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ÖNSÖZ 

Günümüzde arazi kullanım ve yönlendirilmesine ilişkin 

yasalar olmasına, çalışmalar yapılmasına karşın, uygulamada 
şimdiki yönlendirme yapısının etkili olamadığı görülmektedir. 
Bu nedenle arazi kullanmı faaliyetlerinin yeni bir anlayışla 
ve değişen koşullara göre ele alınmasına, kural ve kurumların 

yeniden değerlendirilmesine temel olacak çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

İlgi duyduğum bu konu üzerinde bu araştırmayı hazırlarken 
İmar ve İskan Bakanlığı Bölge Planlama Dairesinde edindiğim 
tecrübelerimden ve konu ile i3 gili bulunan az ■, sayıdaki yazı¬ 

lı kaynaklardan faydalandım. Çalışmalarım esnasında bana yol 

göstererek kıymetli yardımlarını esirgemeyen Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Öğretim Üye ler in dom DoÇoD1"- İlhan Tekeli ve Teş¬ 
kilâtımız, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi, Araştırma Şu¬ 
be Müdürü Mete Tunbul'a teşekkürü bir borç bilirim. 

Atilla Çevik ol 
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GİRİŞ 

Bundan yaklaşık on bin yıl öncesine kadar insan, arazi 

üzet'indfe pek iz bıhakmamişti. Avlanmış, tu2ak kufmuş, mağa¬ 
ralarda bar inmiş ti-. Cilâlı taş devrinde ortaya çıkan tarım 
devrimi ile birlikte göçmen kavimler belirli yerlerde yehlfe*- 

şerek ekip biçmişlerdi. Orta çağda büyük kentlerin gelişmesi, 
yolların yaygınlaşması sonucu insanın araziye olan ihtiyacıda 
arttı, 

XVIII. yüzyıl Sanayi Dervrimi arazi kullanımında büyük 

bir dönüm noktası oldu. Kömür enerjisine dayalı buhar makinar- 

sının, bir dizi yeni sanayinin kurulmasına ve sayıları ı git¬ 

tikçe artan fabrika işçilerini barındıracak yerleşmelerin 

hızla gelişmesine büyük katkısı oldu. Nüfus artarken kentler 

büyüdü. Büyüyen kentler tarıma elverişli araziler aleyhine 

yayıldı, genişledi. Aynı zamanda başlayan tarımsal devrim 
çiftçilik yöntemlerinde büyük değişikliklere yol açtı. Ta¬ 
rım giderek makinalaştı. XIX, yüzyılda ortaya çıkan tarım ve 

sanayi de vr imler inden doğal bitki örtüsü zarar gördü. Arazi¬ 

ler aşındı, yağmur suları ve rüzgarlar verimli toprakları ne¬ 

hirlere taşıdı. 
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Günümüzde bu sorunlar ile birlikte kentlerin hızla 

büyümesi, yeni teknolojilerin uygulanması ve yaşantı düzeyi¬ 

nin yükselmesi ile konut, çalışma, dinlenme ve eğlence alan¬ 

larına olan gereksinim daha da artmaktadır. Bir yandan artan 

nüfusun baskısı altında çoğalan gereksinmeler, öte yandan git¬ 

tikçe yükselen yaşam düzeyi diğer kaynaklarda olduğu gibi top - 
rak kaynaklarının da en uygun bir şekilde değerlendirilmesini 

gerektirmektedir. 

Artan nüfusun ihtiyaçlarının gelişen yaşam koşullarına 

göre karşılanabilmesi toprak kaynaklarından en iyi biçimde ya¬ 

rarlanma olanağına bağımlı olmaktadır. Bunlardan ilki birim 

alandan alınan verimi arttırmak ise, İkincisi ve en önemlisi 

yanlış ya da kötü kullanılmamasının teminidir. Doğal kaynak¬ 

lar sınırsız olmadığı ve çok uzun bir zamanda oluştukları için 

yanlış ya , da kötü kullanılmaları halinde yenilenmeleri ya ola¬ 

naksız ya da çok pahalıya mal, olmakta, keza par as a}. kaynakların 

dş etkinliğinin azalmasına yol açmak t ad ır^,. . 1 . 

:.i T., a Ci'-n .. • i - i .... ır t ad xr . : iı :"-ır:Jar artar-. 
Hızla şehirleşme sanayileşme hareketlerine sahne, olan l, • , • • .. S r--; . * ' • -» v -- *'• •>.;?. \ .j ...... i. f ' W ,}• V„ , 

ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak yerleşik alanlar 

yayılmakta,, kentsel alanlar tarım toprakları aleyhine hızla 

genişlemektedir. Kentsel alanların yapılaşmasında bireyler kâr 
amacı güderek kazançlarını en çoğa çıkarma girişimi içinde 
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[bulunurken, toplumsal fayda ve ulusal maliyetlerin piyasanın a 
kendine özgü işleyişi içinde bırakılması kentsel hizmet mali¬ 

yetlerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca büyüyen kentlerde¬ 

ki yoğunlaşmalar, modern hayatın mekanikleşmesi ve hızlı akışı, 

çevre sorunları kent insanını baskı altına alarak ruhsal gergin¬ 
liklere sebep olmaktadır. Bundan ötürü oturma-çalışma ve dinlen¬ 
me mekanları arasında dengeli bir ilişkinin kurulması, doğal 
kaynakları koruyarak kültürel zenginlikleri yitirmeden onların 

özelliklerine göre en uygun, en verimli kullanışa ayrılması, ki¬ 
şi çıkarı ile kamu ' yararlarının dengelenmesi-çözümlenmesi-yön- 
lendirilmesi gereken önemli bir konu olmaktadır. 

Ayrıca, nüfusumuzun son yıllardaki hızlı artışı ile, eko¬ 
nomik, sosyal ve çevre koşullarına bağımlı olarak ülkemizin 
yerleşme dokusu da değişmektedir. Özellikle 1950 yılından bu 
yana oldukça hızlı bir şehirleşme ve yatırımların tarım dışı 

faaliyetlerde yoğunlaşmasi ile büyük yerleşme birimlerinden 
oluşan yeni bir yerleşme dokusu niteliği ygörülmeye başlamış* 
tır. Bir tarafta tarım potansiyeli olan yörelerde kıra dayalı 
şehirler gelişirken diğer tarafta imalat-hizmet-ticaret veya 

ulaşım kentleri oluşmakta veyahut da mevcut büyük kentlerde 
yığılmalar gittikçe artmaktadır. Özellikle sanayie ilişkin 
faaliyetlerin hızla yoğunlaşması ile değişen yerleşme yapısı,= 

alt yapı ve sosyal donatım tesisleri dağılımının düzenlenmesin¬ 
le arazi ile ilgili olgu ve sorunların belirlenmesi gerek doğal 
kaynakların tahribinin önlenmişi gerek parasal kaynakların et¬ 

kenliğinin arttırılması ve gerekse daha iyi bir yaşama ortamı 
ve çevre oluşturulması açısından büyük önem arzetmektedir. 



Ekonomik ve toplumsal gelişmelerine planlar yardımı ile 
yön vermek isteyen ülkelerde, örneğin ülkemizde kalkınmanın 

hızına ve kaynaklardan yararlanma biçimine ilişkin ilkeler, 

tedbirler ve hedefler saptanmakla birlikte yatırımların coğrafi 

boyutları ihmal edilmekte yahut da diğer yardımcı çalışmalar¬ 
la takviyesi cihetine gidilmektedir. Diğer bir anlatımla Ulu¬ 

sal Kalkınma plânları sektör bazında ve tüm ülke ölçeğinde ka¬ 
rar ve hedefler ürettiğinden, bu kararların mekana yansımasın¬ 
da faaliyetlerin mekanda yerleşmesini sağlayacak planlama araç¬ 

larına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu ihtiyacı karşılamaya 
yönelik çalışma ve araştırmalar içinde arazi kullanımın yeri 

ve önemi büyüktür. Bu yüzden arazi kullanım çalışmalarına 
yeni boyutlar kazandırmak-geliş tir mek hem kaynaklarımızın en 

az israfla kullanılmasını temin edecek, hemde ulusal kalkın¬ 

ma planlarının mekan boyutunu oluşturma açısından yardımcı ola¬ 
caktır, 

1.2. AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM YAKLAŞ Bil 

Doğal kaynakların kullanımı, mevcut potansiyelin 
korunmasına, geliştirilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır, 

(2) Nüfusun belirli noktalarda yığılması doğal ve kültürel de¬ 
ğerlerin daha çok kullanılmasına neden olmakta, özellikle kısa 

sürede gelir sağlamak açısından girişilen faaliyetler (turizm, 
konut, sanayi) mevcut değerlerin yitirilmesine, tahribine yol 
açmaktadır. 
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Doğal kaynaklar sınırsız olmadığı için yanlış yada kötü 

kullanılmaları halinde yenilenmeleri ya olanaksız ya da çok pahalıya 

mal olduğundan, bu kaynakların gelecekteki gereksinmeler de dikkate 
alınarak kullanılması zorunludur. Artan nüfusun gıda ve elyaf gerek¬ 
siniminin karşılanması, gelişen faaliyetlere uygun arazi bulma, ara¬ 

zinin kamu yararına denetiminin sağlanmasını ve arazi kullanımının 

önemini arttırmaktadır. Araziden azami derecede yararlanmak, verimli 
bir şekilde kullanmak için arazi kullanıra politikalarını ve ilkeleri¬ 

ni tayin etmek, verilen kararların . uygulanmasını sağlayacak kurum 
ve kurallarını geliştirmek zorunlu olmaktadır. 

İşte bu araştırmanın amacı, arazi kullanım politika, 
kurum ve kurallarının şimdiki durumunu analiz ederek sorunlarını be¬ 
lirleme ve önlemleri hakkında öneriler getirmektir. 

Ancak, arazi kullanım politika, kurum ve kurallarının 

analizi ve önlemleri ile kullanılan araçlar geniş kapsamlı bir konu¬ 

dur. Arazi hukuku, mülkiyet, kira, vergi, kamulaştırma, parselasyon 

gibi. Bundan ötürü bu araştırmada konu sınırlandırılacak arazi kullanım 
mevcut ekonomik düzen içinde ve planlama düzeyinde ele alınarak konunun 

yasal çerçevesi içinde incelenecektir. 

Günümüzde farklı ülkelerce farklı arazi kullanım düzen¬ 

leri kullanılmaktadır. Bu farklı uygulamaları genel olarak; 
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i. Serbestlik Düzeni : Toprağa sahip olanın istediği 
rerde istediğini yapması, 

ii. Müdahaleci Düzen : Arazilerin kamu mülkiyetine geçi- 
ilip devletçe kullanılması, 

iii. Karma veya bütünleşik düzen : Araziye sahip olanla- 

ı, sınırlamalar (belgeleme-yapı yasakları-ruhsat kısıtlamaları) ve 
zendirme (vergi-kredi - fiyat ayarlamaları) gibi aletlerin kullanıl¬ 
ası ile yönlendirmesi şeklinde üç başlık altında toparlayabiliriz. 

Bu araştırma arz vç talep mekanizması içinde getiri- 

îcek sınırlamalar ve özendirici önlemler ile birlikte, mülkiyet ve 
amu yararı ilkelerinide göz önünde tutan uygulamalar düzeni içinde ele 
Iınmıştır. Bu çerçevede aşağıdaki varsayımlar araştırmamızın belir¬ 
in kabulleridir : 

i. Arazi belli ve sınırlıdır. 

ii. Nüfus artışına paralel olarak tarım ve tarımdışı 
ktörlerde arazi talebi de artaeaktır. Yerleşik alanlarda yoğunluk 

tmakla beraber yayılma-genişieme-yapılaşma devak edecektir. 

iii. Arazinin uygun kullanımı geliştirilecek politikalar, 
tirileeek düzenleme ve alınacak önlemlerle sağlanabilir, yönlendiri- 
bilir. 
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^orunların çözümlenmesi için hiç kuşkusuz herşeyden 

önce bunların doğuşları, etki dereceleri ve çeşitli ezelliklerinin bi¬ 

linmesi gerekir, Etkili sonuç almak, başarılı çalışmalar yapmak için 
konuya ilişkin sağlıklı bilgilere ihtiyaç vardır. Araştırmamızda ih¬ 
tiyaç duyulan geçmiş zamana ait arazi kullanım bilgilerini elde etmek 

nümkün olamamıştır. Özellikle arazi kullanım değişimi ve etkileyen fak¬ 
törlerin sayısal değerleri konusunda bilgi kaynaklarının yetersiz ol¬ 

duğu görülmüştür. Bu yüzden konu ile ilgili mevcut araştırma ve der¬ 
leme çalışmalarını, kurum ve kuralları tarayarak genel bir inceleme 
rolunu benimsedik. Araştırmamızı genel olarak iki aşamalı bir çalış¬ 

la il© sürdürdük, İlk aşamada konuya ilişkin yazılı eserleri, arazi 
ullanım politikalarına yön veren mevcut kuruluşları ve yasalarını, 
alkınma plan ve programları ile özel ihtisas komisyonu çalışmalar¬ 
ını ve bazı örnekleri değerlendirdik. (3) 

Eu ön değerlendirmeden scnra yukarda da belirttiği- 
Lz ğibi arazi kullanımı çok yönlü ve karmaşık bir konu olduğu ve 
sşitli konuları içerdiğinden konumuzu sınırlandırdık ve araştırraamı- 
m kapsamını ve yaklaşım biçimini tayin ettik. 

İkinci aşamada ağırlığı arazi kullanma politikala- 

. ve planlama çalışmalarına verip tüm konuları ayrıntılı ve çözümle- 
ci bir yaklaşımla ele almak yerine bazı bölümleri ayrıntılı biçimde 

lemeye, bazılarını ise sathi geçmeye karar alıp ortaya çıkan her bir 
runa teker teker çare aramak yerine, sorunları kümelere ayırıp bir 

tünlük içinde çözümlenmesi yolunu seçtik, Böylece hem tekrarların 
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ve hemde çelişkilerin Önleneceğini kabul ettik. Eu da çalışmaların 
bir tek sistem içinde düzenlenmesini gerektirdiğinden arazi kullanım 
konusunu genelde ele alıp ihtiyaçların kullanım isteklerinin tümü¬ 

nün etkili, verimli ve birbirleri ile ahenkli biçimde uyumlu ve tamam 

layıcı şekilde olmalarına dikkat ettik. 

Eu görüşten hareketle hazırlanan bu araştırma üç bö¬ 

lümdür. İlk bölümde konunun amacı, kapsam, konuya ilişkin kavram ve 
kabuller konumuz açısından, ilgili bulduğumuz düzeyde yer almıştır. 

İkinci bölümde arazi kullanım şeklini yönlendiren 
şimdiki kuruluş ve yasalar genel bir bakış açısı ile incelenerek 
mevcut arazi kullanım politikaları kural ve kurumlar arası ilişkiler 

ortaya konmuştur. 

I 

Üçüncü.ve son bölümde farklı kullanışlar için fark¬ 
lı kuruluşlaraa farklı yasalara göre işlemler yapıldığı-konuya sektörel 
ıçıdan bakıldığı-çok sayıda kuruluşu ilgilendirdiği vurgulanarak çok 
'önlü integre bir yaklaş imla-arazi kullanımı politikalarının ve önlem- 

erinin ortaya konması gerektiği belirtilip, olması gerekli-örgütün 
bellikleri ve yeri tartışılmıştır. 



- 10 -

1.3. KAVRAMLAR VE KABULLER 

1.3.1.ARAZÎ : 

Türk Dil Kurumun'ca yayınlanmış Türkçe sözlük'de 

ARAZİ "Yer yüzü parçası, yerey, toprak" diye tanımlanmaktadır. Aynı 
sözlükdeki Toprak Karşılığı ise "üzerinde bitkilerin yetiştiği madde, 

kara, ülke, arazi, tarladır. Toprak, ana kaya, arazi eğimi, zaman, 

iklim ve çürüme gibi öğelerin etkileşimi ile kimyasal ve fiziksel sü¬ 

reçlerin sonucunda meydana gelir. Gerek arazi gerekse toprak, mülkiyet 
yolu ile tasarruf olunabilen, umumun istifadesine veya bir maksada tah¬ 
sis edilebilen yereylerdir. (4) 

Türk Medeni Kanun'una göre ARSA arazi kavramana gi¬ 
rer Arsa Köy Kasaba ve şehir sınırları içinde kalan, üzerinde yapı ya¬ 

pılmak üzere ayrılmış yerdir. (5) 

Arazi-toprak-arsa kavramları ülkemizde çoğunlukla 
mülkiyet açısından incelenmiştir. Arapça kökenli olan arazi daha çok 
eski hukuk da ve ARAZÎ KAFUN' unda yer almış, özellikle askeri litera¬ 
türde çok gelişmiş bir kavramdır. 
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1.3.2. ARAZİ DEĞERİ 

Arazinin değeri çeşitli açılardan türlü şekillerde 
ölçülebilmektedir. Serbest pazarda oluşan fiyat arazinin değeri ola¬ 
rak tanımlamabildiği gibi arazi, vergi-sigorta hipotek gibi nedenler¬ 
le veya arazi prodüktivitesini artırmak için fiyat ve masraflar arasın¬ 
daki ilişkiden doğan net gelirle de tanımlanabilmektedir. Temelde ara¬ 
zi değerinin, arazinin bolluğuna, konumuna, yapısına, uzaklık : ve ta¬ 
şıma ücret ve olanaklarına çevre kullanışları ve üzerinde yerleşen eko¬ 
nomik ve sosyal faaliyetlerin türüne-yoğunluğuna göre oluşup zaman için¬ 

de değişeceği açıktır. 

Arazi kullanım plancıları arazi değerini toprağın 

özelliklerini göz önünde tutarak, bölgesel ölçekte kaynakların rasyo¬ 

nel kullanılma açısından, türlü faaliyetler için gereken arazi talebi 
ile her bir kullanıma ayrılan arazi arzı arasındaki ilişkilerin değer¬ 

lendirmelerine göre tanımlama eğilimindedirler. 

Bu tanımlamada özel ekolojik avantajların kamu yararı 

ve zaman öğeleri ile birlikte değerlendirilmesi, fonksiyonların belli 

mekan birimlerine dengeli bir şekilde tahsisi, kaynakların rasyonel 

kullanımı ve parasal kaynakların etkenliklerinin artırılması dikkat 

edilen konular arasındadır. Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu 
ülkelerde işletmeciler üretimlerini ya en kârlı buldukları noktaya 

kadar sürdürür ya da kendisine en fazla kârı getirecek faaliyet kolla¬ 
rının kullanımını tercih eder. Arazi sahibi parsel yaklaşımı içinde en 
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yüksek verimi hangi kullanım veriyor ise .onu seçer, gerçi hu seçimi 
izlenen tarım, fiat, yerleşme politikası, arazi kullanımında kamu 

denetim düzeni, kişisel tercihler, gibi çok sayıda faktör tesbit eder- 
sede, plancının yaklaşımı arazi . sahibinin aksine) arazi kullanma- 
koruraa-geliştirme dengelerini bularak uzun sürede kişi çıkarı ile 
kamu yararını bütünleş tirmekdir. 

i.3-3. ARAZİ KULLANIM VE ŞEKİLLERİ 

Ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre arazinin çe¬ 

şitli kullanma yolları vardır. Toprak özellikleri, gereksinmeler, mev- 
eut kullanış fonksiyonları yoğunluk, verimlilik ve kamu yararı ilke¬ 

leri vb. gözetilerek arazi kullanımı belirli sınırlar içinde gruplan¬ 
dırılır. (6) Tablo 1 de ülkemizdeki başlıca kullanma şekilleri görül¬ 
mektedir. İşlenen araziler, çayır ve mera arazileri, orman funda çalı¬ 
lık arazileri, muskûn araziler ve diğer araziler, 1966-71 yılları 
arasında FAO (B. Milletler Gıda ve Yardım Teşkilâtı) standart ve kri¬ 
terlerine göre saptanmıştır. 

İşlenen araziler; Halen kuru ve sulu koşullarda 
ürün kaldırılan, bağ, meyve sebze ve tahıllarla, çay, zeytin, fındık, 

muz gibi özel ürünlerin yetiştirildiği arazilerdir. 



- 13 -

TABLO : 1 Türkiye Arazi Kullanma Şekilleri (Ha) 

Kullanma Şekli Ha 

Kuru tarım arazisi (nadaslı) 16 793 9'73 

Kuru tarım arazisi (nadaslı) 5 815 361 

Sulu " " 2 990 880 

Bagbahçe " 1 0 58 637 

Özel mahsûller " 1 042 152 
İŞLENEN ARAZİ 27 699 003 

Çayır " 644 3^3 

Mer'a " 21 101 317 
ÇAYIR-MER'A 21 745 690 

Orman " 15 135 087 

Fındıklık " 8 333 376 
ORMAN VE BUNCALIK " 23 468 463 

YERLEŞİM YERLERİ 547 502 

Fab. Hava Alanı 21 898 
MESKUN 569 400 

SAZLIK VE BATAKLIKLAR 48, 541 

IRMAK YATAKLARI 192 325 

SAHİL YA'TAKLARI 37 915 

KARA KUMULLARI 2 461 

ÇIPLAK KAYA MOLOZ 2 930 933 

DİĞER ARAZİLER 3 212 17 5 

SU SATIHLARI 1 102 396 

TOPLAM nn vgv 127 

KAYNAK : Toprak Su Genel Müd. çalışmaları 
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Çayır ve mera arazileri : otlatılarak veya biçile¬ 

rek hayvanlara yedirilen doğal veya özel olarak yetiştirilmiş, çayır 
ve mera alanlarıdır. 

Orman-funda ve çalılık arazileri : su düzeni üze¬ 

rinde etkisi olan kereste odun ve diğer orman ürünleri ağaç funda 
ve çalıların bulunduğu arazilerdir. 

Meskûn (Yerleşik) arazi yerleşim yerleri, fabrika 
hava alanı vb, alanlardır. 

Diğer araziler : Sazlık bataklık ırmak yatakları, r 
çıplak kaya ve molozlar ve kumullardan ibaret ürün getirmeyen arazi¬ 

lerdir. Su satıhları, ülke yüz ölçümünün tamamlayan göl-baraj gölü, 
büyük nehirler gibi yer üstü sularıdır, 

B» gruplandırmada yalnız yaygın kullanım şekilleri 
verilmiştir. Hiç kuşkusuz bu şekillerin de alt şekilleri vardır. 

Bu araştırmada bu gruplandırma esası kabul edilerek 

alt gruplar amacımız açısından birleştirilmiş üç ana şekil saptanmış* 
tır, 

1. Tarım alanları, 

2. Yerleşik alanlar, 

3. Diğer alanlar, 



- 15 -

1.3» 3.1* Tarım alanlar mm Tanımlanması 

Üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılabilen 
veya orman hariç doğrudan doğruya tabiattan yararlanma sureti ile bitki 

veya hayvan üretimine elverişli hale getirilen arazi tarım arazisidir. 

Köyişleri Bakanlığı, Toprak Su Genel Müdürlüğünce, 
toprağın ihtiyaçları, smırlayacı faktörleri (toprak, topografya ve 

drenaj yetersizlikleri gibi) işleme ve kullanma durumları göz önünde tu¬ 
tularak araziler kültür bitkilerini geliştirme, meralık, orman ve av 

hayvanlarına uygunluk derecesine göre yapılan bir sınıflamada (arazi kul¬ 
lanma kabiliyet sınıfları) topraklar tarıma elverişli, sürmeye elveriş¬ 
li ve elverişsiz şeklinde gruplara ayrılmaktadır. (^) 

Bu sınıflamada topraklar 8 arazi kullanma kabi¬ 
liyet sınıfına ayrılmıştır. VIII. sınıf topraklar tarıma elverişsiz 

arazilerdir. Bunlar üzerinde toprakdan yoksun, bitkisel ürün getirme¬ 
yen arazilerdir. 

V. VI. VII. sınıf araziler sürüme elverişli olmayan 

arazilerdir. Bu araziler meyil, tuz, erozyon gibi tahdit faktörlerine 
sahip tarımsal yönden ekonp&ikSolmayan arazilerdir. 
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I, II, III, ve IV. sınıf topraklar sürüme elverişli 

araziler olarak tanımlanmışlardır. 

Bu sınıflarda kendi içlerinde sınırlayıcı (tahdit) 
faktörlere göre alt sınıflara veya çeşitli kombinasyonlara ayrılmak¬ 
tadırlar. 

Alt sınıflarda kabiliyet birimlerine ayrılmışlardır. 

Birimler Büyük toprak grubu, meyil, derinlik, kombinasyonları, tuzluluk, 
alkalilik bünye kombinasy onları, erozyon özellikleri ve diğer toprak 
karakteristiklerine göre sembollerle ifadelendirilmektedirler. 

Arazi çalışmalarında topraklar, büyük toprak grubla- 
rı esas alınarak sınıflandırılır, bunlar belli bir iklim altında ve- 

jatasyon» topografya ve ana maddenin - birbirlerine olan etki¬ 

leri sonucu meydana gelen ve belirli profil özelliklerine sahip olan 
topraklardır. (8) 

Ancak kabiliyet sınıflarının tesbitinde iklim faktöril 

ölçüt olarak ele alınmadığından farklı iklim bölgelerinde aynı sınıf 
topraklar arasında fark vardır. Bu yüzden aralarında ikinci bir derece¬ 
lendirme yapmak gerekir. 
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1.3*3.2. Yerleşik Alanların Tanımlanması 

Yerleşik alanlar farklı yaklaşım biçimlerine göre 

çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Hizmet tesislerini içeren 

yoğun yerleşme alanları yerleşik alan sayıldığı gibi, belirli bir sı
nır, örneğin belediye veya imar suıırı içinde kalan alanlar da yer
leşik alan olarak tanımlanmaktadır. Yerleşik alanlar arazi, Mevcut alt 
yapı-üst yapılar-imar hakları ile bir bütündür. Bu tanımlarda genellikle 

nüfus yoğunluk ve büyüklüğüne dayalı bir fiziksel 
faktör. 

İkinci ve üçüncü sektör faaliyetlerinin yoğunluğuna 
dayalı bir fonksiyonel faktör. 

Belediye muhtarlık gibi idari örgütün bulunmasına 
dayalı idari bir faktör bulunmaktadır. 

Bu çalışmada ise, Belediye imar sınırları içinde ka
lan planlar- ilgili yasası ile tanımlanan köysel yerleşik alanlar, be
lediye sınırları dışında olupta, sanayi, turizm gibi tesislerin bulun

duğu mevzii imar planı bulunan kon ut-sanayi i-tur İzm (*15 ha büyük) alaıv-
ları yerleşik alan olarak tanımlanmıştır. 
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1.3*3.3- Diğer Alanlar ve Tanımlanması : 

Orman, milli park, ürün getirmeyen alanlar, ulaş¬ 
tırma, haberleşme, enerji alanları, su-kanal bölgeleri bu grupta top¬ 
lanmış tır. 

Orman ve milli park gibi kullanımlar bu araş tır¬ 

manın konuyu ele alış çerçevesinde iyi işleyen, tanımları yapılmış, 
yerleşmiş örgütleri ve yasaları belli kullanışlar olduğundan araştır¬ 

manın kapsamı dışında bırakılan konular arasındadırlar. 

Ulaştırma, haberleşme, enerji, su (kanal) hava ala¬ 
nı v.b. alt yapı gibi yerleşme alanları, üzerlerinde kurulacak her tür¬ 
lü inşaatın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulacak tesislerin 

yerleşeceği alanları kapsamaktadır, 

1.3.4- ARAZİ KULLANIM ŞEKLİNİN DEĞİŞİMİ VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

Arazi kullanım şekilleri zaman içinde giderek değiş- 
nektedir. Elverişsiz alanlar İslah edilerek kültür arazisi haline geti¬ 

rilirken, verimli tarım alanları da tarım dışı amaçlarla kullanılmaktar- 

lır. Aynı birim alandan daha yüksek katma değer sağladığı için tarım 
Lışı sektörlerin arazi talebi tarım sektörüne nazaran daha fazla ol- 

laktadır. Sonuçta değişen, değişmeye söz konusu olan arazi miktarı ge- 

ıellikle tarım dışı sektörler tarafından tesbit edilmektedir. 
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Tarım dışı arazi ihtiyacı nüfus, nüfus artış . hızı, 

şehirleşme hızı, yer leşme-konut-tipi politikaları, endüstrileşme, ulaş¬ 

tırma ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler gibi çok sayıda faktör 
tarafından oluşurken, kullanışlar arası değişim farklı arazi kullanış 
taleplerinin aralarındaki rekabet.ten kaynaklanmaktadır. 

Kentsel nüfus artmaktadır. 19 ^ 5 nüfus sayım sonuç¬ 

larına göre (il ve ilçe merkezleri nüfusu kentsel nüfus sayıldığında) 

kentsel nüfus oranı $ 41 dir. Oysa bu oran 1935 de $ 26 idi. (9) 40 yıl¬ 
lık sürede kentsel nüflus 4,2 milyondan °/° 400 artarak 16,9 milyon ol¬ 
muştur. Kaba bir tahminle, ayni sürede meskûn alanlar dört katı artarak 

569.000 hektarı bulmuştur. (10) 

Ifentleşme sadece demografik bir olay değildir. Bu 
sürecin pek çok boyutları vardır. Bunlardan bir tanesi de kentsel 

mekan boyutudur. Artan nüfus ile kentler: büyümek.te âyayılmakta genişlet¬ 
mektedir. Şehirlerin ® büyümesinin hangi noktadan, itibaren gereksiz ve 
zararlı sayılacağının, ölçüsünü bilmek güçtür. Yapılan çalışmalar daha, 
ziyade, hizmetlerin dağılımı veya maliyetler yönündendir. Arazi ihtiyacı 

^e^ arazi; açışımdan elverişliliğe göre büyüklük genellikle, ihmal edi¬ 
len bir kcnudur. Burada vurgulamak istediğimiz husus arazinin coğrafi 
ıartları değil onun rasyonel kullanımı, ondan yararlanma yaklaş imidir« 
lentsei nüfusun önümüzdeki yıllarda daha da hızlanarak- artması beklen- 

tektedir. 1990 yılında kentsel nüfus oranının ^ ^O'e (38 milyon) yak-, 
aşacağı tahmin edilmektedir. (11.) Bu da kentsel arazi ihtiyacının ne 
erece önemli boyutlara ulaşacağını şimdiden -göstermektedir. (Yaklaşık, 
50.000 hektar ilave meskûn alana ihtiyaç olacaktır. (12) 
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Endüstriyel gelişme ile birlikte endüstrinin araziye 

olan ihtiyacı da artmaktadır. Fabrikalar genellikle belirli şartları 
ihtiva eden yerlerde kurulmakta, bu yerler de yine genellikle elveriş¬ 
li tarım alanları olmak tadcr0 Çünkü sanayiinin istediği elverişli şartlar 

(alt yapı) bu gün içinde buralarda mevcuttur. Önümüzdeki hızlı sanayileş- 
rae döneminde arazi ihtiyacının karşılanması ucuz ve elverişli arsa sağ¬ 
lanması zorunlu olacaktır. Bu yüzden şimdiden*, sanayi alanlarını teşhis 
ve tesbit edip gerekli alt yapılarının hazırlanması, teşvik ve önlemlerin 
getirilmesi tarım alanlarının değışiminide yavaşlatacaktır. 

Bu değişimin hızı çoğunlukla tarım kesiminin içinde 

bulunduğu koşullardan da kaynaklanmaktadır, Nüfus artışı yanisira tarıma 
elverişli arazinin artırılamayışı tarım arazilerinin çok parçalanmış 
olması tarım sektörünün mak inal aşması, yeni üretim girdilerinin (iyi to¬ 
humluk, gübre, mücadele ilaçları gibi) kullanılması, arazi mülkiyeti gi¬ 

bi çok sayıda itici faktör ptker •olmakta ve değişiminin hızı yöreden 
yöre,ye değişmektedir. Genellikle tarıma, elverişli toprakları kıt, çok 
parçalı, makina kullanılan yörelerde carım kesiminden dışa göç diğer 

yörelere göre daha hızlı olmaktadır. Şehirlerde iş olanaklarının artması, 

şehirleşme ekonomileri eğitim, sağlık ve eğlence gibi faktörlerde bu 

göçü kolaylaştırmakta, teşvik etmektedir. 

Ulaşım olanaklarının gelişmesi, gerek kır'ın kente 

yaklaşımını gerekse kır'dan kente göç kolaylığını sağlamıştır. Haber¬ 
leşme sektöründeki teknolojik gelişme de mekanda yayılmayı artıran et¬ 
kenler arasındadır. 



Gerek sosyo-ekonomik yapıdaki değişim ve gerekse tek¬ 
noloji, ulaştırma ve haberleşme yapısındaki gelişme ve sosyal değişme 
sonucu değişen yaşantı düzeyi, konut, spor dinlenme, eğlenme ve turizm 
gibi ihtiyaçların büyüklüğü ve şiddetini artırmakta, dolayısıyla arazi 

kullanma şekilleri de giderek değişmekte, çeşitli sorunları da berabe¬ 
rinde getirmektedir. 

1.3.4.1.TARIMSAL ALANLAR 

Toprak su Genel Müdürlüğünce yapılmış "geliştirilmiş 

Türkiye Toprak Haritası Etüdleri"ne göre Türkiye'de düzenli ve devamlı 

işlemeye uygun arazi miktarı 19.214.154 ha. dır. Kurak iklim kuşağında 
bulunan bu topraklar da kötü ve yanlış kullanılmadan ötürü yorgundur. 
Birim alandan alınan ürün miktarı da diğer ülkelere göre düşüktür. Üste¬ 
lik erozyon üretimi geniş çapta sınırlayıcı bir sorun olarak görülmekte, 
yüksek taban suyu veya geçici »ellenmelerin neden olduğu ve ileri ta¬ 

rım yöntemlerini uygulamayı engelleyen fazla su ile bitki kök gelişimini 
sınırlayan toprak şartları (tuzluluk, alkalilik, asitli, taşlılık, sığ¬ 
lık, kayalık) üretimi menfi yönde etkilemekte, dolayısıyla prodüktivite¬ 
yi de düşürmektedir. (13) 

Toprakların verimlilik derecesi iklim ve tarım ya- 

Disına göre değişmekle beraber tarımsal alanların azalması tarımsal 

jrodüktivite kapasitesini düşürmektedir. Her nekadar gelişen teknoloji 
re çiftçilik yöntemleri ile birim alanlardan alınan verimi yükseltmek 

lümkün isede, özellikle, iyi tarım topraklarının israfı hem maliyeti rs. 

artırmakta, hem de daha az elverişli topraklarda tarım yapmayı gerektir- 
.iğinden prodüktiviteyi düşürmektedir. 
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Şekil (1) de görüldüğü üzere tarım yapılan topraklar 
küçülmektedir. Özellikle günümüzde, yerleşik alanların iyi tarım top¬ 
raklarınla yerleşme eğiliminde olduklarını görüyoruz. Kent çervrele- 
rindeki tarım alanlarının tarım dışında kullanılması, Mersin, Adana 
aksındaki sanayi yığılması bu görüşü güçlendirmektedir, Yerleşmeler 
büyüyüp gelişirken çevrelerindeki tarım alanlarından kazanmaktadırlar. 

Özellikle tarımsal arazi fiatının kentsel arsa fiyatlarından düşük 
oluşu bu olguyu teşvik etmektedir. Bu durumda tarım amacı ile toprak 
alma olasılığı, arazi toplulaştırması imkanları azalmaktadır. Veyahutda 

tarım arazisin satan (eğer varsa) daha uzakta bir yerde tarım yapmaya 
başlamaktadır. Ancak bu durumda ulaştırma maliyetleri artmaktadır, (hem 
input temini hem satış) Kırsal alanlar tarım dışı amaca tahsis edildiği 
zaman . bu durum çevredeki tarım şeklini de etkilemektedir. Yaratılan 
çevre kirliliği nedeni ile tarım yapma güçleşmektedir. Diğer bir anla» 
tımla sadece tarım dışı kullanıma tahsis edilen o ünite değil, onun çev¬ 
resindeki tarım alanları da zarar görmektedir. 

Şekil (1) de tarımsal alanların yerleşik alan, orman 
ve diğer kullanışlar arazi kaybederken, elverişsiz alanlardan kazanma 

eğilimi görülmektedir. Sazlık ve bataklıkların kurutulması, ırmak ya¬ 
taklarının taşkından korunması ve diğer ıslah çalışmaları sonucu tarım 
alanları kazanmaktadır. Yurdunuzda mevcut olduğu tesbit edilen 361.265 
ha. bataklıkların 119.390 ha. DSİ ce» 21.260 ha. Sıtma Savaş Teşkilâtı 
tarafından kurutulmuştur, Toprak-u Genel Müdürlüğünün ise 122.821 ha, 
bataklık arazi de ıslah çalışması yapmıştır. Toplam olarak 203*021 ha. 

ıslah edilen bataklıkların 'T8.224 ha, gibi çok cüzi bir kısmı kalmış¬ 
tır. (14) Yine şemada görülen diğer bir eğilim de tarım topraklarının 
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orman ile olan ilişkisidir. Halen işlehmekte olan tarım alanlarının 

V-VI-VII ve VIII- sınıf olan kısmının . veya mer'a ya ayrılması» 

orman alanları içindeki tarım alanlarının da tarıma geçmesi söz konu- 
s udur. 

Görüldüğü üzere verimli tarım topraklarının tarım 
dışında kullanılması ile tarım alanları azalmaktadır. Öte yandan her 

yıl toprak ıslahı için milyonlarca lira harcanırken» verimli arazi¬ 
lerin tarım dışına tahsisi hem parasal kaynakların etkinliğini azaltmak¬ 

ta, hemde hızla artan nüfus beslenme sorunları ile karşı karşıya bırakıl¬ 

maktadır. 

l*3e4'o2„ Yerleşik Alanlar 

Nüfus artışı yanısıra sosyo-ekonomik yapıdaki değişme 
ulaştırma ve haberleşme sistemindeki gelişme mekanda yayılmayı artırır¬ 
ken artan nüfus bir yandan kentsel nitelik kazanan alanların genişle¬ 
mesine, bir yandan da mevcut kentlerin yayılıp yoğunlaşmasına neden ol¬ 
maktadır . 

Kent içi arsa fi atlarının aşırı yüksekliği ve konut 
maliyetlerinin artışı 

- Alt yapı yetersizliği ve trafik sıklığı, 

fiziki çevrenin yozlaşması, gürültü, hava kar İtliğinin 
artması, 
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Park yeri- ve yeşil alanların sınırlılığı, 

Toplu konut girişimlerinin artması, öte yandan 

Artan oto sahipliği ve hareketlilik nedeni ile ulaş¬ 
tırma faktörünün konut yer seçimindeki kısıtlayıcı 

niteliğini yitirmesi, 

Kent dışı arsa fiatlarmın göreli ucuzluğu, 

Bahçeli müstakil ev özlemi, 

Örgütleşme eğiliminin artması(kooperatif ve yapım 
şirketleri gibij_ 

nedenler kişileri mevcut yerleşik alanlar dışına iterek arazi kullanım¬ 
da sıçramalara-değişmelere sebep olmaktadır. Gerek mevcut kentlerin 
yayılması ve gerekse yeni kentlerin oluşturulması yanısıra günümüzde 
ikinci ev talebi de yerleşik alan ihtiyacını artırmaktadır. Bu yayılma 
genellikle tarım alanları aleyhine olmakta, verimli tarım toprakları¬ 
nın kullanım şekli değişmektedir. 

Şekil I de görüleceği üzere yerleşik alanlar büyü- 
mekte, Orman, tarım ve elverişsiz alanlardan kazanarak genişleme eği¬ 
limi göstermektedir. 

Bu eğilimi spekülatif amaçlarla arazi alımları da 

artırmakta böylece yükselen arazi değerleri kişilere haksız kârlar sağ¬ 

larken, kentlerin yayılmasına da neden olmaktadır. Artan fiyatlar ne¬ 

deni ile mali ve teknik olanakları yeterli olmayan Yerel Yönetimler 
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yapılaşmayı kontrol edememekte, yeni endir ememek tedirler. Spekülasyon, 
mali ve teknik olanaksızlık, hatalı yerleşme ve yukarda verilen benze¬ 

ri faktörlerle kentler düzensiz ve gayri sihhi bir biçimde yapılaşmak¬ 
tadır o 

1.3.5. ARAZİ KULLANIMINI YÖNLENDİRME SÜRECİ 

Arazi kullanajnının yönlendirme süreci oldukça karı¬ 

şık bir mekanizma görünümündedir. Bu görünüm belirli kural ve koşullar 
içinde, belirli ilke ve çıkar düzeylerine göre oluşmakta ve zaman için¬ 
de değişmektedir. 

% 
Arazi sınırlı bir kaynak olduğundan her yerde ayni 

değerde ve ayni kapasitede değildir0 Bu yönden arazi farklı zamanlarda 

farklı biçimlerde ve farklı amaç] arla kullanılmak için yönlendirilirken 

planlama aşamasında arazi ve kullanım özelliklerinin belirlenmesi, fark¬ 

lı kullanım şekillerine tahsis, uygulama aşamasında gerekli düzenlemeler, 
kısıtlama ve özendirme önlemleri gibi farklı faaliyetleri içerir. Bu 

farklı faaliyetler türlü örgütler tarafından yasaları çerçevesinde yü¬ 
rütülmektedir . 

örgütler ile birlikte iş bölümü uzmanlaşma ve şşgüdiim 
isteyen arazi kullanımını yönlendirme sürecinde e çevre koşulları ve, 

bireysel tercihler de rol oynamaktadır, .Kamu kuruluşları yasal yetki 

görev ve sorumlulukları çerçevesinde arazi kullanımını yönlendirirken . 

çıkarı olan çevreler (bireyler, gruplar, örgütler vb.) kendi paylarını en 
?oğa çıkarma girişimleri ile arazi kuTl . ,h;U emeye çalışmak tadır- 
-ar. ■ ... ., 
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Bireysel tercihler ve değer yargıları hu araştırmanın 
kapsamı dışındadır. Bu araştırmada, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının 
yasal görev ve sorumlulukları belirlenerek örgütler arası iş bölümü, uz¬ 
manlaşma ve eşgüdüm ile ilişkili şimdiki durum ortaya konulmak istenmiş¬ 
tir. 

2. ARAZÎ KULLANIM ŞEKLİNİ YÖNLENDİREN ŞİMDİKİ KURULUŞ VE YASALAR 

2.1. Arazi kullanım politikalarının tarihsel gelişimi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Vatandaşların temel 

hak ve hürriyetleri belirlenmiş, herkes için insan haysiyetine yakışır 
bir düzenin sağlanması kabul edilmiştir. Anayasanın 18. maddesi"Herkes 
dilediği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet ancak milli 
güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma 
sosyal-İktisadi ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme zorunluluğu ile 
kanunla sınırlandırılabilir", 130 maddesi ise VTsbii .-.servetler ve 
iaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 

işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve İşletmenin Devletin özel 
teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs e- 

liyle yapılması kanunun açık izhine Dağlıdır." diyerek doğal kaynakla¬ 

rın rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi imkanını hazırlamıştır. (15) 
Ancak tabii servet teriminden daha çok maden ve orman kaynaklarının 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla orman ve maden kay¬ 

nakları için y getirilen hükümler toprak kaynaklarının kullanılması 

S-Çİ*1 getirilmemektedir. Ancak 52. mad. de "toprakların kaybolmasını ön- 
-emek için gereken tedbirler alınır" denerek toprak kaynaklarının 
rorunması, ve ıslah konusunda bir hükm.. j __ verilmiştir. 



Ayrıca, Anayasa da yer alan temel görüşlere göre ha¬ 
zırlanan kalkınma planları İncelendiğinde arazi kullanmaya ilişkin 
hükümler, ile yol gösterici kavramlarında yer aldığı görülür. 

Örneğin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (BBYKP 
1963-6**) "Bölge planlaması bölgelerden gelen bilgileri de içine olan 
milli plan kararlarını, toprağın kullanma planlanmasını ve kaynakların 
bölge de plan hedeflerine en uygun şekilde kullanılmasını uygulayacak 
bir planlama şeklidir" denilerek toprağı kullanma planlaması faaliyet¬ 
lerinin bölge planlaması başlığı altında sürdürüleceği İfade edilmiştir.* 
(16) 

Görüldüğü üzere BBYKP döneminde arazi kullanım konu¬ 
suna Bölge Planlaması bölümü içindeyer verilmiş, hedef ; 

Aşırı şehirleşme ve nüfus problemlerinin çözülmesi 

Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek ve geri kalmış 

bölgelerin daha hızlı kalkınmasını sağlamak şeklinde 
özetlenmiş tir# 

Bu plan döneminde arazi-arsa konusu aşağıdaki ; ilke- 
er çerçevesinde ele alınmıştır : 
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Kentleşmenin desteklenmesinde arsa stokunun özen¬ 

dirici bir role kavuşturulması. 

Kent içi arsaların değerlendirilmesi, 

Arsa değerindeki satış farklarının kamuya mal edilmesi, 

Arsa konularının bir örgüt eli ile yürütülmesi* BBYKP 

arazi kullanımı konusundaki hedef, ilke ve politikaların yer almasına kar¬ 

şın bu dönemde hazırlanan bölgesel çalışmalarda konuya değişik biçimlerde 
yaklaşılmış ve ne uygulanabilir bölgesel kalkınma projeleri hazırlanan' 
bilmiş ve ne de toprağı kullanma planlaması için bir kullanış modeli yön¬ 
temi geliştirilebilmiştir. 

. 

. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (IBYKP- 196'7-'72) döne- 
ir.de kentleşme sorunlarına ağırlık kazandırılmış" bölge planlama çalış- 
aları Devlet Planlama Teşkilâtının desteği ve ilgili kuruluşlarla iş- 
irliği içinde yürütülecektir" denmiştir, (l'7) Bu dönemde yapılmış kısmi 
razi kxıllanım planlaması çalışmalarında (organize sanayi bölgesi yer 
sçimi, çevre düzeni planları, metropoliten alan planlama çalışmalara,, 
elişme merkezleri seçimi ve yerleşme şemaları hazırlığı gibi) konu ilk 

Lan döneminde olduğu gibi kentsel alan açısından ele alınmış, genel bir 

'azi kullanım planlamağı, araçları ve organizasyonu" geliştirilememiştir. 
SYKP döneminde arazi-arsa korusunda; 
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- Aktif bir arazi politikası mevzuatı hazırlanacaktır. 

Mevcut mevzuat mesken politikasını destekleyecek 

şekilde değiştirilecektir. Çeşitli konular yerine tek 
bir mevzuat çıkarılacaktır. 

Şehirlerin gelişme bölgelerinde kamulaştırma satış, şufa 
hakkı ve fiyat ayarlamaları ile Kamu kontrolü sağlana¬ 
caktır. 

Arazi Riyat yükselmeleri, spekülasyon ve plansız isk9n 
önlene çektir. 

ienmiş isede uygulamada getirilen tedbirler gerçekleştirilememiştir. Ge¬ 
çen dönemde önerilen ARSA ORİSİ Genel Müdürlüğü bu dönemde kurulmuş iae- 
le (18) örgüt ve finansman yetersizliği yüzünden bu örgüt soruna çözüm 
getirmekten uzak kalmıştı. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (ÜBYKF- 19'T3-"T'0 dö- 
eminde kentleşme yerleşme, sistemine ilişkin politikaların tesbitine 
önelik çalışmaların gerekliliğine değinilmiş, lüzumlu tedbirlerin alm¬ 

asına dair çalışmalara öne» verilmesi vurgulanmıştır. Bu plan döneninde 
razi kullanma-kentleşme-yerleşme amaç ve ilkeleri perspektif plan an- 

ayışına uygun bir yaklaşımla ele alınmış, politik çerçevesi çizilmiş ve 
srinin sektör (MASTER) ana planları olduğu ifade edilmiştir. (19) Yeni 
tratejinin uzun dönemli amaçları ve hedeflerinin geliştirilmesinde yarar- 

anılacak planlama araçları bölümünde (20) 
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6.10.: "Bu plar.lar (master planlar) perspektif 
plan döneminin sonu (199 5) için hedef alınan yapı¬ 

nın ve büyüklüklerin gereği olarak bu sektörlerde 

gerçekleştirilmesi a orunlu olan fiziki hedeflere za¬ 

manında yeterli nitelikte ve ekonomik büyüklüklerde 

birimler kurularak ulaşılmasını sağlayacaktır" denil¬ 

mektedir. 

Görüldüğü üzere yerleşme ve kentleşme planlamasının yeri sektör (mas- 
ter) ana planları olduğu ifade edilmekte, planlama araçları hakkında 
yeterli nitelik ve ekonomik büyüklüklerde birimlerin kurulması öneril¬ 
mektedir. 19^4 yılı kalkınma programının yerleşme bölümünde kentleşme 

kısmının 506 nolu paragrafında : (21) 

a. Ülkesel ölçekte fiziki yerleşim ve yer seçimi poli¬ 
tikası, 

b. kent ölçeğinde fizik yerleşim ve yer seçimi politi-ı 
kası, 

c. kentsel arazi politikası 

d. Ekonomik ve sosyal yatırımların kent ölçeğinde koordine 
bir biçimde projelendirilmesi politikası, 

e. Kentsel idari ve mali politika olmak üzere 5 bölümde e 

üşünüldüğü, bu politikaların uygulaması ile ilgili araçların (22) 



- 31 -

1. Kentsel kademelerime, 

2. Metropoliten planlar, imar planları v© organize sanayi, 

bölgeleri 

3. arsa ofisi ve kamulaştırma politikası, 

4. paket projeler, 

5. Yasal düzenlemeler 

larak belirlendiği, tedbirler bölümünde ise : (23) 

îdbir, 2,. "Kentsel yerleşimlere yapılacak hizmet ve alt yapı yatırım¬ 
larının daha sağlıklı bir biçimde yurt düzeyine dağıtılmasını 

sağlamak amacıyla İ.İ.B.'ca yapılan kentsel kademelenme ça- 
lışmasi proğram dönemi içinde sonuçlandırılacaktır." 

dbir* 6.. "İ.İ.B. Büyük sinaı yatırım projelerinin alt yapı ihtiyaç¬ 
ları, bu ihtiyaçların önceliklerini, bu öncelikleri uygun 
zamanlama önerilerini içine alan paket proje uygulanmasına 
kent imar planları ile yatırım projelerinin ilişkisini de 
kurmak üzere devam edecek ve büyük yatırım projelerinin ger¬ 

çekleştirildiği kentsel alanlarda gerektiği takdirde imar 
planı tâdilâtı, ya da yenilenmesi işlerine öncelik verile¬ 
cektir," denilmektedir. 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejisinde (DBYKPS)a arsa, konut 
ve imar politikalarının yetersizliği nedeni ile kentleşme sorunlarının 

giderek ağırlaştığı belirtilerek, toplumsal amaçlar bölümününde s .(24) 

"Kentleşme ve gelişme sürecinde insan ve çevre ilişki¬ 

lerini ve sağlığını, ülkenin tarihsel ve doğal t 
ginliklerini ekonomik bütünlük içinde korumak" 

Araçlar bölümünde, spekülatif kazanç yolları ve bu yol¬ 

lardan yararlanılarak fiyatların gereksiz yükseltilmesi 
önlenecektir. Krediler, pazarlama mekanizmaları arsa 

ve konut politikaları bu yönde düzenlenecektir. 

kaynak artırmak ve kaynakları en verimli biçimde değerlendirme bölümün¬ 
de : (2 5), u, ^ 

Verimli, tarıma elverişli toprakların kentleşmesi veya 
: '• v-'s sanayi alanlarına dönüşmesi etkin bir fizik planlama 

ile sınırlanacaktır o Tarımsal gelişmeyle hızlı sanayi¬ 
leşmeyi ve sağlıklı bir kentleşmeyi tüm yurda yaygın olarak uyumlulaştır¬ 

ma bölümünde : (26)^^ 

Yurt ölçeğinde toprakların en uygun amaçlarla ve verim¬ 

li biçimde değerlendirilmesi için fizik planlamayı da 
içeren çalışmalar hızlandırılacaktır. 
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- Kbntlerin gelişme alanlarında kam-ni^yfeırma yolu ilç 
arsa spekülasyonu önlenecektir. 

Kentleşme alanlarındaki toprakların gerçek değer artışı 
kamuya dönüştürülecektir, 

şeklindeki hükümler ile arazi kullanışa ait hedefler, ilkeler ve araç¬ 

lar hakkında görüşler getirilmiştir. Yukarda da ifade edildiği gibi ara¬ 
zi kullanma konusunda ulusal plan ve programlarda politika düzeyinde 
konuya yer verilmesine» tedbirler getirilmesine karşın uygulamada gerekli 
çalışmalar yapılamamış „• özlenen sistem kurulamamıştır. 

Konu ile ilgili kuruluşlar personel yokluğu, ödenek 
rokluğu, mevcut görevlerin fazlalığı yasaların çalıştırılamayışı, araç 

re gereç eksikliği (harita yokluğu) koordinasyon yetersizlikleri gibi rua- 
enler ile uygulamadaki başarısızlıklarını geçiş tirip aynı konuları her 
ıl programlara kayma alışkanlığını sürdürmüşlerdir. Bu kuruluşlardan 
onu ile ilgili olan.İmar ye İskan Bakanlığının durumunun incelenmesi 
onuya açıklık kazandıracaktır» 

; ' r".İ7 ^ ,;V • 1 ; ' , ‘ i' * /-• ' ; ' >. . X. *" t1 $ ■% 

'Yurdun tabii iktisadi, turistik ve diğer şartlarına 
Jre imar bölgelerini tespit etmek, bu ‘ bölgelerin inkişaflarını nazari 

îibar-e alıp imar planlarınım yapmak, böylece hazırlanacak bölge imar 
anlarının tatbikatı için gerekli tedbirleri almak" görevi ^llö saya- 
yasa ile İmar ve İskan Bakanlığına verilmiştir, (mşdde 9) Bu görevttd 

İli planların hedef ve ilkeleri doğrultusunda 
■ ■ • ■ • ■ •' ' -- - ’ • • *- ... ‘ - • 

İskan Bakanlığının bölgg imar planları hazırlama konusundaki Çel işma¬ 
rı ve yaklaşım biçimi(3) bblümde toplanabilir. 
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i) Bölgeler arası farklılıkları gidermek ve tüm yurt sat¬ 
hında daha iyi yaşama standartları sağlamak amacı ile bölgeler ölçeğin¬ 
de gerekli programları hazırlamayı hedefleyen planlama yaklaşımı : Bi¬ 

rinci Beş Yıllık Kalkınma planı dönemi içinde benimsenen bu yaklaşımla 
sürdürülen çalışmalarda, bölgelerin imkanları araştırılarak kalkınma 
potansiyeli ortaya konup ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayacak he- 
lefler ve fiziki yerleşme kararları üretilerek, kalkınma için gerekli 
program ve projeler demeti - hazırlanmak istenmiştir» Farklı amaç ve 
si çimlerde ele alman İstanbul - Çukurova, Antalya Zonguldak Bölge Plan¬ 
laması projelerinde arazi kullanılışa ait kararlar getirilmesine karşın, 
su kararların gerçekleşmesini sağlayacak aletler, politikalar ve önlero- 

Ler geliş tir ilmediği için uygulamada bu projelerden beklenen faydalar 

sağlanamamıştır. 

ii) Kentsel yayılmayı kontrol, turizm gelişmesini teşvik, 
Çengeli kentleşme ve arazinin kullanım-, için gerekli tedbirleri geti¬ 
ren planlama yaklaşımı ; İkinci plan döneminde benimsenen bu yaklaşımda 
pilli hedef ve stratejiler çerçevesinde yerleşme-arazi kullanış düze¬ 

li ile bölgesel gelişmeler yönlendirilmek istenmiştir. Bu amaçla ha¬ 

rınlanan bölgesel gelişme-şehirleşme ve yerleşme düzeni çalışmalarında 
»ölgelerin fiziki, ekonomik ve sosyal yapısı incelenmiş, şehirleşme ve 

razi kullanma sorunlarına ağırlık verilmiş, özlenen yerleşme düzenini 
ağlayacak tedbir ve tavsiyeler getirilmek istenmiştir. Ancak yapı- 
.an çalışmalar s on ununda uygulama için gerekli tedbirler belirlene- 
leraiş, yerleşme - kentleşme planlaması ile ilgili örgütleşme - finans- 
.an sistemi kurulamamış, uygulamayı yapacak kuruluş ve Devlet Planlama 

eşkilâtı ile kurulması gereken ilişkiler sağlanamamış, alt bölgeler 
lçeğinde geliştirilmesi tasarlanan çalışmalar tamamlanamamıştır. 
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İÜ. Kişiye en iyi çevre koşullarım yaratmayı amaç edinen 

(re çevreyi organize etme tedbirlerini kapsayan planlama yaklaşımı : Ü- 
çüncü Beş Yıllık Kalkınma plan döneminde benimsenen bu yaklaşımda önce¬ 
si iki yaklaşım bütünleştirilip küçük ölçeklerde, ve planlama ünitelerin¬ 
le milli plan ve politikaların ışığında, bölgesel kararlar çerçevesinde 
rerel özelliklere göre tüm tedbirlerin alınması istenmiştir. Halen çevre 
tüzeni planlanması şeklinde devam etmek de olan bu uygulamada arazi 
allanış kararları çoğunlukla korumaya yönelik bir biçimde ve sosyo-eko- 
tomik kararlardan yoksun olarak verilmektedir, ilaveten İmar ve İskan 

lakanlığmca hazırlanmış ; 

Uzun süreli tüm ülkeyi kapsayan genel bir arazi kul¬ 
lanım şeması veya kararları yoktur. 

Hazır çevre düzeni plan kararları hali hazır yapılaş¬ 
mayı yönlendirememekte uygulamayı denetim altında tu¬ 
tama maktadır. 

- Parsel ölçeğindeki imar düzeni hakkında hükümler taşı¬ 
yan, 6785/1605 sayılı İmar yasası ile eklenen Ek 7-8 
Maddeleri mücavir saha dışındaki alanlarda da yapılaş¬ 
mayı kontrol ile Î1 İmar Müdürlüklerini görevlendir» 
miş ti r. 
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Bu alanlardan gelen taleplerin giderek artmadı ile çoğalan sorunların 
bu organlarca çözümlenmesi güçtür-, Ayrıca. İmar ve İskan Bakanlığı, bu 
günkü kadrosu ve zihniyeti ile DBYKP verilen görevleri yerine getirecek bir 

düzeyde görülmemektedir. Hele konunun bu güne kadar ihmal edilen kırsal 

arazi kullanımı da kapsayacak bir biçimde ve çok yönlü yaklaşımı, konu¬ 
ya daha da geniş boyutlar kazandırmaktadır. Dolayısıyla bu konunun ye¬ 
ni bir planlama anlayışı içinde değerlendirilmesj zorunludur. Ancak bu 

konuya geçmeden önce arazi kullanımını yönlendiren şimdiki kuruluşlar ve 
yasaları gözden geçirmekte yarar' görüyoruz. Bu incelemede farklı kullanım 
şekillerinde yapılaşma olgusunu meydana getiren faaliyetler sırası 
esas alınacak, kurum ve kurallara bu sıra içinde yer verilecektir. 

2.2. ARAZİ KULLANIMI YÖNLENDİREN ŞİMDİKİ KURULUŞLAR 

2.2.1. YERLEŞİK ALANLAR 

Kentlerin yayılması veya yapılaşma olgusu genellikle 5 aşa¬ 
malı bir faaliyetler dizisi içinde ilgili kuruluşlarca yürütülmektedir, 

i. Halihazır haritada: in elde edilmesi 

ii. İmar planları 

- nazım planlar 

tatbikat planları 

iii. imar programları 

iv. Tevhit ve ifraz işleri 

v. Alt yapı ve ima. ...# -'pas er) 
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i. Halihazır harita : şehir ve kasabaların tüm fen ve 
imar hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulamasını esas alan, bir yerin 
görülebilen doğal ve yapay bütün ayrıntılarının ölçülmesi ve bunların 
belirli bir. ölçekde çizilmesi ile elde edilen belgedir, 

1/5000 ölçekli haritalar 1961 gün ve 203 Sayılı Kanun 
uyarınca Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükle

rince, 1/25,000 ve daha küçük ölçekli haritalar Milli Savunma Bakanlığı 
Harita Genel Müdürlüğünce düzenlenmektedir, 

ii. İmar planları : kentsel alanların yönlendirilmesinde 

en etkin araçların başında imar planları gelmektedir. İmar planı top
lum değerlerini gözönünde tutarak fiziksel gelişmeyi yönlendiren oluş
turan bir belgedir. 6785 Sayılı İmar Yasasının 26. Maddesinde : 

Nüfusu 5000 i aşan veya nüfusu ne olursa olsun ilçe 
merkezi olan belediyelerden imar planı bulunmayanların, belediye meclis

lerince tespit edilecek belirli yolların yol istikamet planlarını, 

Nüfusu 10,000 i aşan belediyeler ile nüfusu bu miktar
dan az olduğu halde il merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri 
bakımından plana ihtiyacı bulunduğu İmar ve İskan Bakanlığınca tesbit 
edilen belediyelerin imar planlarını ve kanalizyon projelerini yaptırma
ları mecburidir, denilmektedirj 
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6785 sayılı imar yasası, Belediyelerin yapacakları planlara 
"nazım planM ve "tatbikat planı" olmak üzere ikiye ayrılacağım belirten 
27. maddesiyle her iki plan türünü de tanımlamıştır. 

• 

a) "Nazım planlar, halihazır haritalar üzerinde çizilen 
ve arazi parçalarının kullanış şekillerini ve başlıca 
bölge tiplerini gösteren planlardır" 

b) "Tatbikat planları da halihazır haritalar üzerine çi¬ 
zilmekle beraber, bunlara mevcutsa kadastro vaziyeti 
de işlenir. Bu planlar tatbikat için lüzümlu bütün 
fenni husuakötı ihtiva eder,** denilmektedir. 

İmar ve yol İ3tikamet planları, İmaj» ve İskan Bakanlığının 
tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe girer. 

İmar planı tanziminden önce bir "rapor" hazırlanması ve bu 
raporun imar planını yapaeak teknisyenlere verilmesi zorunludur. Rapor¬ 
ların kime ve nasıl yaptırılacağı "imar planlarının tanzimi işlerine ait 
ımurai talimatname"!erde belirtilmektedir. 
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İmar kanununda değişiklikler yapılması hakkmdaki 1605 sa¬ 
yılı ve 11 Temmuz 1972 tarihli kanuna ek 8. maddesi ile, İmar ve İskan 

Bakanlığına bazı yetkiler tanınmıştır. Bunlara göre, belediye sınırları¬ 
nın ya da mücavir alanlar dışında bulunup da, bölge planlaması veya 
sınaî' ve turistik önemi bakımından veya ulaşım yolları ve sınırların 
güvenliği veya çevresinin yerleşme düzeni dolayısıyla İmar Bakanlığının 
tJnerişi'/ve^BakaniarlKturalüökariırioileıbelirtİlen yerlerde aşağıda gös¬ 
terilen işlemlere izin verilmemektedir. 

i. Yönetmeliklere uymayan ifraz ve tevhit işlemleri, 

ii. Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve yapıların, varsa 

planda yoksa yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında 
kullanılması, 

iii. Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için Valiliklerden 
izin alınması mecburidir. Valiler bu maddenin uygu¬ 
lanmasında 5442 sayılı İl idaresi kanunun kendilerine 
vermiş olduğu yetkileri kullanacaklardır. 

İller Bankası 

Şehirlerin tanzimi ve tesisi işlerinde yapacakları amme 
hiz;metleri için belediyelere borç veya avans veren veyahut da cari he¬ 
sap» açan bir kuruluştur. 
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İller Bankası mahalli idarelerin v.ereceği yetkiye dayanarak 
su, elektrik ve mezbaha tesislerini, kanalizasyon proje ve tesislerini 
halihazır harita ve imar planlarını bizzat yapar veya yapılmasına tavassut 
eder. 

iit, İmar programları 

Meskûn alanların yönlendirilmesinde kullanılan 

araçlardan biridir-, İmar planına göre yapılacak faaliyetler belirli dö¬ 
nemlere ayrılarak sıralanır. Bu programlar "belediyelerin imar planla- 
rmında gerçekleştirmeyi düşündükleri kısımları belli eden ve bu kısım» - 
larda gerek kamulaştırma ve gerekse yel, meydan, otopark gibi inşaat mas¬ 

raflarını tahmini olarak belirten ve bunların yıllara göre dağılımını gös¬ 
teren bir belgedir y 

Bu programlar belediye meclislerince kabul edildikten sonra 
t»ar ve İskan Bakanlığınca tesdiki halinde kesinleşir. 

iv. Tevhit ve ifraz işleri 

İmar planlarında iskan bölgesi dışında kalan 
cısımlarda nizamnameler ve talimatnamelerde tayin edilecek miktarlarda 

Lzin verilen ifrazlar kentlerin gelişme yön ve şekline etken olmaktadır. 
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"îmar sınırı içinde iskana yeni açılacak alanlarda 
inşaat yapılması, parselleme planlarının yapılıp belediye encümenince 

onanmasına, yol ve lağımın yapılmasına bağlıdır. Yol ve lağım bedelini 
veren ya da bunları kendileri yaptıranlara da belediyeler yapı ruhsatı 
verebilirler." 

Gayri menkulün kent planına uygun olarak inşaata el¬ 
verişli duruma getirilmesi için belediyeler kent toprağını hamur yapıp 
düzenlemeye yetkilidirler. Belediyeler düzenlemede ortaklık Payı olarak, 
düzenlemeye giren kadastro parselleri alanının $ 25 ine kadar bir alanı 

yol, meydan vb. için kullanmak üzere parasız alabilirler. 

v. İmar uygulaması 

İmar uygulaması, imar planlarında öngörülen kentsel 
kamu tesisleri ile belediyelerin fen ve imar işlerine ilişkin tüm çalışma¬ 
ların imar mevzuatına göre gerçekleştirilme hizmetlerini kapsar. Bu tanım 

herhangi bir yapı yerinin arazide gösterilmesinden oturma iznine kadar 

olan işlemler ile yol-»w*elektrik-kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri 

meydan -yeşil alan-park-otopark-pazaryeri gibi kamu yararına kullanılan 

tesislerin yapımına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. 

îmar uygulamaları yerinden yönetim ilkelerine göre Be¬ 
lediyeler eli ile yürütülmektedir. Bunun yanında Devlet kuruluşları, 
Belediyelere yardımcı olmaktadırlar. 7116 sayılı İmar ve îskan Bakanlığı 
kuruluş yasasının imar uygulamaları ile ilgili görevleri şöyle özetlene- 
bi lir : 



İmar ve İskan Bakanlığı yurt imar işlerini düzenler, 
bölge, şehir, kasaba haritalarını hazırlar ya da hazırlatır. Her çe¬ 
şit imar tedbirini alır. Uygulamasında koordinasyonu sağlar, belediye¬ 

lerin yaptığı ya da İller Bankası'na yaptırdığı harita ve imar plan¬ 
larını ya da değişiklikleri onaylar, yerden ve havadan haritalar yap¬ 
tırır. Belediyelere ilişkin içraesuyu, kanalizasyon, yol, mezbaha, hal 

vb. kamu tesislerinin projelerini onaylar ya da ilğili yerlere onay¬ 
latır. İmar uygulamaları ile Belediye Teknik elemanlarının eğitimini 
sağlar, 

1580 sayılı Belediye Kanununda belirtildiği gibi : 

Belediye sınırlarının tahdidi 

İmar planlarının yaptırılması 
Alelumum inşaat tamir ve ilaveler için kanun 
mucibince ruhsat vermek. 

Umumun selamet, sıhhat ve huzur ve istirahatine 
tesiri melhuz olan imalat, istihsalat, müdehherat 
ve tesisatın yerlerin, harman, kabristan, pazar 

mevkilerini ve şartlarını evvelden tesbit ve ona 

göre ruhsata bağlamak. 

- Belediye hudüdudu dahilinde orman, tarla, harman^ 

bağ, bahçe koru, çayır ve mer'aları ve alelttJflma 
araziyi hasardan muhafaza etmek. 
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- Beldenin sokak ve meydanlarını plana ve progra¬ 

ma uygun olarak tanzim ve ıslah etmek. 

- Meydan ve pazar yerleri yapmak 

...... Belediyenin inkişaf ve tevşie müsait 

mahallelerinde arazi alarak yeni plana göre tan¬ 
zim etmek ve yeniden inşaat yapmak istiyenlere 
satarak ihtikara mani olmak. 

Tasdikli imar planlarının tatbiki dolayısıyla 

yapılacak istimlakin gayesine veya imar planına 
uygun olarak yapılacak tesislerin meydana geti¬ 
rilmesine ilişkin hususlar belediyelerin belde 

halkının sıhhat, selameti ve rafahmı temin et¬ 
mek için yapacağı görevler arasındadırlar. 

Yerleşik alanlarda araziden yararlanmanın denetim altında, 
tutulmasında yukarıda çerçevesi çizilen yasal araçlar dışında dolaylı 
olarak çeşitli araçlarda kullanılmaktadır. Kamulaştırma, vergilendirme 
ve parselasyon bunların içlerinde en çok bilinenlerdir. 
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Kamulaştırma 

Yapay fiat artışlarının ve spekülasyonun önlenmesi, farklı 
kullanışlar için arsa bulma veya stok etme, toplum ve kişi çıkarları¬ 
nın dengelenmesi ve araziden yararlanmanın demetim altında tutulmasın¬ 

da kullanılan araçlardan biri de kamulaştırmadır. 

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 
karşılıklarını * peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşın¬ 
maz malın kanunda gösterilen esas ve usullere göre satın alınıp amacı¬ 
na uygun ©larak kullanılmasıdır. Böylece şehirlerin imar ve yol istika¬ 
met planlarına göre oluşması sağlanmaktadır. 

Vergilendirme 

Kamuya gelir sağlamak, dengesizlikleri gidermek ve arazi 
piyasasını denetim altında tutmak için kullanılan bir araçtır. İmar 
planlarında meskun alan-kentsel alan-olarak belirlenen alanlara daha 

yüksek vergi tahakkuk ettirilerek oraların kentsel alan haline dönüşü¬ 
mü gerçekleştirilmek istenmektedir. 
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Parselasyon 

Şehirlerin yönlendirilmesi ve yaygınlaşmasında kullanılan 

etkin bir araçtır. Parselasyon ile tarımsal araziler bir ölçüde kentsel 
alan haline dönüşmektedir. Denetim altında yapılan parselasyon % şehir- 
Lerin düzenli gelişmesini sağlarken plana, toprak yapısına ve sosyal- 
fayda ilkelerine bakılmaksızın şehir çevrelerinde yapılan parselasyon 
işleri arazi kaynaklarının kötü kullanılmasına neden olması yanısıra düze 

iüzensiz ve dengesiz gelişmelere sebep olmakta kentsel maliyetleri de 
»r tırnaktadır. 

2,2.2. TURİZM AL ARLARI 

Arazi kullanmaya ilişkin planlar İmar ve İskan Bakan¬ 
ağı, Orman Bakanlığı Turizm Bakanlığı Kültür Bakanlığı tarafından bazen 

eraberce, bazen de bireysel olarak hazırlanmakta, ancak tasdik İmar ve 
skan Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI 

U    v,.. •» -i   i - 

Genel yerleşme kararları politikası, uygulama ve kontrolü 

nar ve İskan Bakanlığında toplanmıştır. Ancak İmar ve İskan Bakanlığı 
ı görevi; diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile işbirliği içinde sağ- 
ımaktadır. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (2 Temmuz 1963, 265 sayılı ka¬ 
nun); Turizmi milli ekonominin verimli sektörü haline getirmek için 
yurdun turizme elverişli tüm olanaklarını değerlendirir, turizm ile il¬ 
gili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, denet¬ 
ler f Turizmi geliştirecek her türlü etüd ve planların hazırlanması ve 
bunların uygulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri 
aldırır. 

Turizm Bankası 

İBYKP döneminde kredilerin tek elden dağıtılması prensibini 
uygulama görevini de yükümlenen Turizm Bankası turizm yatırımları ve 

turizm işletmeciliği yapan bir kuruluştur. 

Turizm Danışma Kurulları 

r,. Turizme, verilecek yön ve politikaların tesbiti, uygulama¬ 
ları. irdeleyen ve alternatif teklifler getiren bir kuruluştur. 

gül işler? v y r, < rxr.. ve v o; r..o. *;•* - ienet- 
Turizm Merkez Komitesi 

.'» ; v :\: / 1 ’ ■ • • . . s . 1 ve r. r- -. v 

Vasıflar yönetmeliğine göre, fiziki vasıfları uyan kurvluş- 
• n , t", ' , 

Lara belge veren, belge alan kuruluşu kredi ile destekleyen bu komite 
ialen ulusal turizm politikası çerçevesinde turizm yatırımlarının dağl¬ 

ım kararlarım vermektedir. 
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2.2.3. SANAYİ ALANLARI 

Sanayi alan].arının yer seçimi, planlaması ve uygula¬ 
ması ile ilgili kuruluş ve yasal görevleri birbirlerinden ayrı özellik¬ 

ler göstermektedir. Sanayi fikrinin doğmasındm tesisin faaliyete geçe¬ 
ceği ana kadar olan safhaları 3 aşamada inceleyebiliriz. Girişim, ön 
olur ve uygulama. 

i. Girişim : 

Sanayi ve ticaret odaları, Belediyeler, Özel i 
idareler, girişimcilerden müteşekkil kooperatifler veya şahıslar belir¬ 
li bir sanayi kurmayı tasarlayıp ön projelerini (mali analiz, ekonomik 

=tüd) hazırlar. Bu yatırımın tasarlanmasında Devlet Planlama Teşkilâtı 
çalışmaları veya .başka faktörler rol oynayabilir. 

iic On olurlar 

Proje fikri doğduktan ve hazırlıklar tamamlan- 

Lıktan sonra ikinci etap ön olurların alınmasıdır. Sanayi ve Teknoloji 

»akan.iiğından proje ve kredi için (2 milyon TL. den fazla ise DPT), îmar 
skan Bakanlığından yerleşme konusunda ön olurlar alınır. Özellikle 
erle;şme açısından sanayi ile ilgili kuruluşlar ve yasal açıdan görev 
e yetkileri şunlardır. 
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Sanayi ve Teknolo ji BaJca.nlj.gi : 

Ülke düzeyinde, iller ve ilçeler ölçeğinde organize 
ınayi bölgeleri teçhiz ve tesbit etmek, buna ilişkin DPT ile birlikte 
dcanlar Kurulu kararı almak,* 

Kendilerine bağlı kurüluşlarm ve diğer statüdeki 

rketlerin sanayi yatırımlarının cinsini, türünü ve yerini tesbit etmek, 

Küçük sanatlar sürelerin yerlerini teşhis etmek, 

Girişimcilere kredi temin etmek. 

... ' r 
Maliye Bakanlığı : 

Sanayi yatırımlarına ilişkin yer seçimi kararları kesinliğe 
.ştığında, eğer adı geçen alanda hazine - arazisi-"- varsa bunun tarım 

ı amaca tahsisinin işlemi yasal olarak Toprak Reformu Müsteşarlığı 
üşü alınarak Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. 

o - v ' * i V,"V •1r. 
"Köyişleri Bakanlığı ; 

Reform bölgeleri dışındaki mer'a, yaylak ve kışlakların 
Lm da.şı amaca tahsisinde, mer’alık vasfimn değişip değişmediğinin 
ciki, değişmişse mer'alık vasfının kaldırılması bu Bakanlığa veril- 
yasal bir haktır. 
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İmar ve takan Bakanlığı : 

Belediye ve mücavir saha sınırları içinde ve bu sınırlar 
dışında olupda 6785/1605 sayılı yasa, hükümlerine göre seçilen 47 ilin 
sınırları dahilindeki alanlarda toprakların kullanımı, toplu yerleşme¬ 
ler kurulması ile ilgili ilkeler, y^pılaoak işlemler İmar İskan Bakan¬ 
lığının yasal görevleri içindedir. Ayrıca, bu alanların dışındaki saha¬ 
ların çevre sorunları açısından arazi kullanma kararlarını uygulamak 
Lçin gerekli tedbirlerin alınması İmar ve İskan Bakanlığı görevleri 
arasındadır. (27.3.1975, 7/9165) 

Kuruluş yeri belirlenmiş (il bazında) sanayi yer seçimi 
onayı konusunda yasal yetki İmar ve İskan Bakanlığmındır. İmar ve İs¬ 
kan Bakanlığı, Bölge Planlama ve Metropoliten Planlama kararlarının ışı¬ 

ğında, ilgili kuruluşların (Enerji-TEK- Su-DSİ, Yol,-Ulaştırma Sanayi 
3akanlığı ) görüş ve olumlu nütalalarını alarak sanayi 
ferlerini onaylar. 6785/1605 sayılı yasanın 23. Mad. ve İmar kanuna Ek- 
7,8Mad, ilişkili yönetmeliğin 3,04 maddesine göre yapmaktadır.) 

İmar ve İskan Bakanlığı yer seçimine ilişkin kararları al- 
oakda güçlük içindedir. Yasal yönden olanakları olmasına karşın ülke 
ölçeğinde geliştirdiği yerleşme-arazi kullanma politikaları ve planları 
olmadığından gelen talepleri değerlendirememekte parsel yaklaşımı için¬ 
le kararlar üreterek çözümlere ulaşmaktadır. 
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iii. Uygulama 

Girişimcilerle ilgili kuruluşlardan gerekli ön 
olurlar alındıktan sonra ayrıntılı proje ve uygunluk çalışmaları ile bir¬ 
likte arazi, 

- Satınalma 

Kamulaştırma. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya 

İmar ve İskan Bakanlığı Arsa Ofisi Gn. Mü¬ 
dürlüğünce veya 

Belediye sınırları içinde ise belediyesin¬ 

ce veya 

Belediye sınırları dışında ise Özel İdare¬ 
lerce temin edilip proje uygulamasına 

girişilir. 

2.2.4. TARIMSAL ALANLAR 

Haşhaş, pancar ve tütün ekiminin denetimi hariç tarım- 
al alanların kontrolüne ait yasalar 1972 yılına kadar daha ziyade tapu, 
adastro, iskan toprağın iyileştirilmesi ve mülkiyete dairdir. 6785 sa¬ 
llı İmar Kanununun 1605 sayılı yasa ile değiştirilen ek 8. maddesin- 
e (kabul tarihi 11.7.1972). 
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"Belediye hudutları ve mücavir sahaları dışında bu¬ 
lunup da, bölge planlaması veya sınai veya turistik ehemmiyeti bakımın¬ 
dan veya ulaşım yolları ve bunların emniyeti veya civarının yerleşme 
nizamı dolayısıyla İmar ve İskan Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kuru¬ 
lu kararı ile belli edilecek yerlerde adı geçen Bakanlıkça hazırlanacak 
talimatname esasları dairesinde aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

- Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve yapılar varsa 
planda yoksa talimatnamede belli edilen maksatlar dışında kullanılamaz,"; 
denilmekte, belirli yerlerde ve talimatnamelere göre yapılmış planlarda 
o yer eğer tarım alanı olarak belirlenmişse, o yerlerde kamu denetiminin 
Jöaiçonusu olabileceği ifade edilmektedir, 

19,7.1973 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1757 sa- 
rılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 212. maddesinde şehir- 
.erin kurulması ve geliştirilmesi endüstri alanları, maden, taş, kum, 
uğla. ocakları, hava alanları, turistik yerler, sportif alanlar ve milli 
avunma ihtiyaçları için lüzumlu olan arazi tarıma, elverişli olmayanlar- 
an ayrılır. Bu gibi ihtiyaçların karşılanmasında tarım arazisinden fay- 
alanma zorunluluğu hasıl olduğu takdirde 10 dönüme kadar olan arazi il- 
ili Bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının iz- 
L ile 10 dönümün üstündeki arazi ise ilgili Bakanlığın müracaatı ve Top- 

ik ve Tarım Reformu Müsteşarlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Ku¬ 
llu kararı ile Tarım dışı amaçlarda kullanılabilir, şeklinde bir hüküm 
îtirilerek tarım topraklarının amaç dışında kullanılması önlenmek isten- 

7 
ştir. Uygulamada karşılaşılan bazr güçlüklerden dolayı 7.7.1975 tarih- 
resrai gazetede yayınlanan 1918 ;-'i sayılı kanun ile 1757 sayılı kanunun 
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212. maddesine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının yetkisini kaldı¬ 

ran yeni bir matin eklenmiş, bu konuda s 
  konut veya turizm veya sanayi veya köy kalkınması amacını 
güden diğer tesislerin yapılmasında ve bunların yapılacağı alanların 

lüzumu halinde ve tapudaki vasıfları arsa olarak değiştirilmek şartı ile 
parçalara bölünmesinde izin (Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından) 
ve kararın (Bakanlar Kurulu Kararı) alınması gerekmez denilmiştir 

Ancak, Mayıs 1978 de Tarım ve Toprak Reformu Yasası 

yürürlükten kaldırıldığı için (halen - ön tedbirler yasası uygulanmak¬ 
tadır.) Bugün tüm tarım alanlarını denetim altında tutan, kontrol eden 
ne bir kuruluş ve nede bir yasa vardır, Her ne kadar hem Devlet Su İş¬ 
leri Genel Müdürlüğü ve hem de Toprak Su Genel Müdürlükleri hazırla¬ 
dıkları projelerde arazi kullanımı için öneriler getirip projeli şart¬ 
lara göre proje değerlendirmesi yaparlarsa da uygulamada tarım arazile¬ 

rini denetim altında, tutamamakda arazi kullanımın değişimini önleyememek- 
tedirler. İslalı ettikleri, su getirdikleri milyonları döktükleri sulama, 
şebekesinin içinde sanayi tesisleri kurulmakta, en verimli tarım a- 

lanları tarım dışı amaçlara, kolayca tahsis edilebilmektedir. Zira, bu 
kuruluşların yasalarında bu denetimi sağlayacak hükümler bulunmamaktadır0 

Görüldüğü üzere her bir kullanım şekli (yerleşik, 
turizm, sanayi, tarım gibi) farklı örgütlerce yönlendirilip kontrol 
edilmektedir, örgütler arasında, iş bölümü r: uz meri »şma görülmekle 
birlikte eşgüdümün sağlanması ve arazinin amacına uygun biçimde kul¬ 

lanılması hususlarında eksiklikler vardır. 
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İŞBÖLÜMÜ - UZMANLAŞMA 

Ayni işi sürekli olarak .olarak yhpah kuruluşlar fa- 

faaliyetlerinde uzmanlaşmaktadırlar. Örneğin 4757 sayılı yasa toprak 
etüd ve haritalama, toprak ve arazi sınıflandırmaları^ arazilerin b 
kabiliyetlerine göre sınıflandırılması, toprak haritalarının yapılma¬ 
sı ve ülkede yapılacak bu konudaki çalışmaların kontrol ve onaylanma¬ 
sı görevlerini TOPRAKSU Genel Müdürlüğüne vermiş bulunmaktadır. Dev¬ 
let Su İşleri Genel Müdürlüğü büyük sulama ve drenaj projelerine esas 
olmak üzere .. Sulu Tarım arazisi sınıflandırması ve drenaj etüdleri 

yapmaktadır. Orman Bakanlığı Orman amenajman çalışmaları yaparken, İ 
İmar ve İskân Bakanlığınca kentsel kullanımlar açısından ayrıntılı 
düzenlemeler, kentsel alan ihtiyacını karşılama ve yönlendirme çalış¬ 
maları yapılmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü ise konuyu ülke toprak¬ 
larının dağılımı yönünden ve îstatistiki biçimde ele almakta, tarım 
sayımları düzenleyerek arazi kullanışı hakkında bilgiler toplamakta¬ 
dır. Keza Toprak Reformu Müsteşarlığı, Yerel Yönetimler, Maliye Bakan¬ 
lığı, İç İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığı, 
Turizm Bakanlığı da konuyu kendi konuları açısından yaklaşarak etüd 
edip arazi kullanımını yönlendirmektedirler. Ekonomik ve sosyal ih¬ 

tiyaçlara göre türlü kuruluşlar araziyi farklı biçimlerde kullanma eği¬ 
liminde olup her biri arazinin kendi görüşleri doğrultusunda kullanıl¬ 
ması gereğini savunmakta, her bir kuruluş kendi konusunda arazi kulla¬ 
nım planı yapmaktadır. Örneğin yerel yönetimler kent için plan yapar 
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veya yaptırırken, Turizm Bakanlığı turizm potansiyeli olan (ama-tarım- 
sanayi potansiyeli de içerir) alanlarda turizm planları, İmar ve İskân 
Bakanlığı hızla gelişen veya kentleşen bölgelerde çevre düzeni planları, 
metropoliten alan planlamaları, Devlet Su İşleri su toplamı havzası 
planları yapmaktadırlar. Ancak tüm kuruluşlar tarafından izlenecek ara¬ 
zi kullanma politikaları, arazi kullanma şemaları olmadığından kuruluş^''v 
larca yapılan planlama çalışmaları etken olmamakta ve uygulamada ge¬ 
tirilen önlemler özlenen düzeyde gerçekleştirilememektedir. Bu ihtiyaç 
hazırlanmakta olan kent imar planlarına da yhhSirn-âkth, hazırlanışlarm- 
da eksiklik şiddetle duyulmaktadır. Mevcut fakat gerçek ihtiyaç ve imkan¬ 

larım uymayan, gerçekleştirilemeyen şehir imar planları hızlı şehirleş¬ 
meye ayak uy duramamak ta., düzenli yerleşmeyi gelişmeyi engelleyici gecik¬ 
tirici bir rol oynamaktadır. Özellikle şehir imar planlarının uzun za¬ 
manda hazırlanması, çok masraflı oluşu ve uygulama olanaklarının yeter¬ 
sizliği nedenleri ile planlar kullanımı arkasında gelmekte yanlış veya 
kötü uygulamayı izlemekde, sonrada onları veri olarak kabul etmektedir¬ 
ler. Bu durum arazinin rasyonel kullanılımı güçleştirdiği gibi parasal 
kaynakların da etkenliğini azaltmaktadır. 
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HİYERARŞİ - KADEMKLENME-EŞ GÜDÜM 

Arazi kullanımını yönlendiren hukuk sisteminde anaya- 

sa-yasalar-tüzükler ve yönetmelikler arasında kademeli bir hiyenarşi 
bulunmaktadır. Yasal açıdan bir kademeleşrae olmasına karşın örgütlerin 
kendi içlerinde ve aralarında belirgin bir kademeleşme görülmemektedir, 
(Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde) Örneğin birj®> yörede Turizm ve Tanıt¬ 
ma Bakanlığı turizme dönük planlar yaparken ayni alanda İmar ve İskan 
Bakanlığı çevre düzeni planları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ise 
arazi islaHı veya sulama projeleri hazırlamaktadır. 

Kuruluşların örgütieşme yapıları da farklıdır. Kimin- ty 
de en küçük ünite ilçe iken kiminde il, kiminde ise bölgedir. Örneğin İmar 
ve İskan Bakanlığının ilçe örgütü yoktur. Topraksu ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüklerinin ise havza (bölge) örgütleri ve uygun buldukları 
yerlerde baş mühendislikleri veya şantiyeleri vardır. Dolayısıyla uygu¬ 

lama faaliyetlerinin kaymakamlık veya vilayet ölçeğin de koordinasyonu 

/eya sorunların çözümlenmesi güçtür, .... . .. 

. ,. , Kullanım taleplerinin tümünün etkili, verimli ve bir- 
)irleri ile olumlu biçimde uyumlu ve tamamlayıcı bir biçimde ve kademe- 

Li bir şekilde (ülke-bölge-yerel) yapılması gereken faaliyetler de bü¬ 
tünlük yoktur, Bunları bütünley.en genel arazi kullanma politikaları 

çeliştirip bu kuruluşlara veren bir örgüt de yoktur. 
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Arazi kullanımı yönlendirmede çok sayıda kuruluşun 
yer alması, bu kuruluşların faaliyetlerini birleştirmede ortaya çıkan 
sorunlar, hızla değişen koşul ve gereksinmelere ayak uydurup konuya 
sahip çıkacak bir kuruluşun olmayışı arazi kullanımda kamu denetimini 

güçleştirmekde, yapılmakta olan çalışmaların etkenliğinin azalmasına 

neden olmaktadır. Bu yüzden konunun değişen koşullara ve beliren ge¬ 
reksinmelere göre değerlendirilmesi zorunludur. 

Değişen koşulları göz önünde tutarak konu ile ilgili 
örgütler arası eşgüdümü sağlayacak, ulusal arazi kullanım politikaları¬ 

nın temel ilkelerini saptayıp ilişkili kuruluşları belirli bir amaca yö¬ 
nelik biçimde yönlendirecek bir örgüte gereksinimi açıktır. 

3. SONUÇ 

ARAZİ KULLANIM VE YÖNLENDİRİLMESİ 

Nüfus artışı eksilmeden sürüp giderken ortalama yaşam süre¬ 
si de uzamaktadır. Gerek kırın itimi ve gerekse kentin çekimi dolayısı 

ile büyük kitleler kentsel alanlara göç etmektedirler". Nüfus patlaması, 

hızlı şehirleşme süreci ve şehirlerdeki yığılma sosyo-ekonomik problem¬ 
ler yanısıra toprak kaynaklarının rasyonel kullanılmasını da zorunlu hale 

getirmektedir. Bir yandan nüfusun artan baskısı altında çoğalan ihtiyaç¬ 

lar, öte yandan gittikçe yükselen hayat standardı, toprak kaynakları- 
ıın en verimli bir şekilde değerlendirilmesi hususunda tüm imkanları zor- 
Lamaktadır. Çünkü topraklar çok uzun bir zamanda-binlerce yıllık bir 



sürede- oluşmakta, artırma olanakaları bulunmamakta, buna karşın nü
fusun gıda veelyaf İhtiyacı artmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarının 
gelişen hayat şartlarına göre karşılanabilmesi toprak kaynaklarından 
en iyi biçimde yararlanma koşullarına bağlıdır, 

Biciğal kaynaklar sınırsız olmadığı için yanlış kullanılma
ları halinde yenilenmeleri ya imkansız ya da çok pahalıya mal olmakta, 
ayrıca yatırıra kaynaklarının etkinliklerinin azalmasına yol açmakta, 
probleme daha geniş boyutlar kazandırmaktadır. 

Doğal nüfus artışı yanısıra kırdan kente göç ile kentlerde 
meydana gelen yığılmalar kentsel arazi kullanış olanağını zorlamakta, 
ayrıca ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşması ile araziye artan talep top
rağın değerini sürekli olarak artırmaktadır. 

Keza kamı arazi kullanma-ulaştırma kararları ve hazırlanan 

imar planları da kentsel alanları oluşturur ve yönlendirirken, speküla
tif amaçlarla kentlerde kapatılan arsalar kentsel alanların yayılarak 
genişlemesine yol açmaktadır. 

Kentsel alanların yapılaşmasında bireyler kâr gayesi güderek 

kazançlarım azamiye çıkartma girişimleri içinde bulunurken, toplumsal 
fayda ve milli maliyetlerin, piyasanın kendine özgü işleyişi içinde 
bırakılması, hızla büyüyen ve yaygınlaşan kentlerin hizmet maliyetleri
nin artmasına ve so»yo-ekonomik açıdan da ayrıcalıklara neden olmaktadır 
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Bu yüzden kentsel alanların yönlendirilmesi ve kontrolün¬ 

de kamu ihtiyaçlarına uygun arsa bulma, toplum ve kişi çıkarlarının 
dengelenmesi, spekülasyonların önlenmesi ve araziden yararlanmanın 
denetim altında tutulması gibi hususlar çözülmesi gereken önemli ko¬ 
nular arasında bulunmaktadır. 

Kamunun farklı kullanımları için gerekli ve uygun arsa bul¬ 

ma alt yapı ve sosyal donatım maliyetlerini azaltmak 

Devletin uygulamakta olduğu sosyal meskenler, sanayi ve 

turiziffi girişimleri, alt yapı ve sosyal donatım tesisleri için (park, 
bahçe, otopark, yol, meydan v.b.) araziye ihtiyaç vardır. Genellikle 
arsa fiyatlarının yüksekliği bu alanların elde edilmesini güçleştir¬ 

mektedir. Toplum yararına işliyecek bu girişimlerin gerçekleşmesi için 
araziden yararlanma hakkının denetim altında tutulması zorunlu olmak¬ 

tadır . 

Toplum Yararım ve kişi çıkarım dengelemek 

Ülkemizde arazi kullanım yasalarla sınırlanarak veya teş¬ 
vik edilerek düzenlenmekte ve toplum yararına yönlendirilmektedir. Bu 

durum 'Anayasamızın 36. maddesinde belirlenmiş, mülkiyet haklarının 

kamu yararı amacı ile sınırlanabileceği ve mülkiyet hakkının kullanıl¬ 
masının toplum yararına aykırı olmayacağı ifade edilmiştir. 
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Toprak sahipleri yaptıkları parselleme -bekletme arsa 

alım-satı» gibi faaliyetlerle kişisel çıkarlarını azamiy» «^iştirmey# 
gayret ederken, kamu da yapılaşmanın plan ve programlara göre olmasına, 
maliyetlerin en aza indirilmesine ve aşırı y; fiyat artışlarını önleme¬ 
ye yönelik girişimler içindedir. 

Toprak sahipleri plan kararlarını kendi çıkarları parelelin- 
ie yönlendirmek isterlerken araziden yararlanma hakkının tutarlı bir bi¬ 

çimde yasal denetim altına alınması ile gerek yanlış yapılaşma ve gerek¬ 
se fiat artışlarını önleyen tedbirlerin alınması zorunludur. 

Spekülasyonu Önlemek 

Özel mülkiyetin geçerli olduğu hızla, kentleşen ülkelerde 
tentsel arazi fiatları gelir artışından daha hızlı yükselme eğilimin- 
Ledir. Kentsel arazi sermayeye daha fazla faiz haddi ödeyen ve riziko- 
iuz bir spekülatif yatırım malı olduğu için belirsizliklere ve enflas- 

'ona karşı bir emniyet teşkil eder. Bundan ötürü ileride meydana gele- 
ek değer artışlarından yararlanabilmek için kişiler ellerindeki arsala- 
ı bekletir, veya bu amaçla arsa satın alırlar. Bu durum, kentleri yay- 

;ınlaştırd.ığı gibi kentsel maliyetleri de artırır. Bu yüzden gerek mali- 
etler ve gerekse plana göre uyumlu kentler oluşturulmasında ekonomik 
üçlerin-toprak sahiplerinin durumlarının gözönünde tutulması, planlama 
raçlarının açık ve seçik biçimde tanımlanması, hem yasa ve ham de 
önetime ilişkin teknik araçların bir bütünlük içinde uygulanması zo- 
unludur. 
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Ayrıca., şehir toprakları üzerindeki suni değer artışları 
çözümü giderek olanaksızlaşan bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Yükse¬ 
len toprak değerleri ki^ilfehe haksız kârlar sağlarken şehirlerin ya¬ 
yılmasına neden olarak, kentsel alt yapı maliyetlerinide yükseltmek¬ 
tedirler, Böylece ortaya çıkan kentsel alt yapı ihtiyacı sınırlı olan 

yatırım kaynaklarından daha büyük payların doğrudan üretken olmayan 
alanlara yatırılmasını gerektirmektedir. Arazi değerleri artan talep 
ve planlama ile getirilen kullanışlar ile aşırı derecede yükselme eği- 
limi göstermektedir. Bu eğilimi değiştirecek, değer artışlarının kamu¬ 
ya mal edilmesi gerçekleştirilememektedir. Belediye Gelirleri Kanununun 
16 maddesinde değer artmasını belirli kamu tesislerinin artmasıyla mey¬ 

dana geldiği kabul edilmekte ve planlamadan doğan kıymet artışlarının 
rar ısının kamuya mal edileceğinden söz edilmekte A&a&e uygulamada, jj^sıl 
irap ila cağının belirlenmemiş oluşu bu hükmün çalışmasını i-oragytH* v+ 

Kontrol yetersizlikleri - veya bürokratik işlemler, hem 
caynaklarm korunmasını hem de verimli şekilde kullanılmasını önle- 
nektedir. Yıkıp yeniden yapmalar kaynak israfını artırırken her kademe 
lehir için yapılmış kamu tesis ve hizmet harcamaları-envanterinin olma- 
nşi şehirleşmenin meydana getirdiği sorunların büyüklüğünü gizlemekte- 
Lir. 
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Ayrıca her bir kuruluşun mevcut olan planlama araçları mal;., 
yasal ve personel açılarından güçsüzdür, yerel yönetimlerin uygulama 
olanakları - bütçeleri - sınırlıdır. Bu kuruluşların kullandıkları tek¬ 
noloji de birbirlerinden çok farklıdır.* 

Merkezi örgütlerce oluşturulan kararlarda genellikle hal- 
kıtii görüşü alınmadığından, davranış ve fonksiyonları belirlenmediğin- 
deh kararlar halk tarafından benimsenmeîriekde, dolayı3ıyla hazırlanan 
plfeüların Uygulanma ve gerçekleşme şansı da azalmaktadır. 

Arazi arzının sınırlılığı, araziye olan talebin artması, 
artan spekülasyonlar ve kişi çıkarı ile kamu yararının dengelenmesi 
açısından ARAZİ KULLANIMI YÖNLENDİRMEK zorunludur. Konuya geniş açıdan 
bakacak olursak, gelecekdeki tarım-konut-sa.nayi-altyapı-dinlenme ve 
eğlence alanları ihtiyaçları ve aralarındaki rekabet ve özellikle karı¬ 

şıklık belirli hedeflerin oluşturulmasını, ilke ve kriterlerin saptan¬ 
masını, arazi kullanımını*! bu hedefler doğrultusunda ve ilke ve kriter¬ 

lere göre yönlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden, 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI İÇİNDE BİR ARAZİ KULLANIM BİRİMİ 
KURULMASI ve 

\ \ ' ■ _ • i 

- Tarım alanlarının korunmasını, 

- Örgütlerarası eşgüdümü sağlayıcı ve ulusal arazi kulla¬ 
nım politikasını geliştirici yönde çalışmaların yapıl¬ 
ması zorunludur. 



3.i- TARIM ALANLARININ KORUNMASI 

Arazi arzının sınırlılığır v-orimli tarim topkakları- 

nın sorumsuzca tüketilmesi, elverişsiz alanların tarım arazisi haline 
dönüşmesinin mülkiyeti göz önünde tutulup konuya tarım açısından yakla¬ 

şıldıkta iyimser olmak güçtür. Ama. arazi kullanımında tarım dışı sektör¬ 
lerin gereksinmel rinin .• r da bir gerçektir. Bu yüzden arazinin özel¬ 

liklerini ayrıntılı bir biçimde saptayıp, mutlaka korunması gereken alan¬ 
ları korumak, bu olguyu yasallaştırmak zorunludur. 

Tarım alanlarının tarım dışı kullanımlarda tahsisin¬ 
de çeşitli faktörler rol oynamaktadır; tarımın yapısı, teknoloji, iz¬ 

lenen politikalar gibi. Bu faktörlerin zaman içinde değişmelerine karşın 
tarım sektörünün devamlılığını sağlamak açısından endüstri alt yapı 
yerleşme ve tarım politikalarının elverişli tarım alanlarını koruyacak 
biçimde oluşturulmasına, itina gösterilmesi lâzım gelir. En azından o po- 
.itikalar tayin edilirken tarım topraklarının koruma fikri gözden ırak 
utulroamaiıdır. 

Ayrıca karşılaştırılmalar sadece tek sektör açısından 
eğil, mutlaka çok yönlü ve uzun süreli olarak yapılmalıdır. Zira., bi- 
im alandaki rant tarım dışı kullanışlarda yüksektir. Artan Talep do- 
ay isiyle yükselen fiatları tarım sektörünün karşilaması güçtür* Fiat- 
ardaki yükselişin bir bakıma tarım sektörünün kend i kendini .geliş tis ip ve- 
.milliğini artırma çarelerini aramaya sevk edebileceği düşünülebiliriz* 

ıcak bu gerçekleşmesi çok zor olan ve bu araştırmanın çerçevesi dışında 
ilan bir konudur. 



Konut-Sanayi ve diğer tarım dışı kullanımlar için 
daha az verimli, alanların seçilmesi ilke olarak benimsenmelidir. Bunun 

için gereken ayrıntılı araştırmalar ivedilikle tamamlanmalıdır. Sağ¬ 
lıklı bilgi arazi kullanım kararlarını almayı kolaylaştırarak kaynak¬ 
ların değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

Aslında arazi kullanım ile ilgilenen idare ve kurum- • 

larm onları israfdan sakınmaları, kesin bir zorunluluktur, çünkü daha 
öncede ifade ettiğimiz gibi tarım toprakları çok uzun sürede oluşmakta 
ve artırma olanakları bulunmamaktadır. Ancak günümüzde tarımsal toprak¬ 
lar büyüyen şehirlerin, gelişen sanayi tesislerinin, yol ve hava alanı 

gibi kullanışların tazyiki altında, her geçen gün biraz daha azalmakta, 
özellikle şehir çevrelerindeki sebze ve meyva alanları yerlerini farklı 

kullanışlara bırakmaktadır. îlerde kötü sonuçlarla karşılaşmamak için 
toprak kaynaklarımızı en rasyonel biçimde değerlendirme gereği açıktır. 
Tarım dışı amaçlar için arazi tahsisinde tarımsal potansiyeli düşük 
yörelerin seçilmesi, mahsul patterni, verim, fiat ve diğer özelliklerin 

(yöresel karakteristiklerin) ülke ve bölge ekonomisi açısından değerlen¬ 
dirilmesi zorunludur. 

1. Topraksu Genel Müdürlüğünce mutlak korunması gereken 

barım alanlarının belirlenmesi, ivedilikle ilgili kurulluşlara çalışma¬ 
larında veri olarak kullanılmak üzere intikal ettirilmesi, bu belirlene¬ 

cek tarım alanlarının (kamu yararı hariç) tarım dışı amaçlı kullanım¬ 

lara tahsis edilemeyeceğinin kanun kuvvetinde bir kararname ile yasal--. 

.açtırılması veya hazırlanmakta olan Toprak Reformu Kanununa bu yönde 
>ir hüküaı-daçnmas ı, 
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2. Belirlenecek tarım alanları içinde kamu ya.re.ri olan 

kullanımlara tahsis için Devlet Planlama Teşkilâtı, Toprak Reformu 
Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Köyişleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı, ve Tarım Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 
bir TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA KOMİSYONUNDAN izin alınması, 

3. İkinci maddede verilen Kamu kuruluşlarından oluşan 
bir TARIM ARAZİLERİNİ KORUMU KOMİSYONU kurulması, 
zurunludur. 

Bu örgütün başarılı olması için 

- Yeterli bir bilimsel ve teknolojik araştırma seviye¬ 
sine erişmesi, 

- Hukuki bir temeli olması, 

- Toplumun çeşitli kesimlerinin görüş ihtiyaç ve istekle¬ 

rinin yansıtması ve onlarca benimsenmiş olması, 

- Mali sorunlarının \* çözümlenmiş olması 

- îcracı kuruluşların bir disiplin içinde olma koşulla* 
rmı sağlaması gereklidir* Gerçekde başarılı bir örgüt yukarda sıra¬ 

lanan koşulları gerçekleştirilebilen bir sistemi sağlayan örgüttür, 
Dolayısıyle önerilen bu birimin gerekli niteliklere sahip olarak ku¬ 
rulması zorunludur. 
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3.2. ULUSAL ARAZİ KULLANIM POLİTİKASI GELİŞTİRİLİP SŞ- 
GÜDÜM SAĞLANMALIDIR : 

İnsan-toprak dengesinin kurulması, konut-işyeri- 
dinlenme ilişkilerinin düzenlenmesi, toplumun değişen gereksinmele¬ 
rine ve koşullarına göre yapılaşmayı yönlendirecek bir ULUSAL ARAZİ 
KULLANIM POLİTİKASI geliştirilmesi zorunludur. 

Toprak kaynaklarından azami verimi alacak şekilde 
yararlanılması, kullanımı engelleyen darboğazların bilinmesi-belir- 

lenmesi, uzun dönemli kullanım amaçlarının hedef, ilke ve önlemleri¬ 

nin saptanmasını içeren GENEL ARAZİ KULLANIM POLİTİKASI : 

- KAMU YARARI - toplum yararı kriteri ve yatırım¬ 

ların devletçe yönetilmesini sağlayan, 

- ÇOK YÖNLÜ - Ekonomik, sosyal ve ekonomik fak- - 
törlerin nazarı dikkate alınarak kişinin ve top¬ 
lumun refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan, 

- FONKSİYONEL yeni ihtiyaçlara, cevap verebilecek 
nitelikte idari hukuki sınırlayıcıları da dik¬ 

kate alan, 
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- DEMOKRATİK, halkın kültürünü ve diğer yar¬ 
gılarını nazın dikkate alan, bir yaklaşımla 
tayin edilecektir* , 

Bu çerçeve içinde 5 

i. EŞGÜDÜM Tarıma, konuta, endüstriye ve diğer 
'İhtiyaçlara uygun alanların belirtilmesi, seçimi, ilke ve kriterleri¬ 
nin tayini ile bu iş için gereken önlemleri alan ve kontrol eden ör¬ 
gütler arası eşgüdümün sağlanması, 

ii. TUTARLILIK - Diğer sektör politakaları ile 

tutarlılığın sağlanması, 

iii. ORGANİZASYON Planlama süreci içinde her bir 
kullanım için mecburi ve özendirici önlemlerin alınması, 

iv. KULLANIM - Kişi çıkarı ile toplum yararını 
dengeleyen, tatminkâr çözümler aranması, gibi hususları içeren ULUSAL 
ARAZÎ KULLANIM politikasını hazırlayacak bir ÖRGÜTÜN DEVLET PLAN¬ 
LAMA TEŞKİLATI İÇİNDE kurulması zorunludur. 

Konunun çok yönlülüğü, birçok kuruluşu ilgilen¬ 
dirmesi nedeni ile bu kuruluşun Devlet Planlama Teşkilatına bağlı ol¬ 

ması sürtünmeleri ve uyuşmazlıkları giderecektir. Elbette konuBUÖ 
yetkili organları konunun ilgili kuruluşlarıdır. 



- 68 -

Yeni bir örgüt meydana getirmek hem pahalı 

hem 4e gereksizdir. DPT içinde . kurulacak birim, çalınmalara A Çİn 
ilgili kuruluşlardan gerekûö bilgiyi, önerileri ve etken faktörleri 
alacak, politikaları, ilke ve kiriterleri onlara, verecektir. Burada 
bilgileri verdikten sonra politikayıda koyabilirler yeni bir birim 
lie gerek var diyö düşünülebilir. Ancak alman bilgiler, ve ' ' * 
Öheriler hrazi küliaıimb politikasının tayinine yetmez. 

Çünkü onlar sınıflandırılmış veya -tanımlanmış 
bilgiler olacaktır* Lâkin sektörler aralarındaki uyuşmazlık karşıt¬ 

lık ve tekerrürler giderilmemiş olacaktır, Kurulac-ak merkezi birim 
bu karışıklıkları-zıtlıkları uyuşturup, genel bir yaklaşım çerçevesin¬ 
de tatminkar çözümleri, bulup şmırlamaları ortaya koyacaktır. Ayrıca 
konu ile ilgili diğe* kuruluşların ilişkileri görevleri ysse*l# aşık 
ve aeçik bir biçimde tayia edilecektir* 

Yukarda verilen ilkeler, çerçevesinde araziden 

yararlanmayı sağlamak, arazi kullanımı yönlendirecek ve soruna sahip 
olacak bu birimin ; 

Arazi kullanım planlama sistemini kurma-geliş- 

tirrae uygulama 

Organizasyon ve faaliyetleri yönetme koordine 
etme denetleme 



- Faaliyetleri yürütecek insan gücünü, sağlama ve ye¬ 
tiştirme 

- Diğer sektörlerle koordinasyonu sağlama 

- Plan-model-staııdart ve mevzuatını geliştirme 

Bütçe-finansman işlerini düzenleme 

- Arazi kullanım politikalarını tespit ve geliştirme 

- Bölgesel örgütleri an? ma ve denetleme gibi fonksiyon¬ 
ları olabilir. Gerçekte, görev | kapsam ve yaklaşım biçiminin kurula¬ 

cak BÎRİM tarafından gerektiği şekilde hazırlanacağı açıktır. Bu aşa¬ 
mada önemli olan böyle bir BÎRİMİN Devlet Planlama Teşkilâtı içinde 
kurulmasının teminidir. Bu birim kurulduğu takdirde arazi kullanımının 

yönlendirilmesi sağlanırken kalkınma planlarının mekan boyutunu da 

içermesinde önemli bir adım atılmış olacaktır. 
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