇŞB’nin yetki alanını düzenleyen bir Kanun olarak algılanması ve diğer kurum ve 

kuruluşların kendi kanunlarına planlama yetkilerini ekleme yönündeki eğilimleridir. 

Bu kapsamdaki diğer bir sorun alanı ise literatürdeki yeni plan türlerinin ülkemizdeki 

planlama sistemine, mevcut sistemin unsurları ile uyum ve tutarlılık dikkate alınmadan dâhil 

edilmesidir. Mevcut sistemin dinamikleri, ihtiyaçları ve plan yapma kültür ve birikimi dikkate 

alınmadan ortaya atılan bu kavramların mevzuata girmesiyle mekânsal planlama sisteminde 

aynı ölçek ve ifade diline sahip planlar ortaya çıkmıştır. Bunun bir yansıması Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı tarafından “alansal plan (territorial plan)” ve Çevre Bakanlığı tarafından “çevre 

planı (environmental plan)”  olarak algılanan çevre düzeni planlarının ayrı ayrı olarak 

uygulamaya konulmasıdır.

2.2.3. Planlarda uygulama sorunu

Planlamaya ilişkin en temel sorunlardan birisi planların eksikliği ve yapılmaması değil 

planların uygulanmamasıdır. Yapılan alt ölçekli planların uygulamaya konulamamasının temel 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Doğal gazın depolanması, iletimi ve dağıtım 
hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş 
olması şartı aranmaksızın imar planlarına işlenmesi

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı

Demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler, 
limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava 
meydanlarının plan ve projeleri, ulaştırma kıyı 
yapıları master planı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı

Tarım ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planları

Yerel İdareler

Büyükşehir belediyeleri İl Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları, 
Uygulama İmar Planları, Islah İmar Planı, Ulaşım 
Ana Planı

Belediyeler Uygulama İmar Planı, Islah İmar Planı, Nüfusu 
100.000 üzeri belediyelerde Ulaşım Ana Planı

İl Özel İdareleri Mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, 
Büyükşehir dışındaki illerde İl ÇDP

Kaynak: Duyguluer (2014)’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Plan hazırlayan kurum sayısının artmasında, her kurumun kendi alanı ile ilgili temaları 

ya da öncelikleri tek bir plan sürecine dâhil etmek yerine, bunları kendi kuruluş kanunlarına 

ekledikleri maddeler ile ayrı plan türleri haline dönüştürmek istemeleri önemli rol 

oynamaktadır. Dolayısıyla her kurumun; ilgili olduğu ya da üzerinde politika kurduğu alanlar 

için kendi planını ürettiği bir planlama karmaşası ortaya çıkmıştır. Bunun en temel 

nedenlerinden biri, mevcut İmar Kanunu’nun salt mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

şimdiki ÇŞB’nin yetki alanını düzenleyen bir Kanun olarak algılanması ve diğer kurum ve 

kuruluşların kendi kanunlarına planlama yetkilerini ekleme yönündeki eğilimleridir. 

Bu kapsamdaki diğer bir sorun alanı ise literatürdeki yeni plan türlerinin ülkemizdeki 

planlama sistemine, mevcut sistemin unsurları ile uyum ve tutarlılık dikkate alınmadan dâhil 

edilmesidir. Mevcut sistemin dinamikleri, ihtiyaçları ve plan yapma kültür ve birikimi dikkate 

alınmadan ortaya atılan bu kavramların mevzuata girmesiyle mekânsal planlama sisteminde 

aynı ölçek ve ifade diline sahip planlar ortaya çıkmıştır. Bunun bir yansıması Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı tarafından “alansal plan (territorial plan)” ve Çevre Bakanlığı tarafından “çevre 

planı (environmental plan)”  olarak algılanan çevre düzeni planlarının ayrı ayrı olarak 

uygulamaya konulmasıdır.

2.2.3. Planlarda uygulama sorunu

Planlamaya ilişkin en temel sorunlardan birisi planların eksikliği ve yapılmaması değil 

planların uygulanmamasıdır. Yapılan alt ölçekli planların uygulamaya konulamamasının temel 
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nedenlerinden biri İmar Kanunu 18’inci maddesinin5 uygulanmamasıdır. İmar uygulamalarında 

18’inci maddenin yerine 15’inci ve 16’ncı maddelerin uygulandığı, mevzi planlama ile 

serpiştirilmiş bir yapıda kentsel gelişmenin neticesinde belediyelerin sosyal donatı, yol, yeşil 

alan gibi temel ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiği; aynı plandan etkilenen bazı kesimlerin 

yüksek kazançlar elde ederken arsası yeşil alan, sağlık veya eğitim tesisleri için ayrılan yerlerde

kalanların ise kamulaştırma da yapılmadığı için ya arsasını değerlendiremeyip mağdur olduğu 

ya da plan değişikliği yönünde baskı oluşturduğu görülmektedir. 

2.2.4. Yatırım yeri temini sorunu

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda yatırım için uygun 

yerin bulunmasında önemli zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Yatırım için uygun yer 

bulunamaması nedeniyle sağlanan mali teşvikler, nitelikli işgücü yetiştirilmesine dair 

uygulamalar ile tanıtım ve destek çalışmalarının sonuçsuz kalması riski ortaya çıkmaktadır. 

OSB ve teknoloji geliştirme bölgelerinde spekülatif amaçlı arsa sahipliği, kamu varlıklarının 

tam olarak bilinmemesi ile sayısal ve sorgulanabilir bir arazi envanterinin oluşturulamaması bu 

sorunu daha da derinleştirmektedir. 

Belediyelerin hazırladığı ve uygulamaya esas teşkil edecek 1/1.000 ölçekli planlarda 

yatırıma uygun nitelikte (eğim, yola yakınlık, parsel büyüklüğü vb) yer temin edilmesine ilişkin 

yönlendirici hükümlere yer verilmemektedir. Bu eksiklik üst ölçekli planlarla giderilmeye 

çalışılmaktadır. Yatırım kararlarının üst ölçekli planlar üzerinden verilmesi üç problem 

oluşturmaktadır: 

Birincisi; üst ölçekli planlarda sadece tarım ve orman alanları, korunması gereken 

alanlar ile hassas bölgeler üzerinden bir tespit yapılabilmektedir. Ancak, yatırım yerinin temini 

aşamasına gelindiğinde bu planlar yerel yönetimler için yeterli şekilde yönlendirici 

olamamaktadır. Halbuki üst ölçekli planlarla daha alt ölçekli planları hazırlayacak olan 

büyükşehir belediyelerine ve belediyelere yön gösterilmesi, bölge planlarındaki gelişme 

öngörüleri de dikkate alınarak gerekli büyüklük, eğim, yola yakınlık, rüzgar yönü vb. kriterlerin 

karşılandığı nitelikteki alanların yatırım yeri olarak planlarda belirlenmesinin sağlanması 

gereklidir. 

5 İmar Kanunu’nun 18. Maddesi mülkiyete ilişkin olup imar planları uygulanırken taşınmazın konum ve 
işlevinin yeniden düzenlemesini esas alır. Bu uygulamayla; yol, yeşil alan, sağlık tesisi, ibadethane, okul gibi kamu 
alanlarının imar parsellerinde oluşan değer artışı karşılığında düzenlemeye giren parsel sahiplerinden bedelsiz 
olarak alınarak kamuya transferini öngörür. Bu düzenleme uygulamada parselasyon planı, düzenleme ortaklık payı 
(DOP) kesintisi, hamur kuralı ile birlikte kullanılmaktadır. 
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İkincisi; 1/100.000 ve üzeri ölçekli planlarla yatırım yeri kararlarının verilmesi plan 

yapma tekniği açısından sorunludur. Bu ölçeklerde yatırım yeri kararı verilecek alanlar harita 

üzerinde çok küçük bir alanı kaplamaktadır. 

Üçüncüsü; yatırım yeri kararının yerel yönetimlerin müdahil olmadığı merkezi düzeyde 

müşavir firmalar aracılığıyla hazırlanan planlar üzerinden verilmesidir. Bu durum, ruhsat ve 

yapı izinlerini verme yetkisine sahip belediyelerin kent için öngörüleri ile merkezi düzeydeki 

öngörülerin çelişmesine ve bu durum yatırımların uygulama aşamasında çeşitli izin ve ruhsat 

işlemleri nedeniyle gecikmesine neden olmaktadır.

Yatırımlara ilişkin yer seçim kararlarının üst ölçekli planlarla verilmesi sonucunda 

yatırımları etkileyen plan kademelerinin sayısı da artmaktadır. Hâlihazırda; bölge ve il

düzeyindeki ÇDP’lerle nazım ve uygulama imar planları yatırımları bağlayıcı kararlar 

üretmektedir. Buna yeni mevzuat düzenlemeleri ile ülke ve bölge düzeylerindeki MSP’ler de 

eklenmiştir. Yatırım yeri teminine ilişkin çözüm önerileri arasında bir yandan bölge düzeyinde 

ÇDP’lerin tamamlanması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı ile desteklenmesine 

yönelik bir yaklaşım varken, diğer yandan buna ilave olarak bölge düzeyinde MSP’lerin

hazırlanması da gösterilmektedir. Yeni planlar ihdas ederek sorunu çözme yaklaşımının 

sonucunda planlar yatırım kararlarını kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaktadır. Çünkü bir yerde 

yatırım yapılabilmesi için yatırımcının tüm bu plan bilgilerine erişmesinin yanında, bunlarda 

değişiklik olup olmadığını takip etmesi, aynı zamanda plan yapan tüm kurumlarla yatırım 

kararının ayrı ayrı plan kararlarına uygunluğunun görüşmesi ve olumlu görüş alması 

gerekmektedir. Ayrıca, yatırım yeri kararının ülke ve bölge ölçeğindeki planlarla verilmesi, 

stratejik niteliği ağır basan üst ölçekli planlar için sürekli bir değişiklik ihtiyacı ve baskısı 

oluşturmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde elde edilecek temel çıkarım yatırım yeri 

bulma sorununu yeni planlar üreterek değil, mevcut arazi stokuna ilişkin envanter altyapısının 

geliştirilmesi, planlama sürecindeki izinlerle işleyişin basitleştirilmesi ve planlama 

sistematiğinin sadeleştirilmesi yoluyla çözülmesi gerektiğidir. 

Bu bağlamda, CBS altyapısı ile sayısallaştırılan planlama kararları yatırımcıların 

yatırım yeri bulması ve bunlar üzerindeki kararları incelemesi açısından en etkin ve etkili 

araçtır. CBS altyapısı aynı zamanda, ölçekler arası karar aktarım süreçlerini de 

kolaylaştırabilecek özelliklere sahiptir. CBS altyapısına ilave olarak planlama hiyerarşisinde ve 

mevzuatında da sadeleştirme ve tamamlayıcılık ile bütünlüğü sağlama ihtiyacı bulunmaktadır. 
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2.2.5. Kent tanımı sorunu

Mekânsal planlama başlığı altında yer almasa da bu alanı doğrudan etkileyen diğer bir 

temel eksiklik ülkemizdeki kent tanımının ya da diğer bir ifadeyle kent-kır ayrımının 

güncelliğini yitirmesidir.

Şehri tanımlama sürecinin tarihsel olarak üç aşaması bulunduğu görülmüştür. İlk aşama 

kentin kırdan nüfus büyüklüğüne bağlı olarak ayrıştırılmasıdır. İkinci aşama, kırdan ayrışan 

kentlerin büyüklüklerine göre kategorilere ayrılması; son aşama ise yerleşmelerin yoğunluk, 

işlev ve ilişkiler açısından dinamik olarak tarif edilmesidir. Bu süreç incelendiğinde şehir 

tanımlarının şehir olgusunu daha bütüncül olarak tanımlamaya doğru tekâmül ettiği ve şehrin 

gelişen fonksiyonlarını da içerecek şekilde evrildiği görülmektedir.

Konu, ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, hem şehri tanımlamaya dönük 

çalışmaların yetersiz olduğu hem de geliştirilen tanımların günümüz ihtiyaçlarına cevap 

vermediği görülmektedir. Yoğun göç, hızlı şehirleşme ve küreselleşme etkilerine maruz kalan 

şehirlerimiz için kullanılan tanımlamalar ve gruplamalar, ülkemiz şehirlerini ve şehirleşme 

sürecini anlamak için yeterli değildir. 

İdari sınırlar ve nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan tanımlamaların tutarsızlıkları, uç 

değerlere sahip yerleşim yerleri tespit edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Tablo 3’te yerleşim 

yerleri kademelerinin nüfusu en büyük ve en küçük yerleşmeler bazında karşılaştırılması yer 

almaktadır.

Tablo 3. Yerleşim Kademeleri Bazında Nüfus Karşılaştırılması

Kademe En Büyük En Küçük Oran

İl İstanbul 14.657.434 Bayburt 78.550          187   

Büyükşehir İstanbul 14.657.434 Ordu 728.949            20   

Belediye İstanbul 14.657.434 Çankırı/Bayramören 571 25.670   

İlçe Ankara/Çankaya 922.536 Konya/Yalıhöyük 1.512          610   

İl merkezi Batman 392.738 Ardahan 19.777            20   

İlçe merkezi Zonguldak/Ereğli 114.274 Çankırı/Bayramören 571          200   

Belde Çanakkale-Merkez-Kepez 21.100 Yozgat/Sarayköy/Ozan 1.326            16   

Mahalle İstanbul/Bahçelievler/Zafer 86.445 Ankara/Şereflikoçhisar/Çatçat 11 7.859   

Köy Hakkari/Şemdinli/Gelişen 5.747 (İsmi belirtilmeyen köy)6 1 5.747   

Kaynak: TÜİK, 2016

Tabloda istatistiki tanımlar ile idari tanımlar arasındaki uyumsuzluk açıkça 

görülmektedir. Örneğin, 19.777 nüfusu ile Ardahan il merkezi 20 bin nüfusu baz alan kır-kent 

6 10 kişinin altındaki yerleşim birimlerinin ismi raporlanmamaktadır.
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ayrımına göre kır olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer çarpıcı örnek ise 571 nüfuslu Bayramören 

ilçesi, il ve ilçe merkezlerini şehir olarak kabul eden şehir-köy ayrımına göre şehir olarak 

tanımlanırken, Kepez beldesinin 21.100 nüfusuyla şehir kategorisinde değerlendirilmemesidir.7

Ayrıca, genel olarak değerlendirildiğinde, TÜİK verilerine göre ülkemizdeki 970 ilçeden 

369’unun nüfusunun 20.000’in altında olması mevcut tanımların yetersizliği bakımından 

önemli bir göstergedir.8

Büyükşehir Belediyesi Kanununda 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 

büyükşehir sınırlarının bütünşehir yaklaşımı çerçevesinde il sınırı olarak belirlenmesi, 

hâlihazırdaki sınıflandırma problemini daha da artırmıştır. Zira büyükşehir sınırlarındaki belde 

ve köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, bu yerleşmelerin nüfus büyüklüğü üzerinden bir kır-

kent ayrımı yapılması imkânını ortadan kaldırmakta ve il sınırları içinde ilçeler dışındaki tüm 

alanın kent olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. 

Kent tanımının yetersizliğin yol açtığı en önemli problem, şehirlerimizin güncel ihtiyaç 

ve işlevlerine uygun bir şekilde yönetilememesidir. Zira gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

şehirleşme hızı düştükçe şehirleşme politikaları da yapı değiştirmektedir. Örneğin, başlangıçta 

şehre yeni gelen kişiler için konut sağlama ihtiyacı ön plandayken günümüzde yaşam kalitesinin 

artırılması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, yeni 

tanımların yapılması, politika belirleme süreçlerine daha önemli girdiler oluşturacaktır. 

Öncelikle kırın kentten sadece nüfus büyüklüğüne bağlı olarak değil, aynı zamanda yoğunluk 

ve işlev olarak da ayrılması, kentsel ve kırsal alanlar için daha etkin politika kararlarının 

alınmasını sağlayacaktır. Diğer yandan, şehirlerin kademelenmesi ile her bir kademeye özgü 

sorunlara ve gelişme potansiyellerine dönük çözümler, stratejiler ve politika araçları 

üretilmesine imkân sağlanacaktır. 

Hâlihazırda politika uygulamalarının sadece üç kademeli (köy, şehir, büyükşehir) idari 

yapılanmaya göre farklılaştırılmasının büyümekte olan şehirler için yeterli olmadığı, yakın bir 

örnek olarak büyükşehir belediyelerinin sayısının artırılması için yapılan tanım değişikliği ile 

bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yeni Kanun, eldeki tek kategori olan büyükşehir tanımını, bu 

illeri de içine alma gayesiyle genişletirken, İstanbul gibi dünya ölçeğindeki megapolleri ise 

tanımlayamaz hale getirmiştir. İstanbul, halihazırda 14 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en 

büyük 19’uncu ve Avrupa’nın en kalabalık şehri konumundadır. Hal böyle iken, mevcut 

7 TÜİK 2015 ADNKS sonuçları baz alınmıştır.
8 TÜİK 2016 ADNKS sonuçları baz alınmıştır.
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2.2.5. Kent tanımı sorunu

Mekânsal planlama başlığı altında yer almasa da bu alanı doğrudan etkileyen diğer bir 

temel eksiklik ülkemizdeki kent tanımının ya da diğer bir ifadeyle kent-kır ayrımının 

güncelliğini yitirmesidir.
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Konu, ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, hem şehri tanımlamaya dönük 

çalışmaların yetersiz olduğu hem de geliştirilen tanımların günümüz ihtiyaçlarına cevap 

vermediği görülmektedir. Yoğun göç, hızlı şehirleşme ve küreselleşme etkilerine maruz kalan 

şehirlerimiz için kullanılan tanımlamalar ve gruplamalar, ülkemiz şehirlerini ve şehirleşme 

sürecini anlamak için yeterli değildir. 

İdari sınırlar ve nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan tanımlamaların tutarsızlıkları, uç 

değerlere sahip yerleşim yerleri tespit edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Tablo 3’te yerleşim 

yerleri kademelerinin nüfusu en büyük ve en küçük yerleşmeler bazında karşılaştırılması yer 

almaktadır.

Tablo 3. Yerleşim Kademeleri Bazında Nüfus Karşılaştırılması

Kademe En Büyük En Küçük Oran

İl İstanbul 14.657.434 Bayburt 78.550          187   

Büyükşehir İstanbul 14.657.434 Ordu 728.949            20   

Belediye İstanbul 14.657.434 Çankırı/Bayramören 571 25.670   

İlçe Ankara/Çankaya 922.536 Konya/Yalıhöyük 1.512          610   

İl merkezi Batman 392.738 Ardahan 19.777            20   

İlçe merkezi Zonguldak/Ereğli 114.274 Çankırı/Bayramören 571          200   

Belde Çanakkale-Merkez-Kepez 21.100 Yozgat/Sarayköy/Ozan 1.326            16   

Mahalle İstanbul/Bahçelievler/Zafer 86.445 Ankara/Şereflikoçhisar/Çatçat 11 7.859   

Köy Hakkari/Şemdinli/Gelişen 5.747 (İsmi belirtilmeyen köy)6 1 5.747   

Kaynak: TÜİK, 2016

Tabloda istatistiki tanımlar ile idari tanımlar arasındaki uyumsuzluk açıkça 

görülmektedir. Örneğin, 19.777 nüfusu ile Ardahan il merkezi 20 bin nüfusu baz alan kır-kent 

6 10 kişinin altındaki yerleşim birimlerinin ismi raporlanmamaktadır.
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ayrımına göre kır olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer çarpıcı örnek ise 571 nüfuslu Bayramören 
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Öncelikle kırın kentten sadece nüfus büyüklüğüne bağlı olarak değil, aynı zamanda yoğunluk 

ve işlev olarak da ayrılması, kentsel ve kırsal alanlar için daha etkin politika kararlarının 

alınmasını sağlayacaktır. Diğer yandan, şehirlerin kademelenmesi ile her bir kademeye özgü 

sorunlara ve gelişme potansiyellerine dönük çözümler, stratejiler ve politika araçları 

üretilmesine imkân sağlanacaktır. 

Hâlihazırda politika uygulamalarının sadece üç kademeli (köy, şehir, büyükşehir) idari 

yapılanmaya göre farklılaştırılmasının büyümekte olan şehirler için yeterli olmadığı, yakın bir 

örnek olarak büyükşehir belediyelerinin sayısının artırılması için yapılan tanım değişikliği ile 

bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yeni Kanun, eldeki tek kategori olan büyükşehir tanımını, bu 

illeri de içine alma gayesiyle genişletirken, İstanbul gibi dünya ölçeğindeki megapolleri ise 

tanımlayamaz hale getirmiştir. İstanbul, halihazırda 14 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en 

büyük 19’uncu ve Avrupa’nın en kalabalık şehri konumundadır. Hal böyle iken, mevcut 

7 TÜİK 2015 ADNKS sonuçları baz alınmıştır.
8 TÜİK 2016 ADNKS sonuçları baz alınmıştır.
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tanımlamalar itibarıyla İstanbul için ayrı bir sınıflandırma olmadığından, sadece 750 bin nüfus 

ölçütünü sağlayan diğer illerle birlikte büyükşehir konumunda yer almaktadır.  

Bunlar dikkate alınmadan, büyükşehirlerin “bütünşehir” olarak tarif edilmesi, bütün bu 

alanın şehir statüsünde ya da kullanımında olduğu yanılgısını ortaya çıkarmaktadır. İdari olarak 

böyle bir durum ortaya çıksa bile il sınırları içerisindeki tüm yerleşimlerin şehir statüsünü 

kazanması beklenemez. Bu nedenle, büyükşehir sınırları içerisinde de nerede kent nerede kır 

işlevinin olduğunun tespit etmek üzere bir kır-kent ayrımı zaruridir.  

Kent Eşiği Araştırması ve Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi gibi çalışmalar 

güncellenmediği için günümüzde şehirleşme ve bölgesel gelişmeye ilişkin önemli kararların 

alınmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bugüne dair yeni şehir tanımları ve bölge tipolojileri 

üretmek için öncelikle bu tanımlarda kullanılan yöntemlerin gerektirdiği veri altyapısının 

oluşturulması, yukarıda bahsedilen çalışmaların modern yöntemler ışığında yenilenmesi ve 

başta OECD ve AB’de kullanılan yöntemlerin Türkiye için test edilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

Sonuç olarak, BM tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında şehirleşme 

oranının yüzde 80’lere ulaşacağı ülkemizde;

• Ekonomik faaliyetlerin ve sosyal hayatın merkezi olan şehirlerimizi bütüncül olarak 

tanımlayan,

• Farklı büyüklük ve nitelikteki şehirlerimizi sınıflandırmaya imkân veren,

• Ulaşım ve iletişim imkânlarının geliştiği günümüzde şehirlerimizin etki alanlarını ve 

birbirleri ile etkileşimini tarif eden,

• Şehirlerin yönetim biçimine ve şehirleşmeye ayrılan kaynakların dağılımına esas 

teşkil eden, 

• Dünyadaki gelişme ve yöntemlerle uyumlu,

bir şehir tanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.2.6. Asgari kentsel standartların yetersizliği ve denetimsizliği 

Türkiye’de kentsel yaşam kalitesine dair bazı sosyal ve teknik altyapı standartlarına 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer verilmiştir. Yönetmelikte eğitim tesisi alanı, 

sosyal alanlar, açık ve yeşil alanlar, sağlık tesisi alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, ibadet yeri 

ve teknik altyapıya ilişkin asgari alan büyüklüğü ve kişi başına düşen alan standartları 

belirlenmiştir.  Ancak bu standartlar yeterli olmamakla birlikte yapılan mekânsal planlarda bu 

standartlara uyulmaması durumunda herhangi yaptırım bulunmamaktadır. Bunun yanında, bu 
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yönetmelikteki standartlar bazı sosyal ve teknik altyapıların yalnızca mekânsal büyüklüğüne 

dair bir düzenleme getirmektedir. Hizmetin sunum kalitesine ilişkin bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir.

Yönetmeliğin 12’nci maddesinde “imar planlarında; çocuk bahçesi, oyun alanı, açık 

semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul fonksiyonları takriben 500 metre, 

ortaokullar takriben 1.000 metre, liseler ise takriben 2.500 metre mesafe dikkate alınarak yaya 

olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir.” ifadesine yer verilmiştir. Temel 

hizmetlerin yürüme mesafesinde yer alması hizmetlere erişilebilirlik açısından önem arz 

etmekle birlikte yönetmelikte bu durum zorunluluk olarak ifade edilmemiştir.

Söz konusu yönetmelikte belirlenen asgari kentsel standartların ve erişilebilirlik 

standartlarının uygulamada ne düzeyde olduğunun tespit edilmesine yönelik bir izleme ve 

denetleme altyapısı mevcut değildir.

2.3. Örnek Durum İncelemesi: İzmir-Manisa 1/100.000 Çevre Düzeni Planı9

Alt ölçekli planların bir üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanması gerekliliği hem İmar 

Kanunu hem de Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile zorunlu tutulmuş, kademeli birliktelik 

ilkesi bu Yönetmelikte önemle vurgulanmıştır. Bu kapsamda, bir ÇDP örnek alınarak bu planın 

alt ölçekli planları yönlendirme kapasitesi ve etkinliği incelenmiştir. 

ÇDP’lerin plan hükümlerinde ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde ölçekler 

arası büyütme/küçültme yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu ifadenin sebebi alt ölçekli planlar 

hazırlanırken ÇDP’lerden büyütme yapılması yoluyla sınırların belirlenmesinden kaçınılması 

ve planın yapıldığı ölçekteki haritadaki coğrafi eşikler dikkate alınarak sınırların belirlenmesi 

gerektiğidir. Alt ölçekli planların ÇDP’lere uyumu ya da uyumsuzluğu çoğunlukla dava ya da 

ihtilaf konusu olmuştur. Bu durumda, ÇDP’ye uyum şartının sağlanıp sağlanmadığının, başka 

bir usul belirlenmediği için, büyütme/küçültme ile aranmasından başka çare kalmamaktadır. Bu 

durumda ise, 1/100.000 ölçekte düz bir çizgi ile ifade edilebilen bir yol aksı, bir sanayi alanı ya 

da orman alanı sınırı, dağlık bir alanda 1/25.000 ölçekte hafif bir kavisi işaret edebilmekte, 

1/1.000 ölçekte ise sağa ve sola kıvrımlı bir yol olarak tanımlanabilmektedir. Doğrudan 

büyütme/küçültme yapıldığında topoğrafik şartların göz ardı edildiği düz bir çizgi ile sınır 

belirlenmesi ve/veya çok ince detayların işlendiği ÇDP sonuçlarına varılmaktadır. 

9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı
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tanımlamalar itibarıyla İstanbul için ayrı bir sınıflandırma olmadığından, sadece 750 bin nüfus 
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oluşturulması, yukarıda bahsedilen çalışmaların modern yöntemler ışığında yenilenmesi ve 

başta OECD ve AB’de kullanılan yöntemlerin Türkiye için test edilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

Sonuç olarak, BM tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında şehirleşme 

oranının yüzde 80’lere ulaşacağı ülkemizde;

• Ekonomik faaliyetlerin ve sosyal hayatın merkezi olan şehirlerimizi bütüncül olarak 

tanımlayan,

• Farklı büyüklük ve nitelikteki şehirlerimizi sınıflandırmaya imkân veren,

• Ulaşım ve iletişim imkânlarının geliştiği günümüzde şehirlerimizin etki alanlarını ve 

birbirleri ile etkileşimini tarif eden,

• Şehirlerin yönetim biçimine ve şehirleşmeye ayrılan kaynakların dağılımına esas 

teşkil eden, 

• Dünyadaki gelişme ve yöntemlerle uyumlu,

bir şehir tanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.2.6. Asgari kentsel standartların yetersizliği ve denetimsizliği 

Türkiye’de kentsel yaşam kalitesine dair bazı sosyal ve teknik altyapı standartlarına 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer verilmiştir. Yönetmelikte eğitim tesisi alanı, 
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standartlara uyulmaması durumunda herhangi yaptırım bulunmamaktadır. Bunun yanında, bu 
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9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı
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ÇŞB tarafından yaptırılan İzmir-Manisa 1/100.000 ölçekli ÇDP Plan Paftası ve Plan 

hükümlerine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. ÇDP’lerin arazi kullanıma yönelik 

kararları incelenmiş olup kararlar, yerleşim alanlarının (mevcut ve gelişme alanları) 

belirlenmesi, mevcut orman, tarım alanı, korunacak alan, turizm alanı vb. kullanımların 

sınırlarının çizilmesi, mevcut ve planlanan kamu yatırımlarının planlara işlenmesi, ana ulaşım 

akslarının işlenmesi ve nüfus projeksiyonlarının yapılması olarak özetlenebilir. Yeni dönem 

ÇDP olarak adlandırılabilecek, mevcut uygulamalarda yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak 

hazırlanan İzmir-Manisa 1/100.000 ÇDP plan paftaları ve plan hükümleri de detaylı olarak 

incelenmiştir.   

İzmir-Manisa 1/100.000 ÇDP’nin amacı aşağıdaki şekilde yazılmıştır:

• Yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı 

sorunların ortadan kaldırılması

• Kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması

• Gelişmelerin sürdürülebilir kılınması

• Ekolojik dengeyi bozacak müdahalelerin engellenmesi

• 2025 yılı hedef alınarak kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde 

sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal gelişmenin yönlendirilmesidir. 

Bu amaçların sağlanabilmesi için plan paftası hazırlanmış, alt ölçekli planların bu plana 

uygun olarak hazırlanması gerektiği yasa ve yönetmelikle teminat altına alınmıştır. Planın 

hazırlanış tekniği “imar planı” yaklaşımıdır. Sınırı belirlenmiş bir alana kullanım kararı 

getirilmektedir. Plan hükümleri ile de bu alana ilişkin kullanım kararının nasıl ele alınacağı tarif 

edilmektedir.

Örnek ÇDP’nde amaç, “parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan 

kaldırılması” olarak ifade edilmektedir. Bu amaç, planın bir bütün olarak geçerli olması, planın 

bütünlüğünü bozacak olan parçacı değişiklik ve düzenlemeler ile sektörel olarak 

tanımlanabilecek kamu yatırımları, kentsel dönüşüm uygulamaları, sanayi alanları vb. ile ilgili

sektör bazında münferit karar verilmemesi anlamını taşımaktadır. Bu planlama yaklaşımına 

göre planlama alanında sektörel ve parçacı yaklaşımın yarattığı sorunları bertaraf etmek için 

hedef yılına kadar ÇDP ile düzenlendiği şekilde gelişme sağlanmalıdır. Ayrıca, kademeli 

birliktelik ilkesi gereğince alt ölçekli planlar ile ÇDP’de yer almayan her hangi bir 

sektörel/parçacı düzenlemeye gidilmemesi gerekir.   

Ancak, plan hükümlerinde bu amaç ile uyumlu olmayan, sektörel ve parçacı bir 

yaklaşımla, ortaya çıkacak yatırım kararlarının ÇDP dışına çıkarıldığı görülmektedir. Bunun 
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temel sebebi, planlama kararının sadece pafta üzerine çizim ile tanımlanması nedeniyle,

öngörülen yatırımın ÇDP paftalarında yer almamasının yaratacağı hukuki problemlerin önüne 

geçilmesidir. Yatırımın önünde engel olarak görülen ÇDP revizyonu/değişikliği gibi süreçler 

ve yaşanılan zaman kayıpları bu plan notlarının ÇDP’lere eklenmesiyle ortadan kalkmıştır.  Bu 

yaklaşımı yansıtan plan hükmü örnekleri aşağıdadır:

• 7.25 Bu plan kapsamındaki alanlarda, ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, 

eğitim, bölge parkı, büyük kentsel yeşil alanlar gibi sosyal donatı alanları, kent veya 

bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri,…Belediye Hizmet 

Alanı, Mezbaha, Karayolu, Demiryolu, Havaalanı, Baraj, Enerji İletimi…,OSB’ler,

Endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler yapılabilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) olumlu, ….görüşü olması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek olmaksızın

kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. 

Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa 

gönderilir. 

• 7.27 Bu plan kapsamındaki TOKİ’ye tahsis edilmiş alanlarda, TOKİ tarafından 

üretilecek toplu konut alanlarına ilişkin başvurular, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna tabi alanlar, .....bu planın koruma, 

gelişme ve planlama ilkeleri ve nüfus kabulleri çerçevesinde ilgili idaresince 

değerlendirilir. Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçekli planlar veri tabanına 

işlenmek üzere Bakanlığa iletilir. 

• Orman Kanunun 2/B maddesine konu olan alanlarda sanayi amaçlı kullanım dışında 

kalan "yerleşim alanı" talepleri …çevre düzeni planında değişiklik gerekmeksizin

alt ölçekli planlarda değerlendirilebilir. 

• 7.32 kıyı kullanımları ile bunlarla ilişkili kamu kullanımına açık (günübirlik-turizm) 

kullanımların ve kıyı yapılarının yer aldığı alt ölçekli planlar bütüncül olarak 

hazırlanacaktır. alt ölçekli planlar 3621 sayılı kıyı kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde

belirtilen yapılaşma koşulları çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların uygun 

görüşü olması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek olmaksızın ilgili idaresince 

hazırlanır ve onaylanır.

• 7.51 Bu planda kentsel yerleşme alanı ve kırsal yerleşme alanı olarak belirlenen 

alanların baraj gölü altında kalması durumunda, bu alanlara ilişkin yeni yer 

seçimleri ve alt ölçekli planlar ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda çevre 

düzeni planı değişikliği yapılmaksızın ilgili idarelerce yapılır ve onaylanır. 
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Onaylanan planlar veri tabanına işlenmek üzere sayısal ortamda Bakanlığa 

gönderilir. 

Bu durumda, ÇDP ile her hangi bir yatırımın yer seçimi, yapılaşma koşulları, birbirleri 

ve yerleşmeler ile ilişkileri açısından düzenleme getirilmemektedir. Bütün sektörel ve parçacı 

yatırımlar ÇDP olsun veya olmasın yapılabilmektedir. Planın; üniversite, OSB, enerji iletim 

hattı vb. yatırımları planlayacak olanlara bölgenin özelliklerini ve coğrafi şartlarını, özellikle 

yatırıma konu edilmemesi gereken alanları belirtme vazifesini yerine getiremediği 

görülmektedir. ÇDP’lerin sektörel yatırımların yönlendirilmesi, yer seçimi yapılması ve alt 

ölçekli planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususları belirtmesi beklenirken plan 

hükümlerinde hiçbir düzenleyici tedbir yer almamaktadır. 

Kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması ise ÇDP’lerin diğer 

amacıdır. Bu amaca yönelik olarak plan paftalarından örnekler  (ölçeksiz) verilmiştir. Sarı ile 

boyalı alanlar kentsel gelişme alanı olarak belirlenmiş, kahverengi ile gösterilen alanlar ise 

kentsel yerleşik alanları göstermektedir. Her iki plan parçasından da görüleceği üzere plan ile 

belirlenen kentsel gelişme alanlarının sınırları mm. düzeyinde detaylı ve yerleri ise tam olarak 

belirlidir. Örneğin, L 17 numaralı plan paftasında yer alan Urla ve Seferihisar yerleşmelerinin 

gelişme alanları belirlendiği gibi orman içinde ya da yol kenarında münferit gelişme alanlarına 

da yer verilmiştir.  

Şekil 6. Örnek ÇDP Gösterimi
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Bu alanda, yerleşim alanlarının ve sanayi alanlarının belirlenmesine yönelik plan 

hükümleri plan paftası ile birlikte değerlendirilmelidir. Plan paftasında her yerleşme için 

gelişme alanlarının belirlendiği görülmektedir. Gelişme alanlarının yönü, sınırı belirlenmiş; her 

yerleşme için nüfus projeksiyonları yapılmıştır. Plan paftasında; 1/100.000 ölçekte ve milimetre

detayında orman içinde, karayolu boyunda, tarım alanı içinde küçük yerleşme parçaları da yer

almaktadır. Gerek gelişme alanı sınırında, gerekse bahis konusu küçük sarı parçaların

sınırlarında ihtilaflar oluşmaya devam etmektedir. Sarı alanın içi spekülatif değer artışına konu 

edilebilecekken; dışı tarım, mera, orman olarak mevcut arazi kullanımını sürdürmektedir. Plan 

alt ölçekli planlara sınır ve nüfus projeksiyonu dışında alt ölçekli planları yönlendirme gücü 

zayıftır. Yapılaşmanın yoğunluğu, niteliği, sağlanacak standartlar vb. ile ilgili 3194 sayılı 

Kanuna referans verilmektedir. Bu plan yapılmamış olsa yerleşmelerin öngörülen sınırları 

dışında değişen hiçbir şey olmayacağı anlaşılmaktadır. Yerleşmelere gelişme alanı 

tanımlanırken mevcut nüfus ve yerleşik alana bakılmış ancak imar planı yapılmış alanların 

büyüklüğü, beklenen nüfus artışını karşılama oranı vs. dikkate alınmamıştır. Varsa mevcut imar 

planlarının bu ÇDP sınırları içinde kalan bölümlerinin uygulanacağı, dışında kalan yerlerin ise 

%70 doluluk sağlandıktan sonra imara açılabileceği belirtilmiştir. Hâlbuki gelişme alanı 

belirleyen planın bu gelişme alanını belirlerken faydalanacağı verilerden birisinin de mevcut 

planlı alanların büyüklüğü ve doluluk oranları olması gerekir. Planların kısa sürede, merkezden 

hazırlatılmış olması yerleşme bazında detaylı çalışılmasını imkânsız ve gereksiz kılmaktadır.

Şekil 7. ÇDP Karar Unsurları
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Yerleşmelerin hangi yöne büyüyeceği kadar tek katlı/ iki katlı yapılaşma mı, çok katlı 

yapılaşma mı öngörüldüğü gibi hususlar da ileride doğacak alan ihtiyacını belirlemekte etkili 

olacaktır. ÇDP, yerleşmelerin farklı gelişme stratejileri geliştirmelerini beklememekte, onları 

belirli sınırlar içinde bilindik imar düzeniyle yapılaşmasından öte bir yaklaşım ortaya 

koyamamaktadır. “Kontrollü kentleşmenin” amacı, yerleşme alanı sınırını belirlemek ve nüfus 

projeksiyonu yapmakla sağlanmaktadır. Sınır belirleme hususu da plan hükümleriyle alt ölçekli 

planlara bırakılmıştır. 

Diğer yandan, ÇDP’lerde katılımın sağlanması, yerelden plana katkı alınması ve 

yönlendirilmesi gibi pratikleri bulunmamaktadır.

Ayrıca; tarım alanı, orman alanı, korunacak alan vb. sınırları kendi kanunları ile 

belirlenmektedir. Kamu yatırımlarına ilişkin hiçbir ilave öneri/karar tesis edilememektedir. 

Yerleşim alanları sınırlarında yapılacak alt ölçekli planlara ilişkin olarak ise zaten yürürlükteki 

mevzuatın uygulanacağı ifade edilmektedir. 

Bu bağlamda, plan hükümlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır: 

• 7.2. Bu plandan ölçü alınarak uygulamaya geçilemez. Bu plan ile belirlenen kentsel 

gelişme alanları, bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermez. Bu 

alanların sınırları, alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri ile doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, bu planda ve plan 

hükümleri ekinde yer alan tabloda belirlenen hedef nüfus dikkate alınarak 

kesinleştirilir 

• 7.3. Yerleşmeler için bu planının onama tarihinden önce onaylanmış olan imar 

planlarının bu planla belirlenen arazi kullanım kararları ve nüfus projeksiyonları 

esas alınarak belirlenecek kısmında imar ve ruhsat uygulamaları devam ettirilir. 

İmar planlarının nüfus ve arazi kullanım kararları açısından bu plana uygun 

olmayan bölümlerinde ise yerleşmelerin ADNKS’ye göre gerçekleşen nüfusunun bu 

planla belirlenen nüfus kabullerinin %70 ine ulaşması sonrasında imar 

uygulamaları ve/veya ruhsat işlemleri gerçekleştirilebilir.

• 7.28. Bu planda gösterilenler dışında, kentsel ve kırsal yerleşme alanları içinde yer 

alacak sosyal ve teknik altyapı alanlarının, alt ölçekli planlarda dengeli ve 

fonksiyonel olarak dağılımı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde 

belirtilen standartlara göre sağlanacaktır.

• 7.53. Bu planda sembol olarak gösterilen kullanım türlerinde, sembolün bulunduğu 

alan planın ölçeği gereği yer seçimi kararı verilmiş kesin alan olmayıp bu 
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kullanıma ilişkin yer seçimi ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 

çevre imar bütünlüğü dikkate alınarak alt ölçekli planlarla yapılabilecektir. Ayrıca 

bu planın ölçeği gereği arazi kullanım türünün ve sınırlarının gösterim tekniği 

nedeniyle (sembol, yol vb.) algılanamadığı alanlarda, bu planın diğer hükümleri 

dikkate alınarak alt ölçekli planlarda yetkili idarelerce kullanım kararı belirlenir.

• 8.1.1.3. Kentsel yerleşme alanlarında, konut alanları ile eğitim tesisleri, sağlık 

tesisleri, açık ve kapalı spor alanları, yeşil alanlar, kamu kurum alanları, trafo vb. 

gibi sosyal ve teknik alt yapı alanları ile ticaret alanları, küçük sanayi sitesi 

alanları, turistik tesis alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları v.b. gibi çalışma 

alanları yer alabilir. 

• Kentsel yerleşme alanlarında OSB’ler, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi 

tesisleri ile endüstriyel hammadde ve mamul ürünlerinin açık ya da kapalı olarak 

depolanacağı tesisler yer alamaz. Kentsel yerleşik alanlarda var olan sanayi 

tesisleri, ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacaktır. 

• Bu planda kentsel yerleşme alanları için belirlenmiş olan nüfus kabulü esas olmak 

üzere, kentsel yerleşmeler içindeki yoğunluk dağılımı imar planlarında 

yapılacaktır. İmar planında yer alacak nüfus, o yerleşme için bu planla getirilen 

toplam nüfus kabulünü aşamaz.

Bu tespitler ışığında ÇDP’lerle ilgili genel değerlendirmeler şu şekilde özetlenebilir:

ÇŞB tarafından hazırlattırılan ÇDP’lerde planın arazi kullanıma yönelik karar tekniği 1/1000 

ölçekli imar planı ile aynıdır. Bu teknik, ölçekli ve koordinatlı pafta üzerinde sınır ve kullanım 

kararı belirleme ve kullanım kararına ilişkin hüküm yazma şeklinde özetlenebilir. Planlamayı 

yer ve sınır belirleme olarak tanımladığınızda gelişmesini öngöremediğiniz her yatırım için 

uygun “yer” belirlememiş olmak yatırımı engellemek anlamına gelebilecektir. Hiçbir plan 

geleceği tam olarak öngörememektedir. Bu durumda üst ölçekte sınır ve yer belirleyerek plan 

yapmak tabi ki bazı gelişmeleri öngörememek anlamına gelecektir. “Yatırımı” engellememek 

için bu planlama yaklaşımında tek çare, planın yönlendirme özelliğinin göz ardı edilmesi ve 

plana uymayan sahadaki yatırımların revizyon gerektirmeden yapılabilmesidir. Dolayısıyla, bu 

planı yapmış olmakla yapmamış olmak arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Sonuç, bu planın amacına hizmet etmemesi, hiçbir “etkililiğinin” olmamasıdır. Bunun 

iki sebebi olabilir. Birincisi planın amacı yanlıştır. İkincisi ise amaç doğru ise de bu planlama 

yaklaşımı ve yöntemi o amacı yerine getirmek için uygun değildir. Amacı doğru kabul edersek
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yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekir. 1/100.000 ölçekte uygulama imar planı dili ve yaklaşımı 

ile plan yapılmasına yönelik pratik terk edilebilir. 

Yerleşim alanlarına yönelik olarak ise sınır belirlemenin ölçeği 1/100.000 değildir, bir 

mm’nin 100 m’yi ifade ettiği bir planda sınır belirlemek gerçekçi değildir. İmar mevzuatımız 

kapsamlı planlama yaklaşımı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu yaklaşım hiyerarşik/kademeli 

planlamayı temel almaktadır. Hiyerarşik planlama yaklaşımında ölçekler arasında kademeli 

birliktelik esası temel alınmaktadır. Kademeli birliktelik ilkesi 1/1000 ölçekli planın 1/5000 

ölçekli plan ile tanımlanan yoğunluklar, ana yol aksları ile uyumlu olması anlamına 

gelmektedir. Ancak 1/5000 ölçekli haritada görülebilecek topoğrafik detay ile 1/1000 ölçekli 

haritada görülebilecek detay farklıdır. Bu nedenle kademeli birliktelik ilkesinin milimetrik 

uyum olarak görülmesi uygulamayı yanıltabilmektedir. 1/1000 ile 1/5000 arasında bile önemli 

farklar var iken, ülkemizde 1/100.000 ölçekli ÇDP’lere fiziki kararlarda uyma beklentisi/şartı 

imar planlama sisteminin temelini oluşturmaktadır. İmar davalarının önemli bir bölümü ÇDP 

ile ilgili uyumsuzluklarda 1/100.000 ölçekten 1/1000 ölçeğe yapılan büyütmelerle planın 

ÇDP’ye uymaması nedeniyle açılmaktadır. 

ÇDP’lerin mevcut planlama tekniği ve yaklaşımıyla alt ölçekli plan yapan belediyelere 

yerleşim alanlarının planlanmasına ilişkin yaşanabilirlik, açık alan düzenlemesi, kent 

kimliğinin korunması, çevre korunması gibi üst ölçekli plan yapmaya ilişkin hedeflerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin yol gösterme sağlayamadığı anlaşılmaktadır. Planlar 1/1000 ölçekli 

imar planı diliyle sınır belirlemektedir. Bu sınırın neye göre nasıl belirlendiği, yerleşmelerin 

gelişme dinamiğiyle uyum sağlayıp sağlamadığı uygulamada yetki tartışmalarına ve 

uyuşmazlıklara neden olmaktadır. 
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2.4. Mevcut Planlama Sisteminin Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi 

1950’lerin sonrasında kalkınma ve planlama yazınında hüküm süren anlayış Newton 

fiziğinden etkilenmekte, insan davranışının tahmin edilebilir olduğunu kabul etmekte idi. Bu 

dönemde, bir sistemin başlangıç durumundaki şartları hakkında yaklaşık olarak bir bilgiye 

sahip olan ve tabiat kanununu anlayabilen bir insanın sistemin yaklaşık davranış biçimini 

hesaplamasının mümkün olduğuna inanılıyordu. Fizik kuramında geçerliliği ispatlanmış olan 

nedensellik, planlama anlayışının da temelini oluşturuyordu. Dönemin bilim adamları 

sistemlerin gelecek pozisyonlarını anlayabilmek için başlangıç şartlarının iyi analiz edilmesini, 

sentezlenmesini ve tabiat kanunlarına uygun olarak geleceğinin öngörülmesinin formüle 

edilebileceğini kanıtlamaya uğraşmışlardı.

Bu yaklaşımın sonucunda bilimsel anlamda mükemmel planların yapılabileceği ve bu 

mükemmel planın mükemmel sonuçlanması için de bozulmaması gerektiği bu dönemin 

planlama yaklaşımının temel teorik altyapısını oluşturmuştu. Bütüncül planlama olarak da 

adlandırılabilecek bu planlama anlayışında; başlangıç durumundan hedeflenen duruma 

ulaşılabilmesi sistemin dış etkilerden korunabilmesi yani kapalı olması ile mümkündür. Bu ise 

söz konusu olanın bir kent/bölge/ülke olduğu durumlarda ise tabii ki imkânsız olmuş ve bu

planlama yaklaşımının gerçekçi olmadığı kabul görmüştür.   

Günümüz tartışmaları karmaşık sistemlerdeki düzenlilik ve tahmin edilemezliğin ve 

kaotik düşüncenin planlama açısından değerlendirilmesine yönelmiştir. Rasyonel-determinist 

planlama anlayışının “mükemmel” planının neye göre/kime göre/ hangi sosyo-ekonomik yapı 

ve zaman sorularını cevaplayamadığı kabul edilmiş, bu planlama anlayışının hayatın dinamizmi 

karşısında yeterli olmadığı kabul edilmiştir.  

Planlama alanında bu anlayış geride bırakılmış; çok aktörlü, katılımcı ve müzakereci bir 

yapıyla planlama anlayışı doğmuştur. Bu anlayışın doğuşunda, yukarıdaki süreçler ve 

problemlerin etkisi kadar merkezi düzeyde planlamanın tek başına yetersizliği ile yerel 

dinamiklerin öneminin farkına varılmasının yarattığı dönüşümün de büyük etkisi vardır. 

Stratejik planlamada önemli vurgu “karşı fikirlerin bir arada bulundurulduğu kapsamlı 

müzakereci süreçlerin oluşturulabilmesidir. Burada amaç özel karar ölçütlerinin 

geliştirilmesinden çok süreçlerin iyileştirilmesi üzerinedir ki bu süreçler aracılığı ile 

katılımcılar bir araya gelir, aralarında anlayış ve güven oluşur ve stratejiyi sahiplenirler”

(Healey, 1997).

Stratejik mekânsal planlama, bu çerçevede tek bir planlama kavramı, süreci ya da aracı 

tarif etmez. Mekânın biçimlenmesine yönelik hedefler belirlemesinin yanı sıra arazi 
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problemlerin etkisi kadar merkezi düzeyde planlamanın tek başına yetersizliği ile yerel 

dinamiklerin öneminin farkına varılmasının yarattığı dönüşümün de büyük etkisi vardır. 

Stratejik planlamada önemli vurgu “karşı fikirlerin bir arada bulundurulduğu kapsamlı 

müzakereci süreçlerin oluşturulabilmesidir. Burada amaç özel karar ölçütlerinin 

geliştirilmesinden çok süreçlerin iyileştirilmesi üzerinedir ki bu süreçler aracılığı ile 

katılımcılar bir araya gelir, aralarında anlayış ve güven oluşur ve stratejiyi sahiplenirler”
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tarif etmez. Mekânın biçimlenmesine yönelik hedefler belirlemesinin yanı sıra arazi 

41



42

kullanımına ilişkin yapısal problemlerin, gelişme fırsatlarının, planlama kararlarının müzakere 

edilebileceği farklı platformların geliştirilmesine imkân sağlayacak bir öğrenme ve dönüştürme 

sürecidir.  Bu süreçte, paydaşlar ile iletişim ve işbirliği ağlarının; bireyler ve kurumlar 

arasındaki sosyal ve ekonomik etkileşimin farkında olmak ve anlamak suretiyle tesis edilmesi 

büyük önem taşır. John Forrester’ın  “hayatın içinde konuşulan, yazılan, hikayeleştirilen her 

şey ile gelenek ve göreneklerimiz; sosyal eylemi biçimlendirir ve buna şekil verir; bir başka 

deyişle pratik hayatın sosyal ve ekonomik eylemleri, anlamları ve güç dengelerini oluşturur” 

şeklinde vurguladığı gibi müzakereci, katılımcı bir planlama sürecinin etkili bir biçimde 

kurulabilmesi ve koordine edilebilmesi için paydaşların sosyal ve ekonomik eylemlerinin 

anlamlarının ve güç dengelerinin de dikkate alınması gereklidir. Örneğin, Harvey, bu hususların 

bir arada ele alınmasına dikkat çekerken, tarihi ya da coğrafik değişimlerin temelini ekonomik, 

sosyal ve coğrafik şartlarda gelişen bireysel ve kişiye özel tercihlerin oluşturduğunu 

söylemektedir.  

Stratejik mekânsal planlamanın özelliklerini ve yapısını aşağıdaki gibi çizmek 

mümkündür (Albrechts, 2006: 1491): 

• Sınırlı sayıda anahtar kavram alanlarına odaklanır, fırsatlar ve tehditler bağlamında 

güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi gibi bir bakış açısı sunar. Stratejik planlamadan 

gelen bu yaklaşımla dışsal eğilimler, güçler, talepler ve kaynaklar değerlendirilir.

• Kamusal ve özel paydaşları tanımlar ve bir araya getirir. 

• Çok-katmanlı ve geniş bir yönetişim yapısı kurar, planlama sürecinde kamu, sosyo-

ekonomik sektörler, sivil toplum gibi farklı tarafların sorumluluk alabilmesini 

sağlar. 

• İşlevsel bir uzun-vadeli vizyon, hedef ve perspektif ortaya koyar, farklı düzeylerde 

stratejiler yaratır. 

• Vizyonu sağlamak üzere plan kararları üretilebilecek platformları tasarlar ve 

mekânsal değişimi etkileyecek ve yönetecek içerik, imgeler ve karar çerçeveleri 

geliştirir. 

• Farklı arenalarda güç elde etme amacını düzenleme ve hareketlendirmenin, uzlaşma 

tesis etmenin ve anlayış geliştirmenin yollarını yaratarak, bu yapıları, içerikleri ileri 

taşıyan yeni fikirleri ve süreçleri inşa eder. 

• Hem kısa vadeli hem de uzun vadelidir; bu amaçların gerçekleştirilmesindeki 

çabalarda izleme, geri-besleme, değerlendirme, uyarlama ve revizyon sağlar.
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Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi mekânsal planlama alanında da dinamik bir süreç 

yaşanmaktadır. Mekânsal planlama alanındaki değişimin temel unsuru “kapsamlı planlama” 

yaklaşımından “stratejik planlama” yaklaşımına geçiş üzerinden tartışılmaktadır. Her ne kadar 

akademi, uygulama ve politika geliştirme alanlarında söz sahibi olan kişiler bu dönüşümü 

desteklese de, stratejik mekânsal planlama nedir, nasıl yapılır, mevcut planlama sisteminde 

neleri değiştirmek gerekir gibi sorulara ilişkin tespitler ve beklentiler ayrışmaktadır. Mekânsal 

planlamaya ilişkin stratejik ve geleneksel yaklaşım arasındaki farklılıkları aşağıda 

verilmektedir:

Tablo 4. Mekânsal Planlamaya İlişkin Yaklaşım Farklılıkları

Kıyas noktası Stratejik Yaklaşım Geleneksel Yaklaşım

Temel sorun 

tespiti

Alt ölçekli planlara ilişkin izleme, 

değerlendirme ve denetim 

mekanizmalarının sahada hiç 

bulunmaması

Üst ölçekli planların yönlendirme 

kabiliyetlerinin yetersiz olması

Üst ölçekli mekânsal kararların 

sahada uygulanmasını sağlayacak 

mekanizmaların olmaması

Ülke genelinde mekânsal planların 

bulunmayışı

Hedef

Mevcut planlama sistematiğinin 

sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesi, 

mevcut planlar arsındaki etkileşimin 

artırılması

Mevcut planlara ilave planların 

eklenmesi (Ülke ve bölge 

düzeyinde yeni planlar)

Stratejik yaklaşım gündemde olmakla birlikte İmar Kanunu, 6306 sayılı “Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”, Bakanlıkların kuruluş KHK’ları ve 

diğer mevzuat değişiklikleri ile mevcut kapsamlı plan yaklaşımı ve kademeli birliktelik ilkesi 

ağırlık kazanmıştır. Stratejik mekânsal planlamaya ilişkin değerlendirmeler aşağıda 

özetlenmektedir:

• Kapsamlı planlama anlayışında üst ölçekli planlarla mekânsal düzenlemelerin yanı 

sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanları belirleme ve yönlendirme iddiası da 

bulunmaktadır. Ülke ve bölge düzeyinde tüm sektör ve bütün coğrafya için karar 

üreten “kapsamlı” planların hazırlanıp kademeli birliktelik içinde uygulanması 

hedeflenmektedir. Stratejik yaklaşımda ise mekânsal gelişme ile sosyal ve 

ekonomik gelişme karşılıklı bağımlılık ve bütünlük içinde farklı süreçler olarak ele 

alınmaktadır. İlgili mevzuatta, MSP’lerin hazırlık aşamasında kalkınma planı, bölge 
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planları ve bölgesel gelişme stratejileri ile ortaya konulan hedeflerin dikkate 

alınacağı ifade edilmiştir. Ancak aynı mevzuat ile MSP’lerde alınacak sektörel ve 

tematik kararlar ile sosyo-ekonomik gelişmenin yönlendirilebileceğine dair 

hükümler bulunmaktadır. (Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 4-ç,15-2,15-4,16-

1)

• Bütüncül, kapsamlı ve üst ölçekten alt ölçeğe kademeli bütünlük ile tanımlanan

yaklaşım üst ölçekli fiziki plan, kalkınma planı ve yatırım programı işlevlerini de 

üstlenmektedir. Örneğin plan dönemi boyunca liman, havaalanı ve üniversite gibi 

yatırımların yeri ülke ölçeğindeki mekânsal plan ile belirlenmesi tasarlanmaktadır.

Bu planlama anlayışı kapalı sistemler için dahi günümüzde tümüyle geçerliliğini 

yitirmiştir. 

• Arazi kullanım kararlarının verildiği mekânsal planlar, kalkınma perspektifinin 

belirlendiği sosyo-ekonomik planlara ve yatırım kararlarının alınmasında mekânsal 

boyuta ilişkin hiçbir yönlendirme yapamamaktadır. Örneğin, kapsamlı plan 

anlayışıyla hazırlanan çevre düzeni planları, tanımı gereği sınır çizmek ve yer 

belirlemek üzere hazırlanmaktadır. Dolayısıyla dışsal bir yatırım kararını öngörüp 

yönlendirme imkânı sınırlıdır. Süreçte, yeni yatırım kararlarının plan değişikliği 

getirmemesine yönelik bir plan notuyla bu planlar hiç yok hükmüne gelmektedir.

Oysa stratejik planlama yaklaşımında plan kapsamında gelişecek herhangi bir 

yatırıma ilişkin mekânsal önceliklerin belirlenmesi, kuralların, şartların, kriterlerin 

tanımlanması söz konusudur.

Bu genel değerlendirmeler çerçevesinde, ülkemizdeki mevcut planlama sistemi stratejik 

mekânsal planlamayı ayrıştıran altı özgün nitelik bakımından incelenecektir:

2.4.1. Eylem ve sonuç odaklı olma

Stratejik mekânsal planların uygulamaya ve sonuca dönük olması beklenir. Mekânsal 

planların uygulanabilirliğinin artırılması için üst ölçekte şehirciliğe ilişkin temel ilke ve 

yaşanabilirlik standartları belirlenmelidir. İşler bir izleme, değerlendirme ve denetim sistemi de 

var olmalıdır. Kapsamlı planlama yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmış olan 3194 sayılı İmar 

Kanunu ile mekânsal planların stratejik bir nitelik kazanması planlama yaklaşımı ile uygulama 

arasında çelişkilerin doğmasına neden olmaktadır.

Sonuç odaklılık, stratejik mekânsal planlama kapsamında öne çıkmaktadır. Mevcut 

planlama sistemi ile elde edilmesi beklenen sonuçlar tanımlanmamakta ve elde 

edilememektedir. İyi bir planlama sonucunda elde edilmesi hedeflenecek olan sonuçların
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planlama sistemi içerisinde tarif edilebilmesi gereklidir. Örneğin, iyi tasarlanmış, yeterli 

ölçüde, yakınlıkta ve nitelikteki açık ve yeşil alanlar planlı yerleşimlerde komşuluk birimi, 

mahalle, semt ve kent ölçeğinde, farklı nitelik ve büyüklükleri sağlayacak şekilde elde 

edilmelidir. Mevcut planlama anlayışında plan ile elde edilmek istenen mekân niteliklerinin, 

bir başka deyişle plan hedefinin sayısal olarak ifade edilmesi söz konusu değildir. Plan 

yapılmasının, “imar geçti”, olarak tanımlanan sürecin bir hedefi yoktur. Hedef sadece plan 

yapmak olup, planlamada Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekindeki kriterleri 

gözetmekten ibaret mekanik bir süreç işlemektedir. Kentlerimizdeki mevcut durum 

gözlemlendiğinde bu kriterlerin dahi sağlanamadığı ve istenen yaşam kalitesi seviyesine 

erişilemediği görülmektedir. Bu planlama siteminin sonuç odaklılığından söz edilemeyeceği,

imar planlarıyla yapılaşan, ya da kentsel dönüşüm uygulamaları sonucunda elde edilen pek çok 

yeni yerleşim alanında görülmektedir. 

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımının önemli bir farkı, planın çizilerek değil 

hedefin, amaçların ve fiziki planın tasarımında sağlanması gerekecek sayısal kriterlerin 

düşünülmesi ve belirlenmesiyle başlamasıdır. Farklı coğrafi özellikleri olan yerleşimler için 

farklı hedefler ve amaçlar söz konusu olabilmektedir. Yaşanabilir kent olmak, denizle 

bağlantıyı sağlamak, mahremiyet, kimlik, üreten kent, insan odaklı olmak gibi hedefler 

belirlenebilir. Bu hedefleri planlama sürecine başlamadan önce tanımlamak ilk adımdır. İkinci 

adım, bu hedeflerin kent, semt, mahalle ve komşuluk birimi bazında planlama kriterlerine 

dönüştürülmesidir. Örneğin, konut alanlarının oluşturulmasında, yol ağının ve genişliklerinin 

belirlenmesinde, iş alanlarının planlanmasında bu hedeflerle ilgili kriterlerin neler olacağı 

kararlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerin bu nitelikteki mekânlara ulaşmak için sağlaması 

gereken planlama, yapılaşma ve uygulama kriterlerini düşünmesi, belirlemesi ve yazılı hale 

getirmesi söz konusudur. Bu fikrî sürecin sonunda fiziki planlama başlamakta ve başarı 

belirlenen hedeflere ulaşma ya da ulaşamama üzerinden değerlendirilmektedir. 

2.4.2. Esneklik

İmar mevzuatımız hiyerarşik planlamayı temel alan kapsamlı planlama yaklaşımı ile

hazırlanmıştır. Hiyerarşik planlamada 1/1.000.000 ölçekli plan ile başlatılan “kademeli 

birliktelik” ile 1/1.000 ölçekli imar planlarına kadar bir üst planın belirlediği kullanım alanı 

sınırlarına uygunluk şartı aranmaktadır. Stratejik mekânsal planlama ise tüm gelişmelerin 

tahmin edilip, alan düzenlemesine dönüştürülebileceği bir fiziki planlamanın gerçekçi 

olmadığının anlaşılması sonucunda ortaya çıkmış olup, hiçbir planın hiçbir zaman geleceği tam 

olarak öngöremeyeceğini ve çizemeyeceğini savunmaktadır. Bu nedenle akılcı/kapsamlı 

44



44
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yatırıma ilişkin mekânsal önceliklerin belirlenmesi, kuralların, şartların, kriterlerin 

tanımlanması söz konusudur.

Bu genel değerlendirmeler çerçevesinde, ülkemizdeki mevcut planlama sistemi stratejik 

mekânsal planlamayı ayrıştıran altı özgün nitelik bakımından incelenecektir:

2.4.1. Eylem ve sonuç odaklı olma

Stratejik mekânsal planların uygulamaya ve sonuca dönük olması beklenir. Mekânsal 

planların uygulanabilirliğinin artırılması için üst ölçekte şehirciliğe ilişkin temel ilke ve 

yaşanabilirlik standartları belirlenmelidir. İşler bir izleme, değerlendirme ve denetim sistemi de 

var olmalıdır. Kapsamlı planlama yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmış olan 3194 sayılı İmar 

Kanunu ile mekânsal planların stratejik bir nitelik kazanması planlama yaklaşımı ile uygulama 

arasında çelişkilerin doğmasına neden olmaktadır.

Sonuç odaklılık, stratejik mekânsal planlama kapsamında öne çıkmaktadır. Mevcut 

planlama sistemi ile elde edilmesi beklenen sonuçlar tanımlanmamakta ve elde 

edilememektedir. İyi bir planlama sonucunda elde edilmesi hedeflenecek olan sonuçların
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planlama sistemi içerisinde tarif edilebilmesi gereklidir. Örneğin, iyi tasarlanmış, yeterli 

ölçüde, yakınlıkta ve nitelikteki açık ve yeşil alanlar planlı yerleşimlerde komşuluk birimi, 

mahalle, semt ve kent ölçeğinde, farklı nitelik ve büyüklükleri sağlayacak şekilde elde 

edilmelidir. Mevcut planlama anlayışında plan ile elde edilmek istenen mekân niteliklerinin, 

bir başka deyişle plan hedefinin sayısal olarak ifade edilmesi söz konusu değildir. Plan 

yapılmasının, “imar geçti”, olarak tanımlanan sürecin bir hedefi yoktur. Hedef sadece plan 

yapmak olup, planlamada Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekindeki kriterleri 

gözetmekten ibaret mekanik bir süreç işlemektedir. Kentlerimizdeki mevcut durum 

gözlemlendiğinde bu kriterlerin dahi sağlanamadığı ve istenen yaşam kalitesi seviyesine 

erişilemediği görülmektedir. Bu planlama siteminin sonuç odaklılığından söz edilemeyeceği,

imar planlarıyla yapılaşan, ya da kentsel dönüşüm uygulamaları sonucunda elde edilen pek çok 

yeni yerleşim alanında görülmektedir. 

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımının önemli bir farkı, planın çizilerek değil 

hedefin, amaçların ve fiziki planın tasarımında sağlanması gerekecek sayısal kriterlerin 

düşünülmesi ve belirlenmesiyle başlamasıdır. Farklı coğrafi özellikleri olan yerleşimler için 

farklı hedefler ve amaçlar söz konusu olabilmektedir. Yaşanabilir kent olmak, denizle 

bağlantıyı sağlamak, mahremiyet, kimlik, üreten kent, insan odaklı olmak gibi hedefler 

belirlenebilir. Bu hedefleri planlama sürecine başlamadan önce tanımlamak ilk adımdır. İkinci 

adım, bu hedeflerin kent, semt, mahalle ve komşuluk birimi bazında planlama kriterlerine 

dönüştürülmesidir. Örneğin, konut alanlarının oluşturulmasında, yol ağının ve genişliklerinin 

belirlenmesinde, iş alanlarının planlanmasında bu hedeflerle ilgili kriterlerin neler olacağı 

kararlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerin bu nitelikteki mekânlara ulaşmak için sağlaması 

gereken planlama, yapılaşma ve uygulama kriterlerini düşünmesi, belirlemesi ve yazılı hale 

getirmesi söz konusudur. Bu fikrî sürecin sonunda fiziki planlama başlamakta ve başarı 

belirlenen hedeflere ulaşma ya da ulaşamama üzerinden değerlendirilmektedir. 

2.4.2. Esneklik

İmar mevzuatımız hiyerarşik planlamayı temel alan kapsamlı planlama yaklaşımı ile

hazırlanmıştır. Hiyerarşik planlamada 1/1.000.000 ölçekli plan ile başlatılan “kademeli 

birliktelik” ile 1/1.000 ölçekli imar planlarına kadar bir üst planın belirlediği kullanım alanı 

sınırlarına uygunluk şartı aranmaktadır. Stratejik mekânsal planlama ise tüm gelişmelerin 

tahmin edilip, alan düzenlemesine dönüştürülebileceği bir fiziki planlamanın gerçekçi 

olmadığının anlaşılması sonucunda ortaya çıkmış olup, hiçbir planın hiçbir zaman geleceği tam 

olarak öngöremeyeceğini ve çizemeyeceğini savunmaktadır. Bu nedenle akılcı/kapsamlı 
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mekânsal planlamada planların kademeli birlikteliği ilkesi yerine stratejik mekânsal planlamada 

esneklik yaklaşımı benimsenmiştir. Esnekliği esas alan yaklaşımda kullanım alanı sınırı 

belirlemek yerine üst ölçekte kullanım alanlarıyla ilgili hedef, sayısal kural belirlemek ve alt 

ölçekli planlar ile bu hedefleri sağlamak söz konusudur. Böylelikle belirlenen hedefler ile asgari 

yaşanabilirlik ve yaşam kalitesi standartları sağlanırken aynı zamanda yere, coğrafyaya ve 

kültüre mahsus özgü nitelikler planlamaya kazandırılmış olmaktadır. 

Son dönemde mekânsal stratejik planlar ile stratejik planlama yaklaşımına geçilmeye 

çalışılırken hala kapsamlı planlama yaklaşımının bir aracı olan kademeli birliktelik hususu 

mevzuatımızdaki yerini korumaktadır. Mekânsal stratejik planlar da kademeli birliktelik 

sağlanacak plan hiyerarşisinin içine dâhil edilmektedir. 

Üst ölçekli planlar doğası gereği alt ölçekli planlardan farklılaşmaktadır. Çünkü aynı 

büyüklükteki bir alanı daha detaylı bir şekilde çalışabilen alt ölçekli uygulama planları arazi 

kullanım kararları hakkında daha fazla bilgi ve bağlayıcı karar üretebilirken üst ölçekli planlar 

sosyo-ekonomik analizleri ve genel arazi kullanım kararlarını içermektedir. Dolayısıyla, üst 

ölçekli planların uygulamaya geçebilmesi bu planların aldığı kararların alt ölçekli planlar 

tarafından dikkate alınması ile mümkün olabilecektir. Diğer bir ifadeyle üst ölçekli planların 

başarısını ölçekler arası karar aktarım sisteminin etkinliği ve planlar arası tutarlılık ve 

tamamlayıcılık ilişkileri belirleyecektir. Ancak, ülkemizde ölçekler arasındaki karar aktarım 

sistemi tam olarak işlememekte ve herhangi bir ölçekteki plan için izleme, değerlendirme ve 

denetim mekanizmaları etkin bir şekilde çalıştırılamamaktadır. Üst ölçekli planların alt ölçekli 

planlar tarafından dikkate alınmaması ve planlar arası karar aktarım mekanizmalarının 

işletilememesi neticesinde, “planların bir üst kademe plana uyması zorunludur” yaklaşımı ile 

üst ölçekli planların uygulanabilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. 

Ancak bu yaklaşım üç temel sonucu karşımıza çıkarmaktadır. Bunlardan ilki farklı

ölçekteki planların benzeşmesidir. Gerek imar mevzuatında ölçekler arası karar aktarım 

süreçlerinin açık bir şekilde tarif edilmemiş olması gerekse yerleşik planlama alışkanlıkları, 

tüm planların kapsamlı planlama yaklaşımı ile hazırlanmasına ve farklı ölçeklerdeki planlar 

arasında önemli bir ayrım oluşturulamamasına neden olmaktadır. ÇŞB bu sorunu “tek önemli 

ayrımın hazırlayan kurumların farklılığı olduğu, tek tipleşmiş ya da aynılaşmış planların 

üretilmesi” olarak ifade etmiştir (ÇŞB, 2012). Ülkemizde son yıllarda il ve bölge düzeyinde 

çevre düzeni planları yapılmasına karşın, bu planlar; içerikleri, nitelikleri, plan dili ve gösterim 

teknikleri tümüyle alt ölçekli nazım planlarda olduğu gibi kapsamlı plan anlayışıyla ve dili ile 

hazırlanmaktadır. Bu durumda, aynı planlama alanı için ölçekleri ve onay makamları dışında 
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farkları olmayan planlarla; alt ölçekli planların varoluş nedeni ortadan kalkmakta, yerel 

düzeydeki planlama yetkisi fiilen merkezi kurumlara aktarılmış olmaktadır.

İkincisi ise üst ölçekli planlar ile arazi kullanım kararı verilmeye başlanmasıdır. Geçmiş 

tecrübeler üst ölçekli planlar ile arazi kullanım kararı verilmeye başlanması neticesinde çok 

küçük gösterimler ile işaretlenen alanların genellikle günümüz bilgisayar teknolojilerinin 

sağladığı olanaklar kullanılarak büyültme/küçültme yapılarak parsel düzeyine aktarıldığını 

göstermektedir (Kutu 1). Başta ÇDP’ler olmak üzere üst ölçekli planlarda verilen arazi kullanım 

kararlarının parsel ölçeğine kadar indirilmeye çalışılması neticesinde arazi sahiplerinin bu 

planlara parsel ölçeğinde davalar açmasına ve büyük ölçekli planların ve yatırımların parsel 

ölçeğindeki bir pazarlık nedeniyle kadük kalmasına neden olmaktadır (Ersoy, 2012). Her ne 

kadar bu sorunun giderilmesi amacıyla pafta büyültüp küçültmeyle yeni plan üretilemeyeceğine 

ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış olsa da uygulamada bu sorun sürmektedir. 

Kutu 1: Arazi Kullanım Kararı İçin Uygun Ölçek

Halihazırda, uygulamaya esas olacak, kadastro ve tapu işlemleri ile inşaat ruhsatının verilmesine 

temel oluşturacak arazi kullanım kararları 1/1000 ölçekli imar planları ile verilmektedir. 1/1000 ölçekli 

imar planları ile yerleşime ilişkin parsel bazında kullanım kararının yanı sıra emsal, inşaat alanı 

büyüklüğü, çekme mesafeleri gibi detaylar da yer almakta, açılacak yolların aksları, genişlikleri 

belirlenmekte, yol kotu belirlenmesi gibi altyapıyı da ilgilendiren kararlar da alınmaktadır. 

Bir yerleşim alanının ana ulaşım koridorları, konut, alt merkez, sanayi alanı gibi temel kullanımlara 

ilişkin makroformunun oluşturulması için ise 1/5000 ölçekli planlama yapılmaktadır. 1/5000 ölçekli 

planlar ile kentsel yaşamın temel ihtiyaçlarının dağılımı uygulamaya doğrudan yön verilecek nitelikte 

hazırlanabilmektedir. Uygulamaya yön verebilecek nitelikte arazi kullanım kararlarının verilebileceği 

en üst ölçek ise 1/25.000; şehrin büyüklüğüne bağlı olarak 1/50.000 olabilmektedir. Bu ölçekli planlama 

ile 20-25 yıllık projeksiyonda kentin büyümesi ve yenilenmesine yönelik olarak gelişme alanlarının, 

yeni ana yol güzergahlarının ve kalkınma hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulacak yeni merkezi iş alanı, 

havaalanı, OSB yeri, üniversite kampüs alanı gibi kullanımlara ilişkin öngörülerin fiziki mekânda 

yerleşimi ve mevcut kent dokusu ile ilişkilendirilmeleri yapılabilmektedir. 

1/25.000 den itibaren fiziki mekâna ilişkin verilen kararların ise kentsel yerleşimlerin çevresi ile 

ilişkilerinin kurulması, tarım alanı, orman alanı gibi korunması gerekli alanlar ile kentsel yerleşimin 

sınırlandırılması çerçevesinde yarar sağlamayı hedeflemektedir. 1/1000 ile 1/5000 arasında bile önemli 

farklar var iken, ülkemizde 1/100.000 ölçekli ÇDP’lere fiziki kararlarda uyma beklentisi/şartı imar 

planlama sisteminin temelini oluşturmakta, bu yaklaşım 1/250.000-1/500.000 ölçekli planlamaya da 

taşınmak istenmektedir.  İmar davalarının önemli bir bölümü ÇDP ile ilgili uyumsuzluklarda 1/100.000 

ölçekten 1/1000 ölçeğe yapılan büyütmelerle planın ÇDP’ye uymaması nedeniyle açılmaktadır.
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mekânsal planlamada planların kademeli birlikteliği ilkesi yerine stratejik mekânsal planlamada 

esneklik yaklaşımı benimsenmiştir. Esnekliği esas alan yaklaşımda kullanım alanı sınırı 

belirlemek yerine üst ölçekte kullanım alanlarıyla ilgili hedef, sayısal kural belirlemek ve alt 

ölçekli planlar ile bu hedefleri sağlamak söz konusudur. Böylelikle belirlenen hedefler ile asgari 

yaşanabilirlik ve yaşam kalitesi standartları sağlanırken aynı zamanda yere, coğrafyaya ve 

kültüre mahsus özgü nitelikler planlamaya kazandırılmış olmaktadır. 

Son dönemde mekânsal stratejik planlar ile stratejik planlama yaklaşımına geçilmeye 

çalışılırken hala kapsamlı planlama yaklaşımının bir aracı olan kademeli birliktelik hususu 

mevzuatımızdaki yerini korumaktadır. Mekânsal stratejik planlar da kademeli birliktelik 

sağlanacak plan hiyerarşisinin içine dâhil edilmektedir. 

Üst ölçekli planlar doğası gereği alt ölçekli planlardan farklılaşmaktadır. Çünkü aynı 

büyüklükteki bir alanı daha detaylı bir şekilde çalışabilen alt ölçekli uygulama planları arazi 

kullanım kararları hakkında daha fazla bilgi ve bağlayıcı karar üretebilirken üst ölçekli planlar 

sosyo-ekonomik analizleri ve genel arazi kullanım kararlarını içermektedir. Dolayısıyla, üst 

ölçekli planların uygulamaya geçebilmesi bu planların aldığı kararların alt ölçekli planlar 

tarafından dikkate alınması ile mümkün olabilecektir. Diğer bir ifadeyle üst ölçekli planların 

başarısını ölçekler arası karar aktarım sisteminin etkinliği ve planlar arası tutarlılık ve 

tamamlayıcılık ilişkileri belirleyecektir. Ancak, ülkemizde ölçekler arasındaki karar aktarım 

sistemi tam olarak işlememekte ve herhangi bir ölçekteki plan için izleme, değerlendirme ve 

denetim mekanizmaları etkin bir şekilde çalıştırılamamaktadır. Üst ölçekli planların alt ölçekli 

planlar tarafından dikkate alınmaması ve planlar arası karar aktarım mekanizmalarının 

işletilememesi neticesinde, “planların bir üst kademe plana uyması zorunludur” yaklaşımı ile 

üst ölçekli planların uygulanabilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. 

Ancak bu yaklaşım üç temel sonucu karşımıza çıkarmaktadır. Bunlardan ilki farklı

ölçekteki planların benzeşmesidir. Gerek imar mevzuatında ölçekler arası karar aktarım 

süreçlerinin açık bir şekilde tarif edilmemiş olması gerekse yerleşik planlama alışkanlıkları, 

tüm planların kapsamlı planlama yaklaşımı ile hazırlanmasına ve farklı ölçeklerdeki planlar 

arasında önemli bir ayrım oluşturulamamasına neden olmaktadır. ÇŞB bu sorunu “tek önemli 

ayrımın hazırlayan kurumların farklılığı olduğu, tek tipleşmiş ya da aynılaşmış planların 

üretilmesi” olarak ifade etmiştir (ÇŞB, 2012). Ülkemizde son yıllarda il ve bölge düzeyinde 

çevre düzeni planları yapılmasına karşın, bu planlar; içerikleri, nitelikleri, plan dili ve gösterim 

teknikleri tümüyle alt ölçekli nazım planlarda olduğu gibi kapsamlı plan anlayışıyla ve dili ile 

hazırlanmaktadır. Bu durumda, aynı planlama alanı için ölçekleri ve onay makamları dışında 
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farkları olmayan planlarla; alt ölçekli planların varoluş nedeni ortadan kalkmakta, yerel 

düzeydeki planlama yetkisi fiilen merkezi kurumlara aktarılmış olmaktadır.

İkincisi ise üst ölçekli planlar ile arazi kullanım kararı verilmeye başlanmasıdır. Geçmiş 

tecrübeler üst ölçekli planlar ile arazi kullanım kararı verilmeye başlanması neticesinde çok 

küçük gösterimler ile işaretlenen alanların genellikle günümüz bilgisayar teknolojilerinin 

sağladığı olanaklar kullanılarak büyültme/küçültme yapılarak parsel düzeyine aktarıldığını 

göstermektedir (Kutu 1). Başta ÇDP’ler olmak üzere üst ölçekli planlarda verilen arazi kullanım 

kararlarının parsel ölçeğine kadar indirilmeye çalışılması neticesinde arazi sahiplerinin bu 

planlara parsel ölçeğinde davalar açmasına ve büyük ölçekli planların ve yatırımların parsel 

ölçeğindeki bir pazarlık nedeniyle kadük kalmasına neden olmaktadır (Ersoy, 2012). Her ne 

kadar bu sorunun giderilmesi amacıyla pafta büyültüp küçültmeyle yeni plan üretilemeyeceğine 

ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış olsa da uygulamada bu sorun sürmektedir. 

Kutu 1: Arazi Kullanım Kararı İçin Uygun Ölçek

Halihazırda, uygulamaya esas olacak, kadastro ve tapu işlemleri ile inşaat ruhsatının verilmesine 

temel oluşturacak arazi kullanım kararları 1/1000 ölçekli imar planları ile verilmektedir. 1/1000 ölçekli 

imar planları ile yerleşime ilişkin parsel bazında kullanım kararının yanı sıra emsal, inşaat alanı 

büyüklüğü, çekme mesafeleri gibi detaylar da yer almakta, açılacak yolların aksları, genişlikleri 

belirlenmekte, yol kotu belirlenmesi gibi altyapıyı da ilgilendiren kararlar da alınmaktadır. 

Bir yerleşim alanının ana ulaşım koridorları, konut, alt merkez, sanayi alanı gibi temel kullanımlara 

ilişkin makroformunun oluşturulması için ise 1/5000 ölçekli planlama yapılmaktadır. 1/5000 ölçekli 

planlar ile kentsel yaşamın temel ihtiyaçlarının dağılımı uygulamaya doğrudan yön verilecek nitelikte 

hazırlanabilmektedir. Uygulamaya yön verebilecek nitelikte arazi kullanım kararlarının verilebileceği 

en üst ölçek ise 1/25.000; şehrin büyüklüğüne bağlı olarak 1/50.000 olabilmektedir. Bu ölçekli planlama 

ile 20-25 yıllık projeksiyonda kentin büyümesi ve yenilenmesine yönelik olarak gelişme alanlarının, 

yeni ana yol güzergahlarının ve kalkınma hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulacak yeni merkezi iş alanı, 

havaalanı, OSB yeri, üniversite kampüs alanı gibi kullanımlara ilişkin öngörülerin fiziki mekânda 

yerleşimi ve mevcut kent dokusu ile ilişkilendirilmeleri yapılabilmektedir. 

1/25.000 den itibaren fiziki mekâna ilişkin verilen kararların ise kentsel yerleşimlerin çevresi ile 

ilişkilerinin kurulması, tarım alanı, orman alanı gibi korunması gerekli alanlar ile kentsel yerleşimin 

sınırlandırılması çerçevesinde yarar sağlamayı hedeflemektedir. 1/1000 ile 1/5000 arasında bile önemli 

farklar var iken, ülkemizde 1/100.000 ölçekli ÇDP’lere fiziki kararlarda uyma beklentisi/şartı imar 

planlama sisteminin temelini oluşturmakta, bu yaklaşım 1/250.000-1/500.000 ölçekli planlamaya da 

taşınmak istenmektedir.  İmar davalarının önemli bir bölümü ÇDP ile ilgili uyumsuzluklarda 1/100.000 

ölçekten 1/1000 ölçeğe yapılan büyütmelerle planın ÇDP’ye uymaması nedeniyle açılmaktadır.
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Kademeli birliktelik ilkesi 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plan ile tanımlanan yoğunluklar, 

ana yol aksları ile uyumlu olması anlamına gelmektedir. Ancak 1/5000 ölçekli haritada görülebilecek 

topoğrafik detay ile 1/1000 ölçekli haritada görülebilecek detay farklıdır. Bu nedenle kademeli 

birliktelik ilkesinin milimetrik uyum olarak görülmesi uygulamayı yanıltabilmektedir. 10 bin m2 

büyüklüğündeki bir OSB parselinin kaplayacağı alan büyüklüğünün farklı ölçeklerdeki fiziki planlarda 

gösterimi incelendiğinde üst ölçekli planlarla doğrudan arazi kullanım kararı verilmesinin mümkün 

olmadığı görülmektedir ( Bkz. Tablo-5).

Tablo 5. Farklı Ölçekli Haritalarda Gösterim Büyüklüğü

1/100.000 ölçekte düz bir çizgi ile ifade edilebilen bir yol aksı, bir sanayi alanı ya da orman alanı 

sınırı, dağlık bir alanda 1/25.000 ölçekte hafif bir kavisi işaret edebilmekte, 1/1000 ölçekte ise sağa ve 

sola kıvrımlı bir yol olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle uygulamayı yönlendirecek arazi kullanım 

kararı ile uygulamaya esas teşkil edecek arazi kullanım kararı ayrımının yapılması gereklidir. 

Son olarak kademeli birliktelik ilkesinin korunması ve mekânsal planlamanın 1/100.000 

ya da 1/250.000 ölçekli haritalar üzerinde yapılmaya başlanması çok sayıda plan revizyonunu

gündeme getirmektedir. Bunun neticesinde bir yandan planlama sistemi yargı içtihatları ile 

sürekli değişmekte, diğer yandan rapordaki örnek uygulamada incelendiği gibi planlar 

getirdikleri istisnalarla işlevsiz hale gelmektedir. Plan revizyonları aynı zamanda yoğunluk 

artışları ile yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının kaybolmasına neden olmaktadır. 

Planlamanın kontrol işlevleri esnekten katıya doğru yedi kademede ele alınabilir: i) bilgi 

verici, ii) tasvir edici, iii) yol gösterici, iv) kışkırtıcı, v) yarışan, vi) normatif, vii) mecbur edici 

(Tekeli, 1971). Geleneksel yaklaşımda altıncı ve yedinci kademelerdeki bir kontrol yapısı 

önerilirken, stratejik planlamada üçüncü ve beşinci kademeler arasındaki kontrol seviyesinin 

uygunluğu savunulmaktadır. Bu çerçevede; planlar arası bağlayıcılık hususunun, bir üst ölçekli 

plan paftasına uygunluktan ziyade uygulama imar planlarında üst ölçekli planlarla öngörülen 

Alan
uzun kenar x 

kısa kenar (m)

1/25.000       

ölçekli planda 

(mm)

1/100.000   

ölçekli planda 

(mm)

1/250.000   

ölçekli planda 

(mm)

10.000 m2

(OSB ortalama 

parsel 

büyüklüğü)

100 x 100 4 x 4 1 x 1 0,4 x 0,4

50.000 m2 400 x 125 16 x 5 4 x 1,25 1,6 x 0,5

100.000 m2 400 x 250 16 x 10 4 x 2,5 1,6 x 1

1.000.000 m2

(Vestel City)
1000 x 1000 40 x 40 10 x 10 4 x 4
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kriterlerin sağlanması ve belirtilen esas ve usullere uyulması çerçevesinde yeniden ele alınması 

gereklidir.

2.4.3. Etkileşim

Kapsamlı planlama yaklaşımında fiziki planlarla ekonomik ve sosyal kalkınma planı

birleştirilmektedir. Bir başka ifadeyle tek bir plan ile hem fiziki gelişme hem de sosyo-

ekonomik kalkınma hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, hazırlanacak akılcı planlar ile mekânsal,

ekonomik, sosyal ve kültürel alanları belirleme ve yönlendirme iddiasındadır. Bu yaklaşımda,

yatırımların yer seçimlerine rehberlik yapmak ve onları yönlendirmek yerine hangi yatırımın 

nereye yapılacağının kararlaştırılması esas alınmıştır. Tüm planların, merkezi devlet otoritesi 

tarafından tek elden yapıldığı günler için rasyonel bir yönetim aracı olan bu akılcı/kapsamlı 

planlama yaklaşımı, günümüzdeki farklı kamu, özel ve STK’ların kalkınma için çaba sarf ettiği 

mevcut yönetişim ortamında geçerliliğini yitirmiştir. Stratejik mekânsal planlama yaklaşımında 

ise planların bağlayıcılığı; karar, alan belirleme, sınır çizme yerine hedef belirleme ve bu 

hedefin sağlanıp sağlanamadığını ölçme üzerinden tartışılmaktadır. Bağlayıcılık, planlar 

arasında kademeli birliktelik/aynılık üzerinden değil planlar arası etkileşim üzerinden açıklanır. 

Etkileşim planlar arasında, ilgili taraflar arasında ve kurumlar arasında söz konusudur ve bu 

etkileşimi sağlayacak kurumsal mekanizmalar oluşturulmuştur. 

Kalkınma ve bölge planı gibi sosyo-ekonomik niteliği ağır basan planlar ile mekânsal 

planlar arasındaki ilişkinin en önemli göstergesi 3194 sayılı İmar Kanunu’nda ülke ve bölge 

planları ile çevre düzeni ve imar planlarının ilişkilendirilmesi ve alt ölçekli mekânsal planların 

sosyo-ekonomik planlara uygunluğunun gözetilmesidir. Ancak, İmar Kanunu’nda ve ilgili 

yönetmeliklerde yapılan son değişikliklerle bölge planları mekânsal planlama hiyerarşisi dışına 

çıkarılmıştır. 17/07/2013 tarihinde yapılan değişiklik ile İmar Kanununa “arazi kullanımı ve 

yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları kararlarına 

uyulur” hükmü eklenmiştir (M.8-d). 14/06/2014 tarihli Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde ise bölge planı mekânsal plan kademelerinden çıkarılmıştır (M.6-1). Mülga 

yönetmelikte çevre düzeni planlarının (ÇDP) bölge planlarına “uygun olarak” ya da “esas 

alınarak” yapılacağına ilişkin ifadeler yer alırken, yeni yönetmelikte ÇDP’ler bölge planlarını 

“dikkate alır” ifadesine yer verilmiştir.

İlgili mevzuatta, MSP’lerin hazırlık aşamasında kalkınma planı, bölge planları ve 

bölgesel gelişme stratejileri ile ortaya konulan hedeflerin dikkate alınacağı ifade edilse de yine

aynı mevzuat ile MSP’lerde alınacak sektörel ve tematik kararlar ile sosyo-ekonomik 
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Kademeli birliktelik ilkesi 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plan ile tanımlanan yoğunluklar, 
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gelişmenin yönlendirilebileceğine dair hükümler bulunmaktadır10. Planlar arasındaki ilişkinin 

“belirleyicilik” ve “bağlayıcılık” olarak kurulmaması “etkileşim” ve “tamamlayıcılık” olması 

gerektiği düşünülmektedir. Mekânsal gelişme ile sosyal ve ekonomik gelişme karşılıklı 

etkileşim ve bütünlük içinde ele alınmalıdır. Bu kapsamda; stratejik mekânsal planlama ile; 

tipik arazi kullanım planlaması yaklaşımıyla kullanım türü, yer ve sınır belirleyen, sektörel 

gelişmeleri öngören statik planlar hazırlanması yerine; sektörlere dair mekânsal hedeflere, yer 

seçim ve yapılaşma kriterine uygun olarak sektörel gelişmelere rehberlik edilmesi ve alt ölçekli 

planların yönlendirilmesi esas alınmalıdır. 

2.4.4. Yerindenlik

Yerindenlik yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin halka en yakın idare marifetiyle yerine 

getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu hizmetlerden biri olan kent planlamasının yerindenlik 

ilkesine uygun olarak yürütülmesi uluslararası kabul görmüş temel bir ilkedir. Yerellik ilkesi 

Avrupa Birliği’nin kurucu anlaşmalarının da en temel ilkelerinden birisi olmuştur (Keleş ve 

Mengi, 2014). Stratejik mekânsal planlama da yerindenlik ilkesini temel almaktadır (Healey,

2004).

19. Yüzyılda mevzii düzeyde yangın yerlerinin günün koşullarına uygun biçimde 

yeniden yapılaşması amacıyla kent parçaları için yapılan kısıtlı planlama yaklaşımı, 1930’lu

yıllarda yerel düzeye, 1950’li yıllarda mücavir alanı ile kent düzeyine taşınmıştır. Halen 

yürürlükte olan 1985 tarihli İmar Kanunu ile bölge düzeyine kadar genişletilen planlama alanı, 

2011 yılında yapılan son yasal düzenlemelerle ulusal düzeye kadar yükselmiştir. Henüz sadece 

mevzuat açısından da olsa, kapsadığı alan bakımından ülke sınırlarına dek genişleyebilen 

planlar hazırlanması olanaklı hale gelmiştir. Ancak, tüm bu gelişmeye karşın planlama 

anlayışında son 50 yılda kapsamlı ve ciddi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Planlama 

tarihimiz, planların yapımının adım adım merkezileştirildiği bir çizgi izlemektedir (Ersoy,

2011).

Mevcut planlama sistemi yapılan son değişiklikler11 ile genel olarak merkezin 

belirleyici ve bağlayıcı kararlar ürettiği, hatta belirli durumlarda bizzat uygulama yaptığı bir 

10 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 4-ç,15-2,15-4,16-1
11 ÇŞB 644 sayılı KHK ile; ulusal, havza ve bölgesel nitelikteki üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre 
yürütülmesini sağlamak görevi Bakanlığa verilmiştir. Bunun yanında bütünleşik kıyı yönetimi ve planlaması 
çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek görevi de Bakanlığa verilmiştir. Ayrıca, 
mülkiyeti kamunun olan arsa ve arazilerde ya da kişilere ait taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin 
olarak ilgililerince hazırlanan ancak üç ay içinde onaylanmayan her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve 
uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini re’sen ilgili yönetimlerin başvurusu üzerine 
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hale dönüşmüştür. Alt ölçekteki planlama kararlarının “bağlayıcı” nitelikteki üst ölçekli planlar 

ile belirlenmesi, çeşitli düzenlemeler ile planlama yetkilerini artıran merkezi idarelerin daha 

fazla uygulamaya yönelmesine neden olmaktadır. Bu yaklaşım, başta büyükşehir belediyeleri 

olmak üzere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerelleşme girişimlerine ters düşmektedir.

Ayrıca, bu tür noktasal müdahaleler kentlerin yerel yönetimler vasıtasıyla bütün olarak 

planlanmasını da güçleştirmektedir.

Bu durumda alt ölçekten üst ölçeğe her türlü plan, merkezi bir kurum tarafından 

yapılabilir hale gelmiş, doğrudan yereli ilgilendiren yapı izni ve oturma izni dahi merkezden

verilebilir olmuştur. Büyükşehir ve diğer belediyelerin planlama yetkilerinin istisnai 

durumlarda re’sen ÇŞB’ye verilmesi söz konusudur. İstisnaların yaygınlaşma eğilimi ve 

şehirlerimizdeki plan bütünlüğünün merkezi müdahalelerle bozulması neticesinde planlamada 

yerindenlik ilkesi zarar görmektedir. Bu durumda, ayrıca, bir araziye hizmet götüren idare ile 

oraya ilişkin planlama kararı veren idare farklılaşmaktadır.

Diğer taraftan, yerelde yeterli kapasitenin olmaması da merkezileşme sürecine gerekçe 

oluşturmaktadır. Bu gerekçe kendi içinde bir kısırdöngüye yol açmakta, hizmetler merkezden 

yürütülmeye devam edildikçe yerelde kapasite gelişememektedir. Bu kısır döngünün 

aşılabilmesi için yerele yetki devrinin ve kapasite geliştirme desteğinin sağlanması gereklidir. 

Burada prensip, yerele devredilen görev ve sorumlulukların belirlenmesi, buna ilişkin 

düzenlemelerin merkezi kuruluşlar tarafından tanımlanması ve izleme, değerlendirme,

denetleme mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Ancak bu şekilde yerel yönetimlerin 

kapasitesinin geliştirilmesi ve yerel hizmetlerin yerinde sağlanması söz konusu olabilecektir.  

Yerelde kapasite yetersizliğinin bir sebebi de farklı uzmanlık alanlarında elde edilen 

tecrübe ve birikimin kullanılabilme kapasitesinin kısıtlı kalmasıdır. Merkezi düzeyde farklı 

kurumlar ve uzmanlar arasında bilgi ve tecrübe akışı daha kolay sağlanabilmektedir. Yerel 

düzeyde ise kurumların personel sayısı ve niteliğinin sınırlı olması, kurumlar ve uzmanlar 

arasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımındaki yetersizlik ve etkileşim eksikliği, mevcut 

kapasitenin artırılmasını zorlaştırmaktadır.  

Ayrıca, mahalli idarelerin ve yerel aktörlerin mekânsal planlamaya ilişkin merkezi 

kuruluşların yürüttüğü faaliyetler, alınan kararlar ve gelişmelere ilişkin yeterli bilgi sahibi 

olmaması, kararlara katılımının kısıtlı olması da söz konusudur. Yerelin tek sorunu nicel olarak 

yaptırmak, iki ay içinde gerekli izin belgelerinin verilmemesi durumunda yapı izin belgesi ve oturma izni vermekle 
yetkili kılınmıştır.
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10 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 4-ç,15-2,15-4,16-1
11 ÇŞB 644 sayılı KHK ile; ulusal, havza ve bölgesel nitelikteki üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre 
yürütülmesini sağlamak görevi Bakanlığa verilmiştir. Bunun yanında bütünleşik kıyı yönetimi ve planlaması 
çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek görevi de Bakanlığa verilmiştir. Ayrıca, 
mülkiyeti kamunun olan arsa ve arazilerde ya da kişilere ait taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin 
olarak ilgililerince hazırlanan ancak üç ay içinde onaylanmayan her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve 
uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini re’sen ilgili yönetimlerin başvurusu üzerine 
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hale dönüşmüştür. Alt ölçekteki planlama kararlarının “bağlayıcı” nitelikteki üst ölçekli planlar 

ile belirlenmesi, çeşitli düzenlemeler ile planlama yetkilerini artıran merkezi idarelerin daha 

fazla uygulamaya yönelmesine neden olmaktadır. Bu yaklaşım, başta büyükşehir belediyeleri 

olmak üzere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerelleşme girişimlerine ters düşmektedir.

Ayrıca, bu tür noktasal müdahaleler kentlerin yerel yönetimler vasıtasıyla bütün olarak 

planlanmasını da güçleştirmektedir.

Bu durumda alt ölçekten üst ölçeğe her türlü plan, merkezi bir kurum tarafından 

yapılabilir hale gelmiş, doğrudan yereli ilgilendiren yapı izni ve oturma izni dahi merkezden

verilebilir olmuştur. Büyükşehir ve diğer belediyelerin planlama yetkilerinin istisnai 

durumlarda re’sen ÇŞB’ye verilmesi söz konusudur. İstisnaların yaygınlaşma eğilimi ve 

şehirlerimizdeki plan bütünlüğünün merkezi müdahalelerle bozulması neticesinde planlamada 

yerindenlik ilkesi zarar görmektedir. Bu durumda, ayrıca, bir araziye hizmet götüren idare ile 

oraya ilişkin planlama kararı veren idare farklılaşmaktadır.

Diğer taraftan, yerelde yeterli kapasitenin olmaması da merkezileşme sürecine gerekçe 

oluşturmaktadır. Bu gerekçe kendi içinde bir kısırdöngüye yol açmakta, hizmetler merkezden 

yürütülmeye devam edildikçe yerelde kapasite gelişememektedir. Bu kısır döngünün 

aşılabilmesi için yerele yetki devrinin ve kapasite geliştirme desteğinin sağlanması gereklidir. 

Burada prensip, yerele devredilen görev ve sorumlulukların belirlenmesi, buna ilişkin 

düzenlemelerin merkezi kuruluşlar tarafından tanımlanması ve izleme, değerlendirme,

denetleme mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Ancak bu şekilde yerel yönetimlerin 

kapasitesinin geliştirilmesi ve yerel hizmetlerin yerinde sağlanması söz konusu olabilecektir.  

Yerelde kapasite yetersizliğinin bir sebebi de farklı uzmanlık alanlarında elde edilen 

tecrübe ve birikimin kullanılabilme kapasitesinin kısıtlı kalmasıdır. Merkezi düzeyde farklı 

kurumlar ve uzmanlar arasında bilgi ve tecrübe akışı daha kolay sağlanabilmektedir. Yerel 

düzeyde ise kurumların personel sayısı ve niteliğinin sınırlı olması, kurumlar ve uzmanlar 

arasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımındaki yetersizlik ve etkileşim eksikliği, mevcut 

kapasitenin artırılmasını zorlaştırmaktadır.  

Ayrıca, mahalli idarelerin ve yerel aktörlerin mekânsal planlamaya ilişkin merkezi 

kuruluşların yürüttüğü faaliyetler, alınan kararlar ve gelişmelere ilişkin yeterli bilgi sahibi 

olmaması, kararlara katılımının kısıtlı olması da söz konusudur. Yerelin tek sorunu nicel olarak 

yaptırmak, iki ay içinde gerekli izin belgelerinin verilmemesi durumunda yapı izin belgesi ve oturma izni vermekle 
yetkili kılınmıştır.
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teknik personel ve bilgi eksikliği değil aynı zamanda bu bilginin karar süreçlerine aktarımında 

etkileşimin de yeterli derecede sağlanamamasıdır.

2.4.5. Katılım/Yönetişim

Kapsamlı planlama yaklaşımında öngörülen katılım yöntemi “klasik” katılım 

mekanizmalarının ötesinde yeni bir yaklaşım getirmemekte, bu bağlamda genellikle farklı 

kurum ve kuruluşların görüşleri planlama sürecinin çeşitli aşamalarında alınmaktadır. Bu 

yaklaşımda plan, teknisyenlerden oluşan bir müşavir firma ya da üniversite tarafından 

oluşturulacak şehircilik atölyeleri marifetiyle yapılmakta, sektörel ve yerel katılım yeterince 

temin edilememektedir. Katılımcılık çoğu zaman merkezde hazırlanan planlar için paydaşların 

görüşlerinin alınmasına indirgenmekte, ancak yerel yönetimlerin imar planları ve imar planları 

değişikliklerinde paydaş görüşü alınmamaktadır. İlgili mevzuatta ise askıya çıkma yöntemi 

haricinde katılıma dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, önemli plan değişiklikleri ile 

getirilen yoğunluk artışları, kullanım kararı farklılıkları birebir etkilenecek sakinler/komşular 

dahi fark etmeden yürürlüğe girebilmektedir. Planlara ilişkin katılım kurumsallaşmadığı gibi 

itiraz için de mahkemeye başvurmaktan başka çare bulunmamaktadır. 
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3. PLANLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Planlamada zihniyet değişikliği teşvik edilmeli, stratejik yaklaşım özümsenmelidir. 

Türkiye’de planlama sisteminin geliştirilmesinde temel öncelik planlama yaklaşımı ve 

zihniyetinin sorgulanması ve dönüşümün buradan başlatılmasıdır. Bu bağlamda, mekânsal

planlamaya yönelik ülkemizde dört temel dönüşüm sağlanmalıdır. Bunlardan ilki, stratejik 

mekânsal planlamanın tanımına ilişkindir. Stratejik mekânsal planlama; mekânsal gelişmeye 

ilişkin önceliklerin, politikaların katılımcı süreçler ile belirlenmesi ve bu öncelik ve 

politikaların hayata geçirilebilmesi için alt ölçekli planlara rehberlik edecek hedef ve kriterlerin 

saptanması olarak ele alınmalıdır. Stratejik mekânsal planlama ile tipik arazi kullanım 

planlaması yaklaşımıyla kullanım türü, yer ve sınır belirleyen, sektörel gelişmeleri öngören 

statik planlar hazırlanması yerine; sektörel talepler dikkate alınarak tanımlanacak mekânsal 

hedeflere, yer seçim ve yapılaşma kriterine uygun olarak sektörel gelişmelere rehberlik edilmesi 

ve alt ölçekli planların yönlendirilmesi teşvik edilmelidir. Stratejik mekânsal planların dengeli 

arazi kullanım yapısının oluşturulması, ölçülü yapılaşma yoğunluğu ve dokusunun temin 

edilebilmesi ve yaşanabilir kentsel ve kırsal mekânların oluşturulması için ihtiyaç duyulan 

ulusal hedeflerin, stratejilerin ve politikaların belirleneceği bir “stratejik plan” olarak 

hazırlanması gereklidir.

İkincisi, stratejik mekânsal planlama mevcut planlama sistemine yeni bir katman, yeni 

bir plan olarak eklenmemeli, bunun yerine dünyada olduğu gibi bu sistemin bir eleştirisi ve 

zihniyet dönüşümünün bir aracı olarak kullanılmalıdır. Bu kapsamda, stratejik mekânsal 

planlama; ülkemiz planlama sistemindeki mevcut karmaşıklığın sadeleştirilmesi, planlama 

yetkilerinin yeniden ele alınması, planların yerinde ve katılımcı bir süreçte elde edilmesi, etkili 

bir izleme, değerlendirme ve denetleme sisteminin kurulması ve en önemlisi tüm süreçlere 

halkın katılımının temini için bir başlangıç noktası olacaktır. Bu noktadan hareketle stratejik 

mekânsal planlama, yerleşimlerin mekân kalitesinin arzu edilen seviyeye ulaşması, tarihi 

kimliklerinin korunması, yerleşimlerde insan odaklı bir yapılaşmanın sağlanması ve ülkenin 

ekonomik büyümesini destekleyecek yatırımlara gerekli alanların ayrılabilmesi için bir araç 

olarak değerlendirilmelidir. 

Üçüncüsü, aynı ve farklı ölçeklerdeki planlar arası ilişki yeniden tanımlanmalıdır. Bu 

çerçevede literatüre kademeli birliktelik ilkesi olarak kullanılan "Planların bir üst kademe plana 

uyması zorunludur" yaklaşımının yerine, "planlar yapılırken veya değiştirilirken üst 

kademesindeki plan ile tanımlanan hedeflere, planlama ve yapılaşma kural ve ilkelerine ve 

göstergelerine uyulması gerekir" yaklaşımı benimsenmelidir. 
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Dördüncüsü, başka ülke uygulamalarının ülkemize doğrudan transferinin tercih 

edilmemesi, eğer bir örnek alma ihtiyacı var ise bunun literatürdeki plan türlerini münferiden 

sisteme dâhil etme şeklinde değil, planların o ülkelerdeki planlama sistemi ve bütünlüğü içinde 

ülkemiz uygulamasına uyumlaştırılması daha uygun olacaktır. Bu çerçevede, ülkemizin 

kentleşme dinamiklerini ve mevcut planlama bilgi ve becerilerini dikkate alan bir planlama 

sistemi geliştirilmelidir. Bu sistemde, diğer ülke uygulamaları ve literatürden doğrudan 

devşirilen planlara yer verilmemelidir. Kurumların ilgili olduğu alanlara yönelik plan yapma 

yetkisi yeniden tanımlanarak, bu kurumların söz konusu alanlarla ilgili planlama ihtiyaçlarını 

belirlemesi, planlama usul ve esasları geliştirmeleri teşvik edilmeli ve bu alanlara ilişkin bir 

izleme ve denetim mekanizması geliştirilmelidir.  

MSP’lere ilişkin mevzuat ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla 10. Kalkınma 

Planında; “Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin 

kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların 

ise stratejik nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım 

kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri netleştirilecektir.” ifadesi yer almıştır. Bu kapsamda, 

mevzuattaki mekânsal strateji plan tanımları yeniden gözden geçirilmeli ve bu planların 

Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların görev alanları ile çakışması engellenmelidir.

Bu çerçevede stratejik mekânsal planlara yönelik ülkemiz için geliştirilen tanım şu 

şekildedir: 

“Dengeli arazi kullanım yapısının oluşturulması, ölçülü yapılaşma yoğunluğu ve 

dokusunun temin edilebilmesi ve yaşanabilir kentsel ve kırsal mekânların oluşturulması için 

ihtiyaç duyulan ulusal politikaların, hedeflerin, stratejilerin ve kriterlerin belirleneceği bir 

stratejik plan.”

Bununla birlikte mekânsal planların hazırlığına ilişkin süreç önerisi ve ilkeler aşağıda 

sunulmaktadır:

a. Mekânsal hedef ve kriterlerin yönlendirici olacağı bir planlama sisteminin 

kurgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda 

öngörülen hedefleri ve alt ölçeğe indikçe daha da belirleyici olacak kriterleri sağlaması 

önem taşımaktadır. 

b. Planlı ve nitelikli mekânlara ulaşılabilmesi için özellikle bölge/il düzeyinde 

hazırlanacak stratejik mekânsal planlar ile öngörülecek kriterler belirli, net ve ölçülebilir 

olmalı, izleme, değerlendirme ve denetleme sistemlerinin de etki düzeyi artırılmalıdır. 
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c. Stratejik mekânsal planlama, planlama sistemimizdeki mevcut karmaşıklığın 

sadeleştirilmesi, planlama yetkilerinin yeniden ele alınması, planların yerinde ve 

katılımcı bir süreçte elde edilmesi ve etkili bir izleme, değerlendirme ve denetleme 

sistemi kurulması açısından bir başlangıç olabilecektir. 

d. Mekânsal planlara stratejik nitelik kazandırma yönünde hem kamu hem de özel 

sektöre yönelik bilgi, birikim ve tecrübe artırımına gidilmelidir.

Yeni bir Şehircilik Kanunu oluşturulmalıdır. Mekânsal planlamada zihniyet 

değişikliğinin hayata geçirilebilmesi için İmar Kanunu’nun yerine Şehircilik Kanunu’nun 

geliştirilmesi, planlamaya ilişkin tüm sorumluluk ve yetkilerin bu kanun ile çerçevelenmesi ve 

diğer kanunlardan bu tür yetkilerin çıkarılması gereklidir. Onuncu Kalkınma Planı, 

yaşanılabilirlik perspektifi doğrultusunda şehirlerimizin planlı ve sağlıklı bir yapıya kavuşması 

için arazi kullanımı, fiziki planlama, uygulama ve yapılaşma konularında temel ilkeleri, 

standartları ve denetim mekanizmasını da içerecek şekilde yeni bir mevzuatın oluşturulmasını 

önermektedir. Bu Kanun ile imar planı yapma ve uygulama yetkisi sadece belediye/büyükşehir 

belediyelerinde olmalıdır. Yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle ÇŞB ve diğer ilgili bakanlıklar 

kendi yetki alanlarında ilke, standart ve yapılaşma kurallarını belirlemeli, belediyeler de 

yapacağı imar planlarını bu doğrultuda hazırlamalıdır. Şehircilik mevzuatına dâhil edilecek 

mekânsal stratejiler ile kentlerde yapılaşma yoğunluğu ve dokusu kentin nüfus yapısı, sosyo-

ekonomik ve kültürel özellikleri de dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Böyle bir önlemin 

alınması ile aynı alanda planlama yetkisine sahip kurumlar arasında yetki bölüşümü daha net 

ve rasyonel biçimde yapılabilecek ve yerelde tek bir plan üzerinden kentsel gelişmenin 

yönlendirilmesine imkân sağlanacaktır.

İmar mevzuatı basitleştirilmeli ve sadeleştirilmelidir. Ülkemizdeki hem yetkili kurum 

hem de üretilen plan sayısının fazla olması mekânsal planlama sisteminin etkin işleyişini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorun mevcut mevzuatın sadeleştirme ve basitleştirme 

yaklaşımı ile yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle her 

ölçekte mevcut plan türleri tanımlanmalı ve aynı ölçekte birden fazla plan olmayacak şekilde 

planlama mevzuatı sadeleştirilmelidir. Üç düzeyde (ulusal, bölgesel ve il) birden fazla mekânsal 

plan üretilmemelidir. Ayrıca, mevcut sistemde plan olarak tarif edilmiş ancak işlev olarak 

ulaştırma, koruma, turizm gibi farklı temalardaki mekânsal stratejilerden ibaret olan planların 

strateji dokümanına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu belgeler, yerel ölçekteki planlara altlık 

teşkil eden, temel yer seçimi, arazi kullanımı ve yapılaşmaya ilişkin usul ve esasları belirleyen, 
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Dördüncüsü, başka ülke uygulamalarının ülkemize doğrudan transferinin tercih 

edilmemesi, eğer bir örnek alma ihtiyacı var ise bunun literatürdeki plan türlerini münferiden 

sisteme dâhil etme şeklinde değil, planların o ülkelerdeki planlama sistemi ve bütünlüğü içinde 

ülkemiz uygulamasına uyumlaştırılması daha uygun olacaktır. Bu çerçevede, ülkemizin 

kentleşme dinamiklerini ve mevcut planlama bilgi ve becerilerini dikkate alan bir planlama 

sistemi geliştirilmelidir. Bu sistemde, diğer ülke uygulamaları ve literatürden doğrudan 

devşirilen planlara yer verilmemelidir. Kurumların ilgili olduğu alanlara yönelik plan yapma 

yetkisi yeniden tanımlanarak, bu kurumların söz konusu alanlarla ilgili planlama ihtiyaçlarını 

belirlemesi, planlama usul ve esasları geliştirmeleri teşvik edilmeli ve bu alanlara ilişkin bir 

izleme ve denetim mekanizması geliştirilmelidir.  

MSP’lere ilişkin mevzuat ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla 10. Kalkınma 

Planında; “Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin 

kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların 

ise stratejik nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım 

kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri netleştirilecektir.” ifadesi yer almıştır. Bu kapsamda, 

mevzuattaki mekânsal strateji plan tanımları yeniden gözden geçirilmeli ve bu planların 

Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların görev alanları ile çakışması engellenmelidir.

Bu çerçevede stratejik mekânsal planlara yönelik ülkemiz için geliştirilen tanım şu 

şekildedir: 

“Dengeli arazi kullanım yapısının oluşturulması, ölçülü yapılaşma yoğunluğu ve 

dokusunun temin edilebilmesi ve yaşanabilir kentsel ve kırsal mekânların oluşturulması için 

ihtiyaç duyulan ulusal politikaların, hedeflerin, stratejilerin ve kriterlerin belirleneceği bir 

stratejik plan.”

Bununla birlikte mekânsal planların hazırlığına ilişkin süreç önerisi ve ilkeler aşağıda 

sunulmaktadır:

a. Mekânsal hedef ve kriterlerin yönlendirici olacağı bir planlama sisteminin 

kurgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda 

öngörülen hedefleri ve alt ölçeğe indikçe daha da belirleyici olacak kriterleri sağlaması 

önem taşımaktadır. 

b. Planlı ve nitelikli mekânlara ulaşılabilmesi için özellikle bölge/il düzeyinde 

hazırlanacak stratejik mekânsal planlar ile öngörülecek kriterler belirli, net ve ölçülebilir 

olmalı, izleme, değerlendirme ve denetleme sistemlerinin de etki düzeyi artırılmalıdır. 
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c. Stratejik mekânsal planlama, planlama sistemimizdeki mevcut karmaşıklığın 

sadeleştirilmesi, planlama yetkilerinin yeniden ele alınması, planların yerinde ve 

katılımcı bir süreçte elde edilmesi ve etkili bir izleme, değerlendirme ve denetleme 

sistemi kurulması açısından bir başlangıç olabilecektir. 

d. Mekânsal planlara stratejik nitelik kazandırma yönünde hem kamu hem de özel 

sektöre yönelik bilgi, birikim ve tecrübe artırımına gidilmelidir.

Yeni bir Şehircilik Kanunu oluşturulmalıdır. Mekânsal planlamada zihniyet 

değişikliğinin hayata geçirilebilmesi için İmar Kanunu’nun yerine Şehircilik Kanunu’nun 

geliştirilmesi, planlamaya ilişkin tüm sorumluluk ve yetkilerin bu kanun ile çerçevelenmesi ve 

diğer kanunlardan bu tür yetkilerin çıkarılması gereklidir. Onuncu Kalkınma Planı, 

yaşanılabilirlik perspektifi doğrultusunda şehirlerimizin planlı ve sağlıklı bir yapıya kavuşması 

için arazi kullanımı, fiziki planlama, uygulama ve yapılaşma konularında temel ilkeleri, 

standartları ve denetim mekanizmasını da içerecek şekilde yeni bir mevzuatın oluşturulmasını 

önermektedir. Bu Kanun ile imar planı yapma ve uygulama yetkisi sadece belediye/büyükşehir 

belediyelerinde olmalıdır. Yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle ÇŞB ve diğer ilgili bakanlıklar 

kendi yetki alanlarında ilke, standart ve yapılaşma kurallarını belirlemeli, belediyeler de 

yapacağı imar planlarını bu doğrultuda hazırlamalıdır. Şehircilik mevzuatına dâhil edilecek 

mekânsal stratejiler ile kentlerde yapılaşma yoğunluğu ve dokusu kentin nüfus yapısı, sosyo-

ekonomik ve kültürel özellikleri de dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Böyle bir önlemin 

alınması ile aynı alanda planlama yetkisine sahip kurumlar arasında yetki bölüşümü daha net 

ve rasyonel biçimde yapılabilecek ve yerelde tek bir plan üzerinden kentsel gelişmenin 

yönlendirilmesine imkân sağlanacaktır.

İmar mevzuatı basitleştirilmeli ve sadeleştirilmelidir. Ülkemizdeki hem yetkili kurum 

hem de üretilen plan sayısının fazla olması mekânsal planlama sisteminin etkin işleyişini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorun mevcut mevzuatın sadeleştirme ve basitleştirme 

yaklaşımı ile yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle her 

ölçekte mevcut plan türleri tanımlanmalı ve aynı ölçekte birden fazla plan olmayacak şekilde 

planlama mevzuatı sadeleştirilmelidir. Üç düzeyde (ulusal, bölgesel ve il) birden fazla mekânsal 

plan üretilmemelidir. Ayrıca, mevcut sistemde plan olarak tarif edilmiş ancak işlev olarak 

ulaştırma, koruma, turizm gibi farklı temalardaki mekânsal stratejilerden ibaret olan planların 

strateji dokümanına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu belgeler, yerel ölçekteki planlara altlık 

teşkil eden, temel yer seçimi, arazi kullanımı ve yapılaşmaya ilişkin usul ve esasları belirleyen, 
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sürdürülebilir ve yaşanabilir kentleşmeyi yönlendiren strateji dokümanları olarak 

hazırlanmalıdır.

Hukuki süreçlerin ortaya çıkardığı zaman kayıplarının azaltılması ve planlar arası 

çelişkilerin önlenmesi amacıyla üst ölçekli planlarla arazi kullanım kararlarının verilmesinden 

vazgeçilmelidir. Arazi kullanım kararları en önce il düzeyinde verilmeye başlanmalı, bölgesel

ve ulusal ölçeklerde arazi kullanım kararları verilmemelidir. Sürdürülebilir ve yaşanabilir 

kentsel gelişmenin sağlanabilmesi, stratejik planlama yaklaşımının yaygınlaştırılmasını ve

etkileşimli bir planlama yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Bu tür etkileşimli bir mekanizmaya 

mevcut karmaşık planlama süreçleri ile erişmek mümkün değildir. Bu nedenle, mevcut 

sistemde sadeleştirme ve basitleştirme yapılarak planlama ihtiyacını ortaya çıkaran unsurlara 

yönelik etkin bir süreç tasarlanmalıdır.

Onuncu Kalkınma Planında temel olarak yerindenlik ilkesine vurgu yapılmış ve imar 

ve şehircilik mevzuatının yaşanabilir çevre ve şehirler yaklaşımı ile yeniden ele alınması 

gerektiği dile getirilmiştir. Bu çerçevede; merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, 

planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar alma süreçlerini 

güçlendiren bir yapının oluşturması önerilmektedir. Bu doğrultuda, ÇŞB’ye verilen imar ve 

planlama yetkilerinin yeniden ele alınarak, farklı idare düzeylerinin yetki alanlarına doğrudan 

müdahale ve onları ikâme etme yerine yerindenlik ve etkililik ilkeleri doğrultusunda ilgili 

idareler için standartların belirlenmesi ve destek sağlanması ile sınırlandırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, büyükşehir ve diğer belediyelerin planlama yetkilerinin 

istisnai durumlarda bile re’sen ÇŞB’ye verilmesinin planlama bütünlüğüne uygun olmadığı 

düşünülmektedir. Re’sen planlama yapma yetkisinin kapasitesi yeterli olmayan belediyelere 

destek sağlama ya da belediyelerden gelen talepleri değerlendirmek üzere kullanılmasının daha

uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Yerel yönetimlerin kapasitesi geliştirilmelidir. Üst ölçekli planların stratejik yapısının 

yeni bir yönetişim modeli çerçevesinde hedef koyan, belediyelere görev veren, ilke, standart ve 

yapılaşma kurallarını belirleyen ve bunların uygulamasını izleyen ve denetleyen bir yapı olarak 

tanımlanması gereklidir. Merkeziyetçi yaklaşımlarla yerel yönetimlerinin zayıflayan imar 

planlama yetkisi tekrar güçlendirilmeli, yerel yönetimlerin imar planlamada tek söz sahibi 

kurum olması sağlanmalıdır. Merkezi yönetim yerel yönetimleri imar planlaması için 

yönlendirecek kılavuzlar üretmeli, yereldeki teknik kapasitenin gelişmesi için tedbirler almalı 

ve izleme denetleme mekanizmaları geliştirmelidir. Arazi kullanım, mülkiyet düzenlemesi ve 

uygulamaya ilişkin kararların alındığı imar planları yerelde,  halkın ve sivil toplum örgütlerinin 
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katılımı sağlanarak yapılmalıdır. Alt karar kademelerinin muktedir kılınması bir yandan bu 

düzeydeki yetkilerin artırılması ile sağlanırken diğer yandan da mekânsal planlama konusunda 

genel bilgiye erişimi kolaylaştırmak, karar alma ve işbirliği süreçlerinde iletişimi güçlendirmek 

ve mahalli idarelerin bilgi düzeylerini artırmak suretiyle kapasiteleri geliştirilmelidir. 

Yerel yönetimlere sağlanan teşviklerle şehirlerdeki mekânsal kalitenin artırılması 

sağlanmalıdır. Şehircilik mevzuatımızın dili yasak koyucu, caydırıcı ve engelleyici olmaktan 

çıkarılmalıdır. Sadece uygulanmayan hükümler için yaptırım uygulamak yerine şehirleşmede 

belirlenen öncelik alanlarında kalite ve standartları geliştirmeye yönelik teşvik modelleri 

uygulanmalıdır. Bu amaçla, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yerel 

yönetimlerin gerçekleştirmesi gereken öncelikli hizmetler ve faaliyetler belirlenmeli ve

belediyelerin bu faaliyetleri gerçekleştirilebilmesine yönelik destek programları üretilmelidir. 

Yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik başarılı uygulamaları tamamlayan belediyelere “kentsel 

yaşanabilirlik sertifikası” gibi özendirici uygulamalar hayata geçirilebilir. Örneğin, mahalle 

düzeyinde belirli kalite düzeyini karşılayan mahalleler için “mavi bayraklı mahalle” gibi 

sertifikalar geliştirilmeli ve komşuluk birimleri bazında yaşanabilirliği talep eden ve çevresini 

sahiplenen sakinlerin teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

Mekânsal planlar izlenmeli, değerlendirilmeli ve denetlenmelidir. Mekânsal planların 

etkinliğinin geri bildirim mekanizmaları ile artırılabilmesi amacıyla dört sacayağı üzerine 

oturan bir sistem geliştirilmelidir. Bunlardan ilki planlamaya ilişkin ilke ve standartların 

belirlenmesi ve sayısal göstergelerin üretilmesidir. Bu kapsamda öncelikle şehir ve komşuluk 

birimi düzeylerinde mekân kalitesinin nasıl ölçüleceği ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede, 

mevzuatta yer alan kentsel mekân kalitesine yönelik standartlar derlenmeli, mevzuat 

yetersizlikleri tespit edilerek bir analiz raporu oluşturulmalıdır. Ayrıca, şehir düzeyinde 

planlama ilke ve standartlarını uygulamaya aktarabilecek gösterge seti belirlenmelidir. Mahalle 

(komşuluk birimi) bazında ise uluslararası düzeyde kabul görmüş yaşam kalitesi parametreleri 

derlenerek bu parametrelerin sahip olması gereken eşik değerler belirlenmeli ve asgari kentsel 

standartlar seti oluşturulmalıdır.

İkinci olarak, bu göstergelerin CBS teknolojileri ile toplanmasına yönelik altyapı 

geliştirilmelidir. Mekânsal planların hazırlığından (halihazır harita oluşturma, veri toplama, 

analiz, sentez)  uygulama ve tadilat aşamalarına kadar tüm sürecin sayısal haritalar üzerinden 

yapılması gereklidir. Bu amaçla geliştirilen e-plan otomasyon sistemi yaygınlaştırılmalı, 

bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinden sonra kullanımı zorunlu hale getirilmelidir. Bu sistemin 

planlama standartlarına uygunluğu kontrol edilmeli ve uygulama safhasında izlenebilirliği 
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sürdürülebilir ve yaşanabilir kentleşmeyi yönlendiren strateji dokümanları olarak 

hazırlanmalıdır.

Hukuki süreçlerin ortaya çıkardığı zaman kayıplarının azaltılması ve planlar arası 

çelişkilerin önlenmesi amacıyla üst ölçekli planlarla arazi kullanım kararlarının verilmesinden 

vazgeçilmelidir. Arazi kullanım kararları en önce il düzeyinde verilmeye başlanmalı, bölgesel

ve ulusal ölçeklerde arazi kullanım kararları verilmemelidir. Sürdürülebilir ve yaşanabilir 

kentsel gelişmenin sağlanabilmesi, stratejik planlama yaklaşımının yaygınlaştırılmasını ve

etkileşimli bir planlama yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Bu tür etkileşimli bir mekanizmaya 

mevcut karmaşık planlama süreçleri ile erişmek mümkün değildir. Bu nedenle, mevcut 

sistemde sadeleştirme ve basitleştirme yapılarak planlama ihtiyacını ortaya çıkaran unsurlara 

yönelik etkin bir süreç tasarlanmalıdır.

Onuncu Kalkınma Planında temel olarak yerindenlik ilkesine vurgu yapılmış ve imar 

ve şehircilik mevzuatının yaşanabilir çevre ve şehirler yaklaşımı ile yeniden ele alınması 

gerektiği dile getirilmiştir. Bu çerçevede; merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, 

planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar alma süreçlerini 

güçlendiren bir yapının oluşturması önerilmektedir. Bu doğrultuda, ÇŞB’ye verilen imar ve 

planlama yetkilerinin yeniden ele alınarak, farklı idare düzeylerinin yetki alanlarına doğrudan 

müdahale ve onları ikâme etme yerine yerindenlik ve etkililik ilkeleri doğrultusunda ilgili 

idareler için standartların belirlenmesi ve destek sağlanması ile sınırlandırılması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, büyükşehir ve diğer belediyelerin planlama yetkilerinin 

istisnai durumlarda bile re’sen ÇŞB’ye verilmesinin planlama bütünlüğüne uygun olmadığı 

düşünülmektedir. Re’sen planlama yapma yetkisinin kapasitesi yeterli olmayan belediyelere 

destek sağlama ya da belediyelerden gelen talepleri değerlendirmek üzere kullanılmasının daha

uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Yerel yönetimlerin kapasitesi geliştirilmelidir. Üst ölçekli planların stratejik yapısının 

yeni bir yönetişim modeli çerçevesinde hedef koyan, belediyelere görev veren, ilke, standart ve 

yapılaşma kurallarını belirleyen ve bunların uygulamasını izleyen ve denetleyen bir yapı olarak 

tanımlanması gereklidir. Merkeziyetçi yaklaşımlarla yerel yönetimlerinin zayıflayan imar 

planlama yetkisi tekrar güçlendirilmeli, yerel yönetimlerin imar planlamada tek söz sahibi 

kurum olması sağlanmalıdır. Merkezi yönetim yerel yönetimleri imar planlaması için 

yönlendirecek kılavuzlar üretmeli, yereldeki teknik kapasitenin gelişmesi için tedbirler almalı 

ve izleme denetleme mekanizmaları geliştirmelidir. Arazi kullanım, mülkiyet düzenlemesi ve 

uygulamaya ilişkin kararların alındığı imar planları yerelde,  halkın ve sivil toplum örgütlerinin 
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katılımı sağlanarak yapılmalıdır. Alt karar kademelerinin muktedir kılınması bir yandan bu 

düzeydeki yetkilerin artırılması ile sağlanırken diğer yandan da mekânsal planlama konusunda 

genel bilgiye erişimi kolaylaştırmak, karar alma ve işbirliği süreçlerinde iletişimi güçlendirmek 

ve mahalli idarelerin bilgi düzeylerini artırmak suretiyle kapasiteleri geliştirilmelidir. 

Yerel yönetimlere sağlanan teşviklerle şehirlerdeki mekânsal kalitenin artırılması 

sağlanmalıdır. Şehircilik mevzuatımızın dili yasak koyucu, caydırıcı ve engelleyici olmaktan 

çıkarılmalıdır. Sadece uygulanmayan hükümler için yaptırım uygulamak yerine şehirleşmede 

belirlenen öncelik alanlarında kalite ve standartları geliştirmeye yönelik teşvik modelleri 

uygulanmalıdır. Bu amaçla, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yerel 

yönetimlerin gerçekleştirmesi gereken öncelikli hizmetler ve faaliyetler belirlenmeli ve

belediyelerin bu faaliyetleri gerçekleştirilebilmesine yönelik destek programları üretilmelidir. 

Yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik başarılı uygulamaları tamamlayan belediyelere “kentsel 

yaşanabilirlik sertifikası” gibi özendirici uygulamalar hayata geçirilebilir. Örneğin, mahalle 

düzeyinde belirli kalite düzeyini karşılayan mahalleler için “mavi bayraklı mahalle” gibi 

sertifikalar geliştirilmeli ve komşuluk birimleri bazında yaşanabilirliği talep eden ve çevresini 

sahiplenen sakinlerin teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

Mekânsal planlar izlenmeli, değerlendirilmeli ve denetlenmelidir. Mekânsal planların 

etkinliğinin geri bildirim mekanizmaları ile artırılabilmesi amacıyla dört sacayağı üzerine 

oturan bir sistem geliştirilmelidir. Bunlardan ilki planlamaya ilişkin ilke ve standartların 

belirlenmesi ve sayısal göstergelerin üretilmesidir. Bu kapsamda öncelikle şehir ve komşuluk 

birimi düzeylerinde mekân kalitesinin nasıl ölçüleceği ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede, 

mevzuatta yer alan kentsel mekân kalitesine yönelik standartlar derlenmeli, mevzuat 

yetersizlikleri tespit edilerek bir analiz raporu oluşturulmalıdır. Ayrıca, şehir düzeyinde 

planlama ilke ve standartlarını uygulamaya aktarabilecek gösterge seti belirlenmelidir. Mahalle 

(komşuluk birimi) bazında ise uluslararası düzeyde kabul görmüş yaşam kalitesi parametreleri 

derlenerek bu parametrelerin sahip olması gereken eşik değerler belirlenmeli ve asgari kentsel 

standartlar seti oluşturulmalıdır.

İkinci olarak, bu göstergelerin CBS teknolojileri ile toplanmasına yönelik altyapı 

geliştirilmelidir. Mekânsal planların hazırlığından (halihazır harita oluşturma, veri toplama, 

analiz, sentez)  uygulama ve tadilat aşamalarına kadar tüm sürecin sayısal haritalar üzerinden 

yapılması gereklidir. Bu amaçla geliştirilen e-plan otomasyon sistemi yaygınlaştırılmalı, 

bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinden sonra kullanımı zorunlu hale getirilmelidir. Bu sistemin 

planlama standartlarına uygunluğu kontrol edilmeli ve uygulama safhasında izlenebilirliği 
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sağlamalıdır. Ayrıca, plan süreçlerine ilişkin söz konusu sistem altyapısı gayrimenkul 

değerleme, tapu, kamu arazileri, kent bilgi sistemi gibi diğer bilgi sistemi altyapıları ile entegre 

bir şekilde tasarlanmalı ve bunlar arasında açık veri paylaşımına imkan tanınmalıdır. 

Üçüncüsü, plan izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasıdır. Planlama 

ilke ve standartları itibarıyla plan bütünlüğünün korunması, plan tadilatlarının asgari düzeye 

indirilmesi ve değişikliklerin altyapıya etkilerinin analiz edilebilmesi amacıyla planlar sürekli 

olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Plan izleme ve değerlendirme sistemi temelde iki 

noktaya odaklanmalıdır. Hazırlanan planların ulusal ve bölgesel düzeyde belirlenen ilke ve 

standartlara uygunluğunun test edilmesi bunlardan ilkidir. Diğeri ise plan hazırlandıktan 

sonraki süreçte uygulamanın ve değişikliklerin onaylanan plana uygunluğunun takip 

edilmesidir. Ayrıca, diğer bilgi sistemleri ile kurulacak entegrasyon ile imar planları ve 

revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel değerleme esaslarına göre belirlenmesi ve 

kamunun bu artıştan daha çok yararlanması sağlanmalıdır. Bu suretle belediyelere aktarılacak 

kaynakların imar ve şehircilik uygulama programında yer alan faaliyetler, süre ve maliyet 

öngörüleri dikkate alınarak denetimli bir süreçte aktarılması sağlanmalıdır.

Dördüncüsü ise yapı denetimi ve çevre denetimi uygulamalarında olduğu gibi mekânsal 

plan denetleme mekanizmasının kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, hem plan müellifleri ve 

planlama büroları hem de plan yapma/yaptırma yetkisi olan kurum ve kuruluşların denetim 

konusunda akredite edilmesi, plan uygulama süreçlerine yönelik iş akışlarının belirlenmesi ve 

tüm süreç ve aktörlerin ön (ex-ante) ve sonra (ex-post) denetimlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

Altyapı etki analizi olmayan, kentsel standartlara uygunluğu bozan imar değişikliği taleplerinin 

önüne geçilmelidir. Bu çerçevede; denetim konusunda merkezi ve yerel düzeylerde teknik 

altyapı ve kapasitenin oluşturulması; plan yapan kişi, kurum veya kuruluşların, bağımsız bir 

yapı tarafından denetlenmesi; plan raporlarının ve kararlarının üst ölçekli planlara uyumu ile 

saha uygulamalarının planlara uygunluğunun gözetilmesi için gerekli teknik altyapının 

kurulması gerekmektedir.

İmar planlarının uygulanabilirliği artırılmalıdır. İmar planlarının 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri ile hayata geçirilmesinin önüne geçilmeli, 18’nci madde 

uygulamaları zorunlu hale getirilmelidir. İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 

başlatılan ve Yatırım Programı kapsamında yürütülen “Örnek İmar Uygulamaları” projesinin 

çıktı ve sonuçları doğrultusunda mevzuata gerekli düzenlemeler yapılmalı, yerel yönetimler 

için kılavuz dokümanlar hazırlanmalıdır. İmar uygulamalarına yönelik bilgilendirme ve eğitim 
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programları düzenlenmeli, İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) vasıtasıyla imar 

uygulamalarını teşvik eden destek programları tasarlanmalıdır.  

Kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde, klasik imar anlayışı dışında yeni 

ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle çok yoğun ve sağlıksız yerleşim 

alanları ve güvensiz yapı stokunun dönüşümü için özgün yöntemler geliştirilmelidir. Arazi 

kullanım politikalarımız geliştirilerek örnek uygulamalar gerçekleştirilmeli ve alternatif 

modeller ortaya konulmalıdır. Nitekim, 10. Kalkınma Planında da imar hakkı transferi gibi 

yenilikçi mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmakta ve “Ortak kullanım alanlarının 

genişletilmesi ve imar uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması amacıyla, özellikle 

yapılaşmamış alanlarda imar haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler tarafından 

kullanımı yaygınlaştırılacaktır” politikasına yer verilmektedir.

Gayrimenkulde sertifikalı satışı öngören tebliğin yayımlanması gayrimenkul 

piyasasının menkulleştirilmesi yönünde atılan ilk adımlardan biridir. Bu adımın devamı olarak

gayrimenkul değerleme, gayrimenkul borsası ve imar hakkı transferi gibi konularda yenilikçi 

uygulamalar süratle mevzuata dahil edilmelidir. Bu uygulamaların geliştirilebilmesi için gerekli 

veri altyapısı ve bilgi sistemi için çok aktörlü ve çok katmanlı yapılar tasarlanmalıdır. Bu 

yapılar tasarlanırken, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), TAKBİS ve diğer CBS 

altyapıları ile uyum ve tamamlayıcılık dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede değerlendirilebilecek aşamalar aşağıda sunulmaktadır:

• Gayrimenkul değerleme (toplu değerleme) altyapısı geliştirilmelidir.

• Gayrimenkulün menkulleştirilmesine yönelik piyasa derinleşmelidir.

• Ayrıca, imar mevzuatındaki “herkese kendi parselinden imar hakkı” başta olmak 

üzere imar ve mülkiyet haklarına ilişkin birçok husus yeniden ele alınmalıdır. 

İmar planlarının uygulanabilirliğinin artırılmasında yukarıda incelenen zihniyet 

değişikliğinin sağlanması ve imar planlamadan şehir planlama yaklaşımına geçişin de büyük 

önemi bulunmaktadır. Mevzuat değişikliği klasik imar planlama zihniyetinin de değişimini 

gerektirmektedir. 

Üreten şehirler yaklaşımı geliştirilmeli, şehir planlarında yatırım yeri için uygun 

alanlar belirlenmelidir. Şehirlerin üretimin ana unsuru olduğu gerçeğinden hareketle üreten 

şehirler yaklaşımının geliştirilmesi ve şehirlerimizde üretim işlevlerini desteklenmesi yönünde 

adımlar atılmalıdır. OSB’ler, küçük sanayi siteleri (KSS), teknoloji merkezleri gibi unsurların

kentsel gelişme ile ilişkisi daha güçlü biçimde kurulmalıdır. Şehir içinde kalan üretim 

alanlarının konut alanlarına dönüştürülmesi yerine bunların temiz teknolojilerle üretim yapan, 
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sağlamalıdır. Ayrıca, plan süreçlerine ilişkin söz konusu sistem altyapısı gayrimenkul 

değerleme, tapu, kamu arazileri, kent bilgi sistemi gibi diğer bilgi sistemi altyapıları ile entegre 

bir şekilde tasarlanmalı ve bunlar arasında açık veri paylaşımına imkan tanınmalıdır. 

Üçüncüsü, plan izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasıdır. Planlama 

ilke ve standartları itibarıyla plan bütünlüğünün korunması, plan tadilatlarının asgari düzeye 

indirilmesi ve değişikliklerin altyapıya etkilerinin analiz edilebilmesi amacıyla planlar sürekli 

olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Plan izleme ve değerlendirme sistemi temelde iki 

noktaya odaklanmalıdır. Hazırlanan planların ulusal ve bölgesel düzeyde belirlenen ilke ve 

standartlara uygunluğunun test edilmesi bunlardan ilkidir. Diğeri ise plan hazırlandıktan 

sonraki süreçte uygulamanın ve değişikliklerin onaylanan plana uygunluğunun takip 

edilmesidir. Ayrıca, diğer bilgi sistemleri ile kurulacak entegrasyon ile imar planları ve 

revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel değerleme esaslarına göre belirlenmesi ve 

kamunun bu artıştan daha çok yararlanması sağlanmalıdır. Bu suretle belediyelere aktarılacak 

kaynakların imar ve şehircilik uygulama programında yer alan faaliyetler, süre ve maliyet 

öngörüleri dikkate alınarak denetimli bir süreçte aktarılması sağlanmalıdır.

Dördüncüsü ise yapı denetimi ve çevre denetimi uygulamalarında olduğu gibi mekânsal 

plan denetleme mekanizmasının kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, hem plan müellifleri ve 

planlama büroları hem de plan yapma/yaptırma yetkisi olan kurum ve kuruluşların denetim 

konusunda akredite edilmesi, plan uygulama süreçlerine yönelik iş akışlarının belirlenmesi ve 

tüm süreç ve aktörlerin ön (ex-ante) ve sonra (ex-post) denetimlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

Altyapı etki analizi olmayan, kentsel standartlara uygunluğu bozan imar değişikliği taleplerinin 

önüne geçilmelidir. Bu çerçevede; denetim konusunda merkezi ve yerel düzeylerde teknik 

altyapı ve kapasitenin oluşturulması; plan yapan kişi, kurum veya kuruluşların, bağımsız bir 

yapı tarafından denetlenmesi; plan raporlarının ve kararlarının üst ölçekli planlara uyumu ile 

saha uygulamalarının planlara uygunluğunun gözetilmesi için gerekli teknik altyapının 

kurulması gerekmektedir.

İmar planlarının uygulanabilirliği artırılmalıdır. İmar planlarının 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri ile hayata geçirilmesinin önüne geçilmeli, 18’nci madde 

uygulamaları zorunlu hale getirilmelidir. İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 

başlatılan ve Yatırım Programı kapsamında yürütülen “Örnek İmar Uygulamaları” projesinin 

çıktı ve sonuçları doğrultusunda mevzuata gerekli düzenlemeler yapılmalı, yerel yönetimler 

için kılavuz dokümanlar hazırlanmalıdır. İmar uygulamalarına yönelik bilgilendirme ve eğitim 
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programları düzenlenmeli, İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) vasıtasıyla imar 

uygulamalarını teşvik eden destek programları tasarlanmalıdır.  

Kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde, klasik imar anlayışı dışında yeni 

ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle çok yoğun ve sağlıksız yerleşim 

alanları ve güvensiz yapı stokunun dönüşümü için özgün yöntemler geliştirilmelidir. Arazi 

kullanım politikalarımız geliştirilerek örnek uygulamalar gerçekleştirilmeli ve alternatif 

modeller ortaya konulmalıdır. Nitekim, 10. Kalkınma Planında da imar hakkı transferi gibi 

yenilikçi mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmakta ve “Ortak kullanım alanlarının 

genişletilmesi ve imar uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması amacıyla, özellikle 

yapılaşmamış alanlarda imar haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler tarafından 

kullanımı yaygınlaştırılacaktır” politikasına yer verilmektedir.

Gayrimenkulde sertifikalı satışı öngören tebliğin yayımlanması gayrimenkul 

piyasasının menkulleştirilmesi yönünde atılan ilk adımlardan biridir. Bu adımın devamı olarak

gayrimenkul değerleme, gayrimenkul borsası ve imar hakkı transferi gibi konularda yenilikçi 

uygulamalar süratle mevzuata dahil edilmelidir. Bu uygulamaların geliştirilebilmesi için gerekli 

veri altyapısı ve bilgi sistemi için çok aktörlü ve çok katmanlı yapılar tasarlanmalıdır. Bu 

yapılar tasarlanırken, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), TAKBİS ve diğer CBS 

altyapıları ile uyum ve tamamlayıcılık dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede değerlendirilebilecek aşamalar aşağıda sunulmaktadır:

• Gayrimenkul değerleme (toplu değerleme) altyapısı geliştirilmelidir.

• Gayrimenkulün menkulleştirilmesine yönelik piyasa derinleşmelidir.

• Ayrıca, imar mevzuatındaki “herkese kendi parselinden imar hakkı” başta olmak 

üzere imar ve mülkiyet haklarına ilişkin birçok husus yeniden ele alınmalıdır. 

İmar planlarının uygulanabilirliğinin artırılmasında yukarıda incelenen zihniyet 

değişikliğinin sağlanması ve imar planlamadan şehir planlama yaklaşımına geçişin de büyük 

önemi bulunmaktadır. Mevzuat değişikliği klasik imar planlama zihniyetinin de değişimini 

gerektirmektedir. 

Üreten şehirler yaklaşımı geliştirilmeli, şehir planlarında yatırım yeri için uygun 

alanlar belirlenmelidir. Şehirlerin üretimin ana unsuru olduğu gerçeğinden hareketle üreten 

şehirler yaklaşımının geliştirilmesi ve şehirlerimizde üretim işlevlerini desteklenmesi yönünde 

adımlar atılmalıdır. OSB’ler, küçük sanayi siteleri (KSS), teknoloji merkezleri gibi unsurların

kentsel gelişme ile ilişkisi daha güçlü biçimde kurulmalıdır. Şehir içinde kalan üretim 

alanlarının konut alanlarına dönüştürülmesi yerine bunların temiz teknolojilerle üretim yapan, 
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sanayi 4.0 için odak noktalar haline getirilmelidir. İhracat ve istihdama ilişkin uzun vadeli 

stratejilerin hayata geçebilmesi için şehirlerde altyapı sorunları çözülmüş daha fazla iş/üretim 

alanı geliştirilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de çevre boyutu gözetilerek üretim alanları 

ile konut alanlarının ilişkisi kurulmalı, iş-ev arası ulaşım süresinin asgariye indirilmesi ve 

kısaltılması yoluyla şehirlerin erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilmesi elzemdir. Bu 

çerçevede; yatırımların mekânsal gelişmeyi yönlendirme gücünden azami yararlanılabilmesi ve 

oluşturabilecekleri negatif etkileri asgari düzeye indirmek için yatırımlara ilişkin genel ilke ve 

esaslar ile yer seçim kriterlerini belirleyen mekânsal gelişme stratejileri oluşturulmalıdır. Bu 

stratejiler somut olarak bir plan üzerine işlenmiş yer seçimi kararlarını vermek yerine 

yatırımlara yönelik yer seçimi, planlama, tasarım ve yapılaşmaya ilişkin yönlendirici kısıt, kural 

ve ilkeleri içermelidir. Bununla birlikte yatırım yerinin somut olarak pafta üzerinde işlenmesine 

yönelik işlemler il ölçeğindeki planlar marifetiyle yapılmalıdır. Bölgesel ve ulusal ölçekli özel 

yatırımlara ilişkin kararlar ise bölge planları ile belirlenebilir. Bu kapsamda, her bir üretici 

sektörden gelen yatırım taleplerinin karşılanabilmesi için yatırıma uygun alanlar tespit edilmeli 

ve bu alanların imar planlarına işlenmesi temin edilmelidir.

Planlarda katılım etkinleştirilmeli, mahalli müşterek planlama esas alınmalıdır. 

Planlama sürecine halkın katılımının artırılması ve vatandaşların planı sahiplenmelerinin 

sağlanması amacıyla iki temel yaklaşım benimsenmelidir. Öncelikle usuller ve süreçler 

sadeleştirilmeli, şeffaflık sağlanmalı ve yönetim biçimi vatandaşın sahiplenmesine imkan 

verecek hale getirilmelidir. Merkezi idarenin bu sistemdeki en önemli rolü, bölgesel ve yerel 

özellikleri dikkate alarak kullanılacak yapı malzemelerinden mahalle tasarımına kadar birçok 

konuda standartların oluşturmasıdır. Bu standartlar sistemi geliştirilirken tarihi şehirlerin 

değerleri ile evrensel nitelikli çözümlemelerin bütünleştirilmesi ve bugünün ihtiyaçlarına uygun 

ve toplumsal beklentileri karşılanması gözetilmelidir. Böyle bir katılım sürecinin teşkil edilmesi 

plan izleme ve denetim mekanizmalarının da en önemli aracı olacaktır.

Planlarda bir komşuluk birimi olarak mahalle ölçeği dikkate alınmalıdır.

Şehirlerin asgari yaşam standartlarını herkes için karşılarken yerel kimlik özellikleri ile milli ve 

manevi değerlerimize uygun bir yaşanabilirlik çerçevesi oluşturması sağlanmalıdır. Bu amaçla 

bir yandan yaşam standartlarının geliştirilmesi, bunların düzenli ve sürekli olarak ölçümünü 

sağlayacak altyapıların geliştirilmesi, diğer yandan yerel kimlik ve özelliklerin planlamaya 

yansıtılmasını sağlayacak katılımcılık mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Yerel 

kimliğin yansıtılabilmesi için mahalle ve sokak ölçeğinin bir komşuluk birimi olarak yeniden 

ele alınması ve kentsel hizmetlerin mahalle ölçeğinde temini sağlanmalıdır. Kentlerdeki 
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mahallelerde iyi uygulamaları özendirici mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Günlük şehir 

hayatını kolaylaştırmak; sanat ve spor aktiviteleri ile sosyalleşme ihtiyacını desteklemek; 

kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocukların toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla 

mahalle bazında insan odaklı bir planlama yaklaşımı geliştirilmelidir. Bu çerçevede aşağıdaki 

hususlar da dâhil olmak üzere mahalle bazında yaşam kalitesinin analiz edilmesi sağlanmalıdır.

• Mahalle bazında açık alan, kamusal alan varlığı, kullanımı, açık pazar yeri, çay 

bahçesi, çeşme, spor sahası, okul, ibadethane vb. ihtiyaçlar,

• Kaldırım genişlikleri başta olmak üzere yaya ulaşımı, bisikletli ulaşım, toplu taşım, 

trafik yoğunluğu (kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar açısından dikkate alınması 

gerekli esaslar), otopark imkânları,

• İş yeri-ev arasındaki mesafelerin kısaltılmasına yönelik alternatif şehir modellerinin 

geliştirilmesi, 

• Çocuk güvenliği ve gelişiminin desteklenmesi, çocuk parklarının, sosyal 

aktivitelerin gerçekleştirilebileceği mekânların varlığı, kullanım düzeyi ve

kullanımı etkileyen diğer hususlar.

Bu çerçevede mahalle bazında yaşam kalitesi düzeyinin tespit edilebilmesi, bir yandan 

şehir sakinlerinin yaşadıkları mekânlara dair sahiplenme düzeyinin artırılmasınında diğer 

yandan da ilgili kurum ve kuruluşların mekâna özgü politika ve önceliklerinin belirlenmesinde 

temel teşkil etmesi bakımından büyük önemi haizdir.

Bu nedenle, planlama sistemine yönelik yukarıda tespit edilen sorunların çözümü için 

etkin bir planlama sisteminin sıfır tabanlı bir şekilde tasarlanması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu planlama sistematiğinin tasarımı yapılırken hazırlık, içerik ve uygulama boyutlarında temel 

ilkeler ve yaklaşımlar belirlenmelidir. Bu ilke ve yaklaşımlar mekânsal planlama sisteminin

ülkemizin bu alanda yaşadığı sorunların çözümü ve kalkınma ve gelecek vizyonuna uygun bir 

şekilde tasarlanması için yol gösterici nitelikte olacaktır. 
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sanayi 4.0 için odak noktalar haline getirilmelidir. İhracat ve istihdama ilişkin uzun vadeli 

stratejilerin hayata geçebilmesi için şehirlerde altyapı sorunları çözülmüş daha fazla iş/üretim 

alanı geliştirilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de çevre boyutu gözetilerek üretim alanları 

ile konut alanlarının ilişkisi kurulmalı, iş-ev arası ulaşım süresinin asgariye indirilmesi ve 

kısaltılması yoluyla şehirlerin erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilmesi elzemdir. Bu 

çerçevede; yatırımların mekânsal gelişmeyi yönlendirme gücünden azami yararlanılabilmesi ve 

oluşturabilecekleri negatif etkileri asgari düzeye indirmek için yatırımlara ilişkin genel ilke ve 

esaslar ile yer seçim kriterlerini belirleyen mekânsal gelişme stratejileri oluşturulmalıdır. Bu 

stratejiler somut olarak bir plan üzerine işlenmiş yer seçimi kararlarını vermek yerine 

yatırımlara yönelik yer seçimi, planlama, tasarım ve yapılaşmaya ilişkin yönlendirici kısıt, kural 

ve ilkeleri içermelidir. Bununla birlikte yatırım yerinin somut olarak pafta üzerinde işlenmesine 

yönelik işlemler il ölçeğindeki planlar marifetiyle yapılmalıdır. Bölgesel ve ulusal ölçekli özel 

yatırımlara ilişkin kararlar ise bölge planları ile belirlenebilir. Bu kapsamda, her bir üretici 

sektörden gelen yatırım taleplerinin karşılanabilmesi için yatırıma uygun alanlar tespit edilmeli 

ve bu alanların imar planlarına işlenmesi temin edilmelidir.

Planlarda katılım etkinleştirilmeli, mahalli müşterek planlama esas alınmalıdır. 

Planlama sürecine halkın katılımının artırılması ve vatandaşların planı sahiplenmelerinin 

sağlanması amacıyla iki temel yaklaşım benimsenmelidir. Öncelikle usuller ve süreçler 

sadeleştirilmeli, şeffaflık sağlanmalı ve yönetim biçimi vatandaşın sahiplenmesine imkan 

verecek hale getirilmelidir. Merkezi idarenin bu sistemdeki en önemli rolü, bölgesel ve yerel 

özellikleri dikkate alarak kullanılacak yapı malzemelerinden mahalle tasarımına kadar birçok 

konuda standartların oluşturmasıdır. Bu standartlar sistemi geliştirilirken tarihi şehirlerin 

değerleri ile evrensel nitelikli çözümlemelerin bütünleştirilmesi ve bugünün ihtiyaçlarına uygun 

ve toplumsal beklentileri karşılanması gözetilmelidir. Böyle bir katılım sürecinin teşkil edilmesi 

plan izleme ve denetim mekanizmalarının da en önemli aracı olacaktır.

Planlarda bir komşuluk birimi olarak mahalle ölçeği dikkate alınmalıdır.

Şehirlerin asgari yaşam standartlarını herkes için karşılarken yerel kimlik özellikleri ile milli ve 

manevi değerlerimize uygun bir yaşanabilirlik çerçevesi oluşturması sağlanmalıdır. Bu amaçla 

bir yandan yaşam standartlarının geliştirilmesi, bunların düzenli ve sürekli olarak ölçümünü 

sağlayacak altyapıların geliştirilmesi, diğer yandan yerel kimlik ve özelliklerin planlamaya 

yansıtılmasını sağlayacak katılımcılık mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Yerel 

kimliğin yansıtılabilmesi için mahalle ve sokak ölçeğinin bir komşuluk birimi olarak yeniden 

ele alınması ve kentsel hizmetlerin mahalle ölçeğinde temini sağlanmalıdır. Kentlerdeki 
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mahallelerde iyi uygulamaları özendirici mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Günlük şehir 

hayatını kolaylaştırmak; sanat ve spor aktiviteleri ile sosyalleşme ihtiyacını desteklemek; 

kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocukların toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla 

mahalle bazında insan odaklı bir planlama yaklaşımı geliştirilmelidir. Bu çerçevede aşağıdaki 

hususlar da dâhil olmak üzere mahalle bazında yaşam kalitesinin analiz edilmesi sağlanmalıdır.

• Mahalle bazında açık alan, kamusal alan varlığı, kullanımı, açık pazar yeri, çay 

bahçesi, çeşme, spor sahası, okul, ibadethane vb. ihtiyaçlar,

• Kaldırım genişlikleri başta olmak üzere yaya ulaşımı, bisikletli ulaşım, toplu taşım, 

trafik yoğunluğu (kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar açısından dikkate alınması 

gerekli esaslar), otopark imkânları,

• İş yeri-ev arasındaki mesafelerin kısaltılmasına yönelik alternatif şehir modellerinin 

geliştirilmesi, 

• Çocuk güvenliği ve gelişiminin desteklenmesi, çocuk parklarının, sosyal 

aktivitelerin gerçekleştirilebileceği mekânların varlığı, kullanım düzeyi ve

kullanımı etkileyen diğer hususlar.

Bu çerçevede mahalle bazında yaşam kalitesi düzeyinin tespit edilebilmesi, bir yandan 

şehir sakinlerinin yaşadıkları mekânlara dair sahiplenme düzeyinin artırılmasınında diğer 

yandan da ilgili kurum ve kuruluşların mekâna özgü politika ve önceliklerinin belirlenmesinde 

temel teşkil etmesi bakımından büyük önemi haizdir.

Bu nedenle, planlama sistemine yönelik yukarıda tespit edilen sorunların çözümü için 

etkin bir planlama sisteminin sıfır tabanlı bir şekilde tasarlanması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu planlama sistematiğinin tasarımı yapılırken hazırlık, içerik ve uygulama boyutlarında temel 

ilkeler ve yaklaşımlar belirlenmelidir. Bu ilke ve yaklaşımlar mekânsal planlama sisteminin

ülkemizin bu alanda yaşadığı sorunların çözümü ve kalkınma ve gelecek vizyonuna uygun bir 

şekilde tasarlanması için yol gösterici nitelikte olacaktır. 
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