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RAPORU 

I- S8ktör tanımı ve sınırlanması, 

Z" Tarihçe, 

3- 'Bugünkü durum. »■ 

a- İllere göre imar plânlarının dağılımı» 

t— Biten imar plânlarının adet ve hektarları. 
c- 1965 sonu itibariyle illere göre yatırımların, tutarı. 

ü- Bitirilen imar plânları yatırıra miktarları 

e- Bugünkü durum ve tıkanıklıkları 

f- Öteki memleketlerde ve memlek® timi a de ki durum. 

4*- Yatırım programları. 

5- İkinci keş yıllık plân devra-sincte alınması gerekli tedbirler. 



I- SEKTÖR TAKIMI VE SINIRLANMASI 

Şehir plânlaması, yurt ve bölgeler çapındaki plânlı 
çalışmaları şehirsel yerleşmeler düzeyinde tamamlayan bir plân¬ 
lama alanıdır. Bu acıdan bakıldığında şehir plânlaması yurt ve 
bölgeleri kapsayan plânlama kararlarının münferit şehirlere in¬ 

tikalini ve beklenen sonuçların gerçekleşmesini sağlayıcı bir 
rol oynamaktadır. Böylece şehir planlaması daha geniş kapsamlı 

plânlamaların ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olmaktadır. 
Bunun içindir ki imar plânları için yapılan yatırımlar diğer sek¬ 
tör yatırımlarından mahiyet itibariyle ayrılmaktadır. Şehir imar 

plânlarını, yukarıda açıklanan görüş ışığında başlı başına bir 
yatırım olarak değil, fakat şehirlerde yer alan çeşitli sektör 

yatırımlarını düzenleyen ve nizamlara bağlıyan Genel plânlama 

ve programlar olarak sektör yatırımları projelerinin ön şartı 

şeklinde düşünmek yerinde olacaktır. 

Yukarıdaki gerçeği dikkate alan komisyonumuz, şehir 
plânlamasının bu önemli rolünün gereği gibi gerçekleştirebilecek 
bir yöne çevrilmesi için gerekli tedbirlerin alınması üzerinde 

ısrarla durmuştur. Raporumuzda gerekçeleriyle birlikte sunulan 

ve ikinci beş yıllık plânda yer alınması uygun görülen kısa ve 
uzun süreli tedbirlerin gerçekleştirilmesinde ve imar plânlarıyla 

ilgili yatırımların ayrılmasında yukarıda belirtilen ilkenin goz- 

önünde bulundurulması gereğini komisyonumuz belirtir. 



2- TARİHÇE 

- 2 -

1882 

1927 

1928 

1929 

1930 

"Ebniye Kanunu1' : 

Yollar, yangın yerleri ve binalarla ilgili hükümlerin geti¬ 

rilmesi , 

"642 Sayılı Kanun" : 

Ebniye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve yangın 
yerlerinin düzenlenmesi, 

"135I Sayılı Kanun" : 

İmar plânı yaptırılmak mecburiyeti, memleketimizde Cumhu¬ 

riyet inkilâbmı takiben, ilk defa Başkent Ankara hakkında 
konulmuştu."28»MayıSj1928 tarihli ve 1351 sayılı Ankara Şeh¬ 
rinin İmar Müdürlüğü Teşkilât ve Vezâifine dair Kanun" bu 
maksatla çıkarılmıştı. 

"1351 Sayılı Kanuna ek 1504 Sayılı Kanun" : 

Ankara imar hudutları içinde yapılacak inşaatın harita, plân 

ve programa uygunluğunun İmar Müdürlüğünce onaylanması, yol 
park, meydan gibi yerlere ayrılan mahallelerde inşaat yasa¬ 

ğa ve bu yerlerin kamulaştırılması. 

"1580 Sayılı Belediyeler Kanunu" : 

ve "1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu" : 

İmar plânı yaptırma mecburiyeti 14.Nisan.1930 tarihli ve 
1580 sayılı Belediye Kanunu ile bütün belediyeler kapsan- 
mıştır. Aynı yılda kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzısıh¬ 

ha Kanunu, nüfusu 20.000 i aşan yada iki sayım devresi ara¬ 

sında io 15 den fasla artan belediyelere 3 yıl içinde bu zo- 

runluğu yüklemiş; yangın, zelzele, afet ve harp yüzünden 

harap olan yerlerde bu süreyi 6 aya indirmiştir. 



1933 

1933 

If 33 

1935 

1936 

"1504 Sayılı Kanuna ek 1663 Sayılı Kanun" : 

Ankara İmar Müdürlüğüne, imar hudutları içindeki arsaların 
"birleştirilmesi (tevhit) ve plâna göre parsellenip (ifraz) 
sahiplerine 15'e kadar eksiği ile dağı t ab i İra e yetkisinin 
tanınması. 

"2290 Sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu" : 

Her Beledi: c^e 5 yıl içinde, geleceğin şehir plânı yaptırma 
zorunluğunun konması, Belediyelerin harita ve imar projeleri* 

yapı ve onarıcılar ve yapıda uyulması gerekli fennî kozullar 

ile ilgili hükümlerin getirilmesi. 

"Belediyeler Bankası"nm Kurulması" : 

Hükümet, ilgili kanunda yer alan bazı hususların teknik 

eleman ve finansman yetersizliği yönünden uygulanamayacağını 

görerek 1933 yılı içinde bu gibi işlere finansman sağlamak 

için 15 milyon lira sermayeli "Belediyeler Bankasını" kur¬ 

muştur. 

"1580 Sayılı Belediye Kanununa ek 2763 Sayılı Kanun" : 

Nüfusu 10.000 den yukarı belediyelerin harita ve imar plân¬ 

larını-, içme sularını, spor alanlarını ve lâğım işlerini 
2490 sayılı kanuna göre yaptırmaya İçişleri Bakanlığının 
yetkili kılınması. 

Bu amaçla İçişleri Bakanının Başkanlığı altında "Belediyeler 
İmar Heyetleri 1nin kurulması. 

Belediyelerin, bu işler için gerekli ödeneği bütçelerine 
koymalarının kabul edilmesi. 

"Belediyeler İmar Ben Hey'etinin Kurulması" : 

Belediyelere teknik yardım sağlamak amacı ile de 1936 yılın¬ 
da "Belediyeler İmar Ben Heyeti" kurulmuştur. 



1937 

1938 

1945 

1948 

1950 

1950 

Bu kurul Belediyelerin yapacağı halihazır harita, imar plânı 

ve su işlerinde müşavirlik, kontrollük yapmak ve yaptırmakla 
görevlendirilmiştir. 

"3196 Sayılı Kanun" : 

Ankara şehri İmar Müdürlüğünün Ankara Belediyesine bağlan¬ 
ması . 

"3458 Sayılı Kanun" : 

"Mühendislik ve Mimarlık Kanunu" . 

"4759 Sayılı Kanun" ( İller Bankasının Kurulması ) : 

Belediyeler Bankası ile Pen Hey'etinin işbirliği halinde ' 

çalışmaları 1945 yılına kadar devam etmiştir. 12 Yıllık uy¬ 

gulamadan elde edilen denemeler sonucunda Belediyeler Ban¬ 

kası ve Pen Hey'eti yerine 23.6.1945 tarih re 4759 sayılı 

kanunla İller Bankası kurulmuştur. Banka, Belediyeler adına 
halihazır harita ve imar plânlarını yapmak ve yaptırmakla da 
görevlendirilmiştir. 

"5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu" : 

Yol, lâğım ve su tesislerinin giderleri ile harita ve imar 
plânlarına katılma payları yapı, ruhsat ve denetleme harcı 
v.b. ile ilgili hükümlerin getirilmesi, 

"Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair 5656 Sayılı 
Kanun" : 

Konut yapmak ve bunları o beldede oturanlara kiraya vermek 
Görevinin 

veya da satmak/Belediye hizmetleri arasına alınması için 

belediyelere yetki verilmesi. 

"6085 “ayılı Karayolları Trafik Kanunu" r 

Yol güvenliği dolayısıyla imarla ilgili bazı hükümlerin geti¬ 
rilmesi . 



1953 

1956 

1956 

1957 

1958 
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"5218 ve 5228 Sayılı kanunların yerine çıkartılan 6188 Sayılı 
Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkmdaki 

Kanun" : 

Bir taraftan ucuz konut yapımını teşvik etmek, diğer taraf¬ 

tan izinsiz bina yapımını önlemek amacı ile ilgili hüküm¬ 

lerin getirilmesi. 

"6785 Sayılı İmar Kanunu" : 

16.Temmuz.1956 tarihli ve 6785 sayılı İmar Kanunun 26.mad¬ 
desine göre, imar plânı yaptırma zorunluğu açısından bele¬ 
diyeler ikiye ayrılmıştır. Nüfusu 5.010 den yukarı olan be¬ 

lediyeler imar plânı yaptırmaya, 5.000 den az nüfuslu bele¬ 
diyeler ise belediye meclislerince belirtilecek belirli yol¬ 

ların istikamet plânlarını yaptırmaya mecbur tutulmuşlardır. 
Ancak, nüfusu 5.000 den az olan belediyeler de beldenin ge¬ 

lişimini, belediyenin teknik eleman ve mali durumunu göz- 

önünde bulundurarak belediye meclisi kararı ile imar plânı 
yaptırabilirler. 

"6830 Sayılı İstimlâk Kanunu" : 

İmar uygulaması ile yakından ilgili hükümlerin kabul edilmesi, 

İmar Kanununun 57. maddesinde hazırlanması öngörülen tüzüğün 
yürürlüğe girmesi. (Karar Sayısı 4/9153) 

"İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkmdaki 
7116 Sayılı Kanun" : 

Yurdun bölge, şehir, kasaba ve köylerinin planlanması, konut 

politikası, yapı malzemesi konularında çalışmak, bölge plân¬ 

ları.; İle ilgili örgütlerle ortaklaşa araştırmalar yapmak, 

iç yerleşme, göçmenlerin yerleştirilmesi ve âfetlerden önce 

ve sonra gerekli tedbirleri almak konusunda hükümlerin geliri 

tirilmesi, 



1958 

1959 

1959 

1959 

1960 

1960 
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İmar ve İskân Bakanlığının kuruluş kanunu ile ilk defa ola¬ 
rak memleketimizde "bölge ve köylerin planlanması öngörülmüş¬ 
tür. 

"7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu" : 

Çeşitli harp silâh ve araçlarının* etkilerine karşı sivil 

savunma bakımından imar plânlarının düzenlenmesi ve değiş¬ 
tirilmesiyle önemli yapı ve tesislerin yerlerinin şekille¬ 

rinin seçilmesi, başka hususların düzenlenmesinin hazırla¬ 

nacak tüzüğe bırakılması, 

4/11715 Karar.sayılı tüzük ve yukarıdaki hükümlerin getiril¬ 
me si; 

"6785 Sayılı İmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkmdaki 7341 
Sayılı Kanun" : 

Belediyelere, imar plânlarında umumî hizmetlere ayrılmış yer¬ 

lerin çevresinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırma yet¬ 
kisinin tanınması. 

"Hâzineden Belediyelere verilecek Arazi ve Arsalar hakkmdaki 

7367 Sayılı Kanun" : 

6188 Sayılı kanunda adı geçen arsaların bedelsiz olarak be¬ 

lediyelerin mülkiyetine geçmesinin kabul edilmesi. 

Ben Adamlarının yetkileri ve Belediyelere karşı yüklenecek¬ 

leri Pennî Sorumluluk sınırlarına dair yönetmelik : 
(1.3.1960 gün ve 10445 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.) 

"122 Sayılı Kanun" : 

6830 Sayılı İstimlâk Kanununun 9* maddesinin yürürlükten kal¬ 

dırılması, 10, II, 14, 15, 17, 19 ve 30 uncu maddelerinin 

değiştirilmesi ve kanuna geçici iki madde eklenmesi. 



1960 

1961 

1963 

1964 

1965 

"Harita ve Plânlara ait İbaretlerin Koruna..sı Hakkında 155 

Sayılı Kanun" : 

"Amme Hükmî Şamaları veya Küeseeseleri tarafından fiilen 
Amme Hizmetlerine fansi s edilmiş Gayrimenkuller Hakkındaki 

221 Sayılı Kanun" : 

"6830 Sayılı İstimlak Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
kamulaştırma işlemine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarının 

amaçlarına fiilen ayrılmış olan taşınmaz malların ilgili ka¬ 

mu tüzel kişi adına ayrılma tarihinde kamulaştırılmış sayı¬ 

lacağının kabul edilmesi» 

"6785 Sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 327 
Sayılı Kanun" s 

Vakıflar İdaresi dışında kamu tüzel kişilerine veya özel 
kişilere, ait olup n c o el 11 ibinin yazılı rızası bulunan yer¬ 

lere, 31.12,1362 gününe kadar yapılmış ve Belediyelerce be¬ 
lirtilen, İmar ve İskân Bakanlığınca "Gecekondu bölgesi" 
olarak kabul edilen yerlerdeki yapıların, -Belediye hizmet¬ 
lerinden yararlandırılmasının sağlanması. 

"369 Sayılı Kanun" : 

Anayasaya aykırı olan ve Belediye hizmetleriyle ilgisi bu¬ 
lunmayan 7341 Sayılı kanununun yürürlükten kaldırılması. 

"710 Sayılı Kanun" : 

Belediyeleri imar ile ilgili hususlarda teftiş ve denetleme 

yetkilerinin İmar ve İskân Bakanlığına verilmesi. 



3- BUGÜNKÜ DURUM s J 
a— İLLERE GÖRE İIviAR PLÂLıARIRIN DAĞILIMI 

1965 yılı sonu iller itibariyle imar plânı olan veya olmayan 

Belediyeler sayı sı 

SIRA NO : İLLER BEL* ADeDİ 
İmar plânı 
olan bel. 

İmar pli 
olmıyan 

I- Adana 17 II 6 

2- Adıyaman 9 5 4 

3- Afyon 26 14 12 

A 
H- Ağrı 8 6 2 

5- Amasra 10 6 4 

6- Ankara 29 21 8 

7 - Antalya 16 13 3 

8- Artvin 9 8 I 

9- Aydın 26 24 2 

10- Balıkesir 27 22 5 

II- Bilecik 7 6 I 

12- Bingöl 5 5 -

13- Bitli s 6 6 -

14- Bolu 15 9 6 

15- Burdur 10 7 3 

16- Bursa 23 18 5 

17- Çanakkale 18 15 3 

18- Çorum II 7 4 

19- Çankırı 14 10 4 

20- Benizli 38 29 9 

21- Diyarbakır 13 12 I 

22- Edirne 14 9 5 

23- Elasığ 10 7 3 

24- Erzincan 10 7 3 
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25- Erzurun 19 13 6 

26- Eskişehir 12 10 2 

27- G-asiantep 10 5 5 

28- Gir0sun 13 9 4 

29- Gümüşhane 7 5 2 

0 1 Hakkâri 6 4 2 

"5 T 
J -L — Hatay 14 13 I 

32- İçel 14 II 3 

33- £çp&rta 25 15 10 

34- İstanbul 20 9 II 

35- İzmir 45 34 II 

36- Kars 15 10 î 
37- Kastamonu 14 14 -

38- Kayseri 26 17 9 

39- Kırklareli 14 12 2 

40- Kırşehir II 5 6 

41- Kocaeli 12 10 2 

42- Konya 66 44 22 

43- Kütahya 15 7 8 

44- Malatya 24 I» II 

45- Manisa 29 21 8 

46- Mar a ş 11 7 3 

47- Mardin 12 II I 

48- Muğla 17 13 4 

49- Muş 4 4 -

5C- Nevşehir 19 15 4 

5X- N i ğd 0 28 23 5 

52- Ordu 13 12 I 

53- Rize- 14 II 3 

54- Sakarya 15 12 3 

55- Samsun II 10 I 

56- Siirt 12 II I 
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57- Sinop r~r 

t 5 2 

58- Sivas 18 ' 10 8 

59- Tekirdağ II 9 2 

60- Tokat II 8 3 

61- Trabzon 19 8 II 

62- Tunceli 8 6 t 

63- Urfa 10 8 2 

64- Uşak 8 6 2 

65- Van 8 2 6 

66- Yo zgat 16 10 6 

67- Zonguldak 16 
+ 

13 
+ 

3 
+ 

T 0 P L A M : 1069 ■— 772 297 
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1954 

1955-

1956 
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1959 — 
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1961 L 

1962-
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u> 
Ul 

bo - 80 06 - od 
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c- 1965 sonu itibariyle 

İLLERE GÖRE YATIRIMLARIN TUTARI 

Yatırım Miktarı Faydalanan Nüfus 
İl Adı j- (Bin TL.)  (Bin.) 

Adana 56 296 

Adıyaman 98 35 
Afyon 204 61 
Ağrı 38 38 
Amasra 81 45 

Ankara 173 İ4I 

Antalya 191 91 
Artvin 58 26 

Aydın 426 183 
Balıkesir 235 260 

Bilecik 132 27 

Bingöl 60 27 
Bitlis 29 18 

Bolu 560 58 
Burdur ' 95 73 

Bursa 191 46>7 

Çanakkale 326 63 
Çankırı 102 14 
Çorum 139 38 
Denizli -48 78 

Diyarbakır 371 44 
Edirne 113 50 

Elazığ 55 21 
Erzincan 44 44 
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Erzurum 

Eskişehir 

Gaziantep 
Giresun 

Gümüşhane 
Hakkâri 

Hatay 

İçel 
İsparta 
İstanbul 

İzmir 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Maraş 
Mardin 

Muğla 

Muş 

Nevşehir 

Niğde 
Ordu 

Rize 

Sakarya 

Samsun 

*4 

32 

37 

15 

19 

4 

126 

94 

92 

39 

233 

87 

20 

84 

84 

39 

129 

319 

18 

41 

255 

86 

68 

46 

24 

63 

103 

26 

63 

47 

58 

93 

80 

28 

218 

30 

35 

92 

767 

no 

113 

613 

167 

82 

197 

178 

79 

117 

591 

259 

150 

381 

49 

112 

370 

136 

163 

408 

181 

67 

205 

50 



Siirt 62 53 

Sinop 118 28 

Sivas 47 145 

Tekirdağ 53 87 

Tokat 45 76 

Trabzon 62 19 

Tunceli 30 II 

Ürf a 51 122 

Uşak 67 55 

Van 16 32 

Yozgat 213 52 

Zonguldak 
+ 

347 
+ 

101 

TOPLAM: II 257 4.984 
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e- BU GÜNKÜ DURUM VE TIKANIKLIKLARI : 

Bu günkü durumu gösteren bilgiler ' /ar ve Iskan Bakanlı-ı :;_n 

gının mart 19*= 5 de yaptığı anket sonuçlarına dayanmaktadır. Bu 
anket, belediyelerin nüfusları, adetleri,bütçeleri, teknik ele¬ 

man durumu ile uygulama konularını kapsamaktadır. 

ANKETİN DEĞİRLENDİRİEME3İ : 

Anket cevaplarının tablolara aktarılmasından sonra bu aşamada 

elde edilen bilgilerin değerlendirilmesine geçilmiştir. 

Belediyelerin 23 nüfus grubuna dağılışı şöyledir : 

Belediye adedi Nüfus Belediye adedi Nüfus 

34 I-IGOO den az 59 5000-6000 

14 ICOO-I250' 46 6000-7000 

23 1250-1500 31 7000-800e 

42 1500-1750 ' 22 8000-9000 

56 I75O-2000 15 9000-10000 

106 2000-2250 52 I00CC-I5000 

91 2250-2500 25 15000-20000 

70 2500-2750 24 20000-25000 

58 2750-3000 31 25000-50000 

48 3000-3250 18 50000-IC0000 

10 2 3250-40C0 9 100000 den fazla 

Belediye adedi toplamı : 1057 

Bu duruma göre belediye sayıları küçük nüfus gruplarında fazladır. 

Bunun büyük nüfus gruplarına gidildikçe azaldığı görülmektedir, un 

Bu Türkiye’nin genel yerleşme özelliğini yansıtmaktadır 

Anketin yapıldığı tarihte (Mart 1965) Türkiye’de 1057 belediye 
ve bu belediyelerde yaşayan nüfus ise, 1960 nüfus sayımına göre 
10.289.4791 dur. 
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Nüfusu 5000 den az olan 726 belediye vardır. Bu tün belediye sa¬ 

yısının İ» 68,6 sırtı teşkil etmektedir. Yaşayan nüfus oranı ise A 

tfo 17,'5 tir. 5000 den yukarı nüfus gruplarında ise 331 belediye 
bulunmakta ve tüm belediye sayısının İ<> 31,4 ünü teşkil etmektedir. 
Yaşayan nüfus oranı da İ<> 82,5 dir. En fazla belediye 2000-5000 
nüfus grubu içinde bulunmaktadır. (557 belediye, $ 53) 
2C00 den az nüfuslu 169 belediye vardır. 

Daha ileri gruplara doğru gidildikçe belediye sayısı ile nüfus 

ters orantılı olarak değişmektedir. 

Örneğin : 100^000 in üstünde nüfusa sahip 9 belediyede yaşayan 
3.362. 475 kişi, tüm belediye nüfus toplamının İ<> 39,6 sidir. İstan¬ 
bul Belediyesi tüm belediyeler nüfusunun $ 15,7 sini, Ankara 
Belediyesi İ° 7 sini barındırmaktadır. 

Türkiye’de belediye olabilmek için alt sınır olarak kabul edilen 

2000 nüfus grubunda (2000-2250) 106 belediye bulunmakta ve buna 

göre en fazla belediye ( İ° 10 ) bu grupta toplanmaktadır. Bu rıi 
niteliğiyle diğer gruplardan kesinlikle ayrılmaktadır. 

Bütçe : 

Mevcut 1057 belediyeden 764 ü ( İ° 72,8 ) 1964 bütçelerini bildir- 
Bütce 

miştir. Bu belediyelerin/toplamı 874,707,496 TL. olup, yaşayan 

nüfus toplamı 9.328.100 kişidir. Buna göre kişi başına 93.77 TL. 

düşmektedir. 

Gruplarda kişi başına düşen belediye geliri en az 50 TL, en çok 

161 TL, arasında değişmektedir. Nüfus başına düşen belediye geliri, 

nüfusu 100,000 in üstünde olan 9 belediyede ortalama 137.80 TL.dır, 
diğer gruplarda bu pay 50-90 TL. arasında değişmektedir. 

1964 yılı bütçesini bildiren 764 belediyeden : 

284 ( İ° 36,8 ) inde fert başına 50-60 TL. 
189 ( 1* .24,8 ) • » " 61-70 TL. 
215 ( 1° 28,8 ) " ” ” 71-80 TL. 
34 (?5 4,4 ) " " " 80-90 TL. 
42 ( °fo 5,4 ) » " " 91- TJ İT 
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Belediye geliri düşmektedil» 688 belediyede ($ 87,5 inde kişi 
başına 50-80 TL. düşmektedir. ) 

Bu d-ağerler her ne kadar belediyelerin tek tek durumlarını gös- 

termeyip gruplar ortalamasını vermekte ise de genel durumu yan¬ 
sıtması bakımından ilginçtir. 

Buna göre 1918 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Belediye ge¬ 
lirleri kanununun bugünkü şehir ve belediye anlayışının gerek¬ 

tirdiği hizmetlerin yapılması için yetersiz kaldığı açık bir i 

şekilde görülmektedir. 

Belediye gelirlerinin düşüklüğü çeşitli belediye yetkilileri ta¬ 

rafından ifade edilmiş ve özellikle Ankara Belediyesi bütçesini 

gerekçesinde "Şu veya bu sebepler sonucu olarak devam edegelen 

bu duruma son verilmesi ve 5237 sayılı kanuna ve bugünkü ve hatta 

müstakbel inkişaflarda nazarı dikkate alınarak çeşitli belde hiz¬ 

metlerini karşılayabilecek bir hüviyet verilmesi ve belde sakin*- 

lerinin bu hizmetlere azami derecede iştiraklerinin zamanı gelmiş 

bulunmaktadır" şeklinde belirtilmiştir. Hayat seviyeleri ve ku¬ 

ruluş kanunlarındaki farklardan ötürü tam bir karşılaştırma yap¬ 

mak mümkün olmasa bile bazı belediyelerimizin kişi başına düşen 

gelirlerini yaklaşık büyüklükteki yabancı belodiyelerinki ile 

karşılaştırmak faydalı olabilir. 

Şehirler Kişi başına belediye geliri (TL.) Nüfus 

İstanbul 239 1750642 

Bükreş 80i I24500İ 

Adana 65 29İ5I5 

Bordeaux 660 25İ306 

İzmir 94 4I74I3 

Zürih 2100 440170 

Paris 870 8.000.00i 

Şikago 1470 6.000.000 
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Teknik eleman: 

Ankete cevap veren 874 belediyeden 3H inde (yaklaşık olarak 
i 35 inde) teknik eleman bulunduğu bildirilmektedir. 
Alınan cevaplara göre belediyelerde 353 Mimar,Mühendis 542 Tek
niker, Jön. memuru çalışmaktadır. Ayrıca Teknik eleman kapsamı 

içinde düşünülen fakat meslekî öğrenimleri itibariyle değerlen
dirmeye dahil edilmeyen 613 kişi belediyelerin teknik hizmetle

rinde görev almış bulunmaktadır. 

Buna göre Türkiye'de belediye başına 1,02 teknik eleman düştüğü 

hesap edilmiştir. Eğer 100.000 in üstündeki 9 belediyedeki tek

nik eleman hariç tutulursa geri kalan belediyelerde mevcut 66 

Mimar,Mühendis 350 Tekniker, Ben memuruna göre Türkiye'de bele
diye başına 0,48 eleman düşmektedir. 

1057 belediyeden 745'indo (% 70,4 ünde) belediye başına I teknik 
eleman dahi düşmemekte, ancak 15.000 nüfusundan sonra belediye 

başına bir teknik eleman isabet etmektedir. Başka bir deyynle 
895 teknik elemandan 254'ü (i 27) 15000 nüfusun altındaki grup
larda, 677 si ($73) 15000 nüfusun üstündeki gruplarda bulunmak
tadır. 

Teknik eleman çalıştıran belediyelerin ankete cevap veren bele
diyelere olan oranı araştırılırsa, iki grupta (50.006-100.000) 
ve 100.000 den yukarı oranın % 100 olduğu, diğer gruplarda İ 100 
ün altında hatta 5000 den az grupunda i 20 ye kadar düştüğü gö
rülmektedir. 
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Teknik eleman dağılışına göre : 

17 2 Belediyenin # 0-9 unda 
266 " #10-19 " 
84 ” #20-29 " 
124 " #30-39 " 

102 " #50-59 " 
44 " #60-69 " 

22 " #70-79 " 
60 " #80-89 " 
25 " #100.- " teknik eleman vardır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünce tesbit edilen nüfus gruplarının 

büyüne oranının değişken olmasının sakıncalarını gözönüne alarak, 

teknik eleman başına düşen nüfus sayısını saptamak faydalı görül¬ 

müştür. Türkiye belediyeler ortalamasında 11.049 kişiye bir tek¬ 

nik eleman 187 belediyede 10.000 (#27) kişiden az nüfusa bir tek¬ 
nik eleman ve 158 belediyede (#19) 20.000-30.000 kişiye bir tek¬ 
nik eleman düşmektedir. 

İmar Uygulama Giderleri: 

Ankete cevap veren belediyelerden 764 i (# 72) bütçesini bildir¬ 

miştir. Buna göre bütçesinden imar uygulama gideri ayıran belediye 

sayısı ise 492'dir (# 64,4) ve toplam uygulama gideri 141.193.730 

TL.dır. Bu ise tüm belediyeler bütçesinin #14,4 ünü teşkil etmek*--- 
tedir. 492 belediyede genel bütçe içinden ayrılan imar uygulama 

gideri dağılımı şu şekildedir : 
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8 i (44 Belediye) bütçesinden ?° 10-15 
^20si (101 " ) " $> 16-20 

^59 u (289 " ) " 1° 21-25 
fc 8 i (41 " ) n İ 26-30 

$3, 5u (17 " ) " fo 36-40 

Bütçesinden inar uygulana gideri ayıran belediye sınırları içinde, 

7.741.271 kişi yaşamakta ve bu belediyelerin bütçelerinden ayır¬ 

dıkları imar gideri 141.937.730 TL. olduğuna göre kişi başına dü¬ 
şen imar gideri 18,33 TL. 

Ruhsat İşleri: 

Anket cevaplarına göre genellikle belediyelerin imar plânına sa¬ 

hip olmaları ile ruhsat vermeleri aracında tam bir ilişki olmadıkı 
görülmektedir. Nüfusları büyük gruplara göre küçük gruplarda imar 

plânı olmadan ruhsat verilmesi daha olağandır. Bu durum doğrudan 
doğruya küçük belediyelerin hepsinin imar plânlarının bulunmaması, 
fakat aynı samanda Belediye imar Tüzüğünün 8 inci maddesine göre 
ruhsat verme zorunluluğunda kalmalarından ileri gelmektedir. 

Büyük nüfuslu belediyelerin hemen hepsinin imar plânı yapıldığından 
bu durum büyük gruplarda görülmemektedir. 

Küçük belediyelerde imar plânı mevcut olmadığı için yalnız geçici 
ruhsat verilmesi beklenirken daha fazla daimî ruhsat verilmektedir. 

Büyük nüfuslu belediyelerin ise daimî ruhsat yanısıra büyük ölçüde 
geçici ruhsat vermeye gittikleri görülmektedir. 

leh: 't vm öii. .ı- i i i n .1 - _ i c i; ~ 
v. . .> « i. ■ ■ i. * * l • o o -1 ^.r. 
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Ruhsat verdiğini bildiren belediyelerin gruplarındaki belediye 

sayısına oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Gurup No : % Gurup No : jo Gurup Iio : jo 

1- 69,2 9- 84,0 17- 100,0 

2- 88,8 10- 83,3 18- 95,4 
3- 75,5 II- 90,3 19- 99©,9 

4- 84,8 12- 90,7 20- 90,9 
5- 51,0 13- 92,4 21- 100,0 

6- 72,7 14- 95,1 22- 100,0 
7- 73,1 15-100,0 23- 100,0 
8- 96,0 16-100,0 

Bu cetvelde lıer gruptaki belediyelerin fo 50 den fazlasının ruh¬ 
sat verdiği, büyük nüfus gruplarına gidildikçe bu oranların daha 

da arttığı ve fo 100 e ulaştığı görülmektedir. 

İmar Plânları: 

Ankete cevap veren belediyelerin 588 inin ( % 55,7 ) sinin imar 

plânı vardır. İmar kanununun 26. maddesine göre imar plânı yap¬ 
tırma mecburiyeti sınırı olan 5000 nüfusu esas alınırsa 0-5000 

grubundaki 580 belediyeden 340 inin ($-61) irııar plânı mevcut 
bulunmaktadır. Bir imar plânını tatbik etmek için ayrılan para 
miktarı 4000 ile 66.000 Tidir, 

5000 nüfusunun üstünde bulunan 294 belediyeden 248 inin ($ 80) 
imar plânı mevcuttur. 

100.000 in üstündeki belediyelerde bir imar plânı başına düşen 
imar gideri 8,713.000 TL. ...olması son gruptaki İstanbul ve Ankara 

Belediyelerinin imara ayırdıkları bütçenin fazlalığından ileri 

gelmektedir. 
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İmar plânı babına düşen, imar uygulan 
loda gösterilmektedir. 

gideri TL. asalıdaki tab- 

Nüfus TL 

IO'ÜO 

1000' 

1250' 

1500-

IT50-

2000-

2250-

2500-

2750-

den az 4000 

-1250 :I§3738 

-1500 

-17 50 

-2000 

-2250 

-2500 

■275* 

■3000 

SXt 2 2 

20724 

53188 

28881 

35904 

64254 

İ’Y ulUS TL 

3000-3250:47143 

3250-4000:58403 

4000-5000:66232 

5000-6000:102006 

6000-7000:100837 

7000-8000:I5I5o8 

8000-9000:204159 

9000-10000:135411 

Nüfus TL 

10000-15000:144130 

15000-20000:357055 

30000-25000:346167 

25000-50000:433508 

50000-100000:727233 

I0000G-* 8,713,333 

*-560 ‘r L\-, 

İmar Plânları-İmar Uygulama Gider-. 
1 e r i İlişkisi: 

Anket cevaplarına göre 874 belediyenin 588 i (•/£ 67,2) sinin imar 

plânı mevcut olduğu halde bu belediyelerin hepsi bütçelerinden 
imar uygulaması için gider ayırmamışiardır. Bunlardan ancak 398 
belediye bu amaçla ödenek ayırmış, 190 belediye imar plânı olma- n 

sına rağmen bu plânları tatbik etmek için bütçesinde bir t,ider 
göstermemiştir buna karşılık 94 belediye imar plânı olmadığı halde 
bütçesine imar gideri koymuştur. İmar uygulaması için ayrılan 

giderin tüm bütçeye oranı araştırılırsa bu oranın imar plânı olma¬ 

yan belediyelerde, imar plânı olanlara göre.daha büyük çıktığa gö¬ 
rülmektedir. 

Bütç-e-İmar Uygulama Giderleri 

Ankete cevap veren 764 belediye içerisinde Bütçesinde imar uygula¬ 

ma gideri ayıran belediye sayısı 492 dir» ($ 63,8) 



İller Bankasının Belediyelere yap¬ 
tığı alt - yapı yatırımları: 

İller Bankasının 1064 yılında 217 belediyeye su ve enerji için 
yaptığı yardımların tutarı 115.710.000 Tl.dır. Yardım gören bele¬ 
diyeler toplam nüfusu 2.071.461 olduğuna göre, nüfus başına 55.85 

TL» düşmektedir. 

TL. Nüfus TL. Nüfus 

I- 223,000 1097 20 3,20 

2- 308jOOO 1372 224,48 

3- 401,000 4785 83,80 

4- 436,000 7555 57,71 

5- 2325,000 18595 125,03 
6- 828,000 16731 49,48 
7- 11,07ŞyOOO 16114 66,77 
8- 1,261,000 14515 86,87 

9- 4,258,000 34546 123,25 
10- 13,343,000 10860 5 122,85 
11- 10,292,000 122696 83,88 

12- 8,139,000 86757 93,81 

13- 4,324,000 72309 59,79 

14- 8,343,000 110569 7 5,45 

15- •6,153,000 85504 71,96 

16- 867,000 57459 15,08 

17- 5,024,000 115542 43,48 

18- 12,870,000 141016 91,26 

19- 8,666,000 126456 68,52 
20- 14,929,000 375618 . 39,74 

21- 11,644,000 553620 21,03 

Anketten alman sonuçlara göre 246 ■belediyenin a: 

88.211.046 Tl.dır. 



İmar T.Eleman T.Elemanı ve Teknik eleman İmar gideri 
T.Elemanı İmar gideri Plânı İmar gideri imar plânı ve imar gideri ve imar plânı Guruplar 
Olan Belediye Olan Bel. Olan Bel.imar plânı Bel.Olan Belediye olan Belediye Olan Belediye Nüfusu 

2 3 5 - X I I 0-1000 
- 3 3 - - - 2 1000-1250 
1 9 15 1 1 - 09 1250-1500 
9 17 22 5 S - 13 1500-1750 
7 17 16 3 6 - 9 1750-2000 
7 34 34 3 4 2 21 2000-2250 

11 34 31 7 7 1 20 2250-2500 
11 25 29 7 9 2 17 2500-2750 

6 22 34 4 6 - 18 2750-3000 
5 21 24 1 4- 1 15 3000-3250 

27 48 71 16 24 1 43 3250-4000 
23 36 57 13 21 1 34 4000-5000 
27 34 40 15 20 2 27 5000-6000 
23 30 38 18 23 1 29 6000-7000 
15 16 22 9 11 - 15 7000-8000 
10 14 19 9 13 - 13 8000-9000 
10 10 10 6 7 3 8 9000-10000 
30 39 42 27 29 1 38 10000-15000 
16 15 15 8 11 A 

4- 10 15000-20000 
18 21 19 16 16 - 19 20000-25000 
23 20 19 14 18 5 15 25000-50000 
16 15 14 14 14 1 14 50000-100000 

9 9 9 9 9 — 9 100000-+-
+ + + + + + 

106 492 588 20 5 262 26 176 



Buraya kadar yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkan sonuçları 
ve görüşleri şu şekilde 'sıralamak mümkündür, 
- Yurdumuzda yerleşmeler herhangi Bir sınıflamaya tâki tutulma¬ 
mış, Belediyeler kanununa göre 2000, İmar kanununa göre 5000 den 
fazla nüfuslu yerleşmeler şehir sayılagelmiş ve bütün belediyeler 

aynı statüye bağlanmışlardır. Tüm belediyelerin fo 50,6 sı il ve 

ilçe İo 41,4 ü köy vc bucak belediyeleridir. II ve ilçe belediyeleri 
İdarî birim olmanın da verdiği avantajlarla daha yüksek bir geliş¬ 
me hızı göstermektedirler. 

Sayı bakımından küçük nüfuslu belediyeler çoğunluğu teşkil et¬ 

mekte, buna karşılık belediyelerde yaşayanlar büyük ölçüde 15-20000 

in üstündeki yerleşmelerde barınmaktadırlar. 

- Belediye olmanın sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla 

2000 nüfusunun hemen altında kalan köyler belediye olma çabası 

göstermekte ve böylece küçük belediye sayısı her sene artmaktadır. 

- Belediye gelirleri bugünkü belediyecilik anlayışı ile bağdaş¬ 
tırılan! ayacak derecede düşüktür. Nüfus başına düşen pay genellik¬ 

le 50-90 Tl. arasında değişmekte, 25-50,000 grubundan sonra arta¬ 

rak 100.000 den büyük şehirlerde 140 TL.ya yükselmektedir. 

Teknik eleman bakımından belediyelerimiz genellikle zor durumda 

bulunmakta, hemen hemen çoğunluğu teknik hizmetlerini ya yaptır¬ 

mamakta ya da teknik formasyonu olmayan personel kullanmak zorunda 

kalmaktadırlar. Belediyelerde çalışan teknik elemanlardan i° 27 si 1 

15,000 den aşağı İö 73 ü 15*000 den fazla nüfuslu yerleşmelerde bu~ ■ 
lunmaktadır. Öte yandan mevcut dağılışa &öre ancak 15-000 nüfuslu 
yerleşmelerden sonra her belediyeye 1 den fasla teknik eleman, düş¬ 

mektedir. 

Belediyelerin imar uygulaması için bütçelerinden ayırdıkları 

giderin oranı fo 10-40 arasında değişmekte ve ortalama fo 17,44 
civarında bulunmaktadır. Tahminlerin aksine 15000 den küçük 

nüfuslu yerleşmelerde imar gideri oranı belli şekilde daha büyük 

olmaktadır. 
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Ancak diğer taraftan, bütün belediyeler çözönüne alınırsa bu pa¬ 

yın daha da düştü0ü ve fo 14- gibi çok az bir oran bulunduğu görül¬ 
mektedir. 

- İmar planlarının düzenleyici ve koordine edici bir nitelek ka¬ 
zanması gereğine karşılık belediyelerimizce diğer çalışmalarla bir 

ilişki kurulmaksızın kendi başına ele alındığı görülmektedir. İmar 
plânı olan belediyelerden bir çoğu uygulana anacıyla gider ayır¬ 
madıkları gibi imar plânı bulunmayan birçok beldede de imar yatı¬ 
rını yapılmıştır. 

Diğer yandan imar gideri ayıran belediyelerde nüfus başına düşen 
pay ile imar plânı mevcut b e1e d iy o1er i nki arasında imar plânı ol¬ 
mayanlara kıyasla büyük bir paralellik görülmektedir. 

- Belediyeler faaliyetleri ve kapasiteleri bakımından hemen he¬ 
men genellikle yetersiz kalmakta ve iyimser bir gözle büyük bele¬ 

diyeler, küçüklere oranla nisbî bir üstünlük göstermektedirler, 

o^y; 
_ Memleketlerde ve memleketinizdeki durum : 

Danimarka : 

Millî plânlama ve bizdeki D.P.T. şeklinde, ne de Avrupada benzeri 
örgütler durumunda bir yere bağlı değildir. Danimarka'da anahat- 
ları çizilmiş bir millî plân yerine genel arazi kullanışı direk-.: 
tifleri veren bir Zone plân (Zoning plânı) vardır. 
Anahatları belirlenmiş bir millî plân olmayışından ötürü Bölge 

plânlaması (veya çevresel plânlama) mevcut değildir. Ancak, en¬ 
düstriyel yatırımların yapılacağı yerlerde bölge (daha çok alt 
bölge) ölçüsünde çalışmalar yapılır. 

Şehir plânlaması memleketimizde olduğu gibi plânlamanın bu aşa¬ 
ması çoğunlukla özol büroİarea yapılır. Plânın yürütülmesi ve 
onayı İskân Bakanlığınca ele alınmıştır. 



Kanun, nüfusu (1000) i aşan her köy veya kasabayı imar plânı 
yaptırmaya mecbur kılmıştır. Belirli süre içinde plân yaptırma¬ 
yan kasaba; plânını yaptırmış, yaptıran veya yaptırmaya teşebbüs 
eden komşu kasaba sınırları içinde etüd edilir ki bir prestij 

meselesi olduğundan genellikle bu durum varit olmaz. Sadece 

başkent Kopenhag'ın plânlaması 2 farklı yönden yürütülmektedir. 
Yürütücülerden birisi Kopenhag Belediyesi diğeri İskân Bakan¬ 
lığıdır,, Hatta bunlara "İdealistler" diye adlandırılan bir üçün¬ 
cü grubu eklemek gerekir. Özel şehircilik bürolarından birkaçı 

bir rar ay a gelip bir Kopenhag Plânlama Komisyonu kurmuşlardır. 
Yukarıda adı geçen 2 resmî kuruluşun çalışmalarına paralel ça¬ 

lışmalar yapar ve onları denetler. Bu üçlü koordinasyon çok ve*-, 

rirnli olmaktadır. Kopenhag'ın planlanması İskandinavya ölçüsün¬ 
de bir Metropoliten bölge olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla 

geleceğe ait plân çalışmalarında İsveç Hükümeti ile yüksek* kade¬ 
mede müzakereler yapılmaktadır. 

Hollanda : 

Hollanda'da belediyelerin kuvvetli ve geleneksel muhtariyeti 

ve memleketin sosyal bünyesi kesin ve belirli bir millî plân 
yapmağa uygun değildir. 

Mamafih bir konu millî ekonomi yönünden Önem taşıyorsa "Kraliyet 

Millî Plânlama Servisi" Belediyeye direktif vermeğe yetkilidir. 

Örneğin, Rottordam liman tesisleri, genel işletme, yatırımlar ve 
yeni yapılacak eklemeler Millî Plânlama Scrvisince yönetilir. 

Ayni durum Poldcr çalışmalarında da varittir. Bunlardan başka 

"Ranstad Holland" adı verilen Rotterdam, Delft, Lahey, Amster- 

dam vo Utrecht şehirler bütününün de plânlaması bir metropoliten 

plânlama şeklinde millî plân çerçevesinde ele alınmıştır. 

Millî plânın anahatları Başbakanın başkanı bulunduğu ve devleti 

temsil eden "Fiziksel Plânlama Konseyi" tarafından tayin edilir. 
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Bu konseye direkt ilgisi olan Bakanlık her nekadar İskân Bakan¬ 
lığı ise de plânlarsa ile ilgili bütün bakanlıkların bu konseyde 1 
temsilcisi vardır. İskân Bakanlığı "Devlet Fiziksel Plânlama Servi¬ 
si" adında bir yardımcı organ vasıtasıyla çalışır. 

Adı geçen servis bölge plânlamasını da bir bakıma kontrol eder. 
Ye yapılan bölge plânlarının millî plâna uygun olup olmadığını 
are atırırg, 

Millî seviyede bir "İskân ve İnşaat Merkez Müdürlüğü"- vardır. Be¬ 
lediye gelişme plânları ile ilgili anlaşmazlık ve itirazlarla uğ¬ 

raşır. 

Hollanda'da kanunlara göre nüfusu 10.000 i geçen veya son 5 yıl¬ 

daki artışı yo 20 nen fazla olan her belediye yeni bir imar plânı ge- 

liçtnoei yapmağa mecburdur »Bugün hemen bütün belediyelerin. imar plânı 
vardır. İmar plânları belediye meclisi tarafından incelenip kamu 
oyuna sunulduktan sonra onama için Eyalet İcra Komitesine gönderi¬ 
lir. 

Bu komitenin onama etmemesi halinde müracaat doğrudan doğruya Kra¬ 

liyet makamına yapılır. 

Büyük şehirlerin imar plânı belediyenin kendi servisinde yapılır. 

Küçük şehirler ise plânlarını genellikle özel bürolara yaptırırlar. 

Memleketimizdeki durum : 

Memleketimizde şehir ve kasabaların imar plânlarının yapılması işi, 

kanunların belediyelere yüklediği bir mecburiyettir. 

Belediyeler imar plânlarını aşağıdaki usûllerle yaptırırlar. 
Bu usuller şunlardır : 

1- İller Bankası aracılığı ile, 
2- İmar ve İskân Bakanlığının ilgili ühj-hfeiLe'ri...v-asoıtiisayla, L , 
3- Belediyelerin doğrudan doğruya kendisinin yapması veya yaptır»* tı 

ması ile, 
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Ancak, herşeyden evvel mali imkanları mahdut olan belediyelerimiz, 

finansman sıkıntısı sebebiyle, kendilerine her türlü kolaylığı 

gösteren İller Bankası aracıl.ığı ile imar plânlarını yaptırma yo¬ 
lunu tercih etmektedirler. 

İmar plânları için gerekli para genellikle İmar ve İskân Bakanlı¬ 
ğında mevcut belediyelere yardım fonundan temin edilmektedir. 
Beldelerin nüfus durumları ile ilgili olan bu fon aynı zamanda 
' imar rlkıl.mumu. ilk defa yapılıp yapılmaması gözönünde bulundu¬ 

rularak Ivl.IIes..' lmr’l:tiidır.0, 

1- Nüfusu 50.000 den aşağı olan belediyelerin imar plânı bedeli, 
yukarıda bahis konusu fondan karşılanır. 

a) Beldenin imar plânı ilk defa yapılıyorsa bedeli, fondan hibe 
suretiyle tahsis edilir. 

b) Evvelce yapılmış bir imar plânı var ise yeni imar plânı be¬ 
deli, belediye 20 sene süreli faizsiz olarak borçlandırılmak 

suretiyle, yine fondan karşılanır. 

2- Nüfusu 50.000 den yukarı belediyelere fon yardımı yapılmaz. Bu 

belediyeler, ya kendi imkânları ile veya İller Bankasından 
ikraz yoluyla temin ettikleri para ile imar plânlarını yaptı¬ 
rırlar. (Beldenin özel durumu dolayısıyla bazı hallerde dev¬ 

let yardımı sağlanabilir.) 
İmar plânları, ön çalışmalardan itibaren kesinleşinceye kadar şu 
safhalardan geçer : 

Anket ve araştırmaların. ışığı altında hazırlanan ön tasarılar İmar 
ve İskân Bakanlığı Şehircilik Dairesinin parafına sunulur. Paraf 
edilen ön tasarılar belde ihtiyaçlarına uygunluğu yönünden tetkik 

edilmek ve belediye meclisi kararı alınmak üzere mahalline gönde¬ 

rilir. 

Paraf edilen ve belediye meclisi kararı alman ön tasarıların es¬ 

asları dahilinde hazırlanan imar plânları son şekli ile tekrar 

İmar ve İskân Bakanlığına onanmak üzere sunulur. Onama işleminden 
sonra imar plânları kesin şeklini almış olur 



- 31 ~ 

Çevre düzeni plânı, Ana plân ve tafsilât plânları kesinleşinceye 
kadar yukarıda bahis konusu işlemlere ayrı ayrı tabi tutulur. 

İmar plânı değişiklikleri de aynı yoldan yapılır. 

4- YATIRIM PROGRAMLARI : 

Yapılan farklı çalışmalar önümüzdeki yıllarda ülkemizin geniş ve 

etkili bir şehirleşme olayı ile karşılaşacağını ortaya koymaktadır. 
Bugünkü nüfus artışı değişmediği taktirde 1985 yılında toplam nü¬ 
fusumuzun 55.000.000 a erişeceği hesaplanmaktadır. Aynı periyod 

içinde şehirli nüfusumuz da bugünkü 9-10 milyondan Dr. Jürkat'm 

tahminine göre 21 ilâ 33 milyona, Bay Fortune'un hesaplarına göre 

ise 22 ilâ 32 milyona varacaktır. B.P.T, ve diğer ilgili kurumlar¬ 

ca ileri sürülen tahminler de bu ekilimi doğrular niteliktedir. 

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde şehir ve şehir plânlamasından 
sorumlu kurumlar büyük problemlerle karşı karşıya geleceklerdir. 

Şehirli nüfusdaki bu artış mevcut şehirlerimizin ülke ve bölge 

ölçüsünde oynadıkları rolle orantılı olarak muhtemel şehirleşmenin 

baskısı altında kalacaklarının ve 3-4 defa büyüyeceklerini gös¬ 

termektedir. Bu durumda şehir plâncı sınır, çözmekle sorumlu olduğu 
sorun diğer ilgili uygulama kurumlanma da tam işbirliği ile 

şehirlerin yada yeni şehirsel alanların yeniden gelecek nüfusun bu 

kabul edecek şekilde donatılmaları, hazırlanmaları olacaktır. 

Bunun sonucu c larak konu, sadece 620 belediyenin imar plânını yap*-* ; 

inak olmayıp ilişik haritada görülen ve süratle nüfusu artan yada 

artacak olan şehirlerin imar plânlarını yeniden düzenlemektir. Bu 

durumda ikinci beş yıllık devrede ilişik harita görülen birçok 

şehirlerimizin imar plânlarının yeniden yapılması gereklidir. 
Başka bir yönden bakılırsa şehirleşme problemleri bundan böyle, 

büyük ölçüde bugünkü şehir arazisinin dışına çıkacak ve esas faal¬ 

iyet şimdi boş olan yeni şehirsel arazi üzerinde geçecektir. 
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Buna göre önümüzdeki yıllarda ele alınacak şehir plânlamasında.^ön¬ 

celikle hu nokta üzerinde durularak "koordinasyon11 sağlayıcı bir 

niteleğe sahip olması arzu edilen plânlamanın "harekete geçirici"ve 
^11 ~Q v zeplevl o i ** 
n-yra&'iiih-fcazaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 
Plânlamaların "harekete geçirici" nitelek kazanması sağlanacak İdarî 

yo malî destekle-örneğin arsa politikası, görev ve sorumluluk mües- 
sesesi, şehir plânlama fonları vb.- "düzenleyici" niteliğin de 
plânlama ve uygulamayla ilgili kurumlann plânlama -kararlarına ve 

onamaya katılmaları ve gerçek bir işbirliği sağlanması suretiyle 
elde edilmesi mümkündür. 

Bu sebeplerle önümüzdeki yıllarda yerleşme plânlaması yalnız ni¬ 
celik değil büyük ölçüde nitelek yönünden ele alınmak zorundadır. 

Belediye sayıları bakımından ise, 1964 raporuna göre; kurulmuş be¬ 

lediye sayısı 1044 olup bunlardan 694 tanesi imar plânı yaptırmış, 
350 belediye ise imar plânı yaptırmamıştır. Ortalama her yıl 40 
belediye de eskiden yapılmış imar plânının değişikliği ve revizyonu 
için talepte bulunmaktadır. 

İmar plânı yapılmamış belediyeler 350 adet. 
15 yıl içinde yeniden kurulacak belediyeled 270 adet, 

Her yıl ortalama 40 adet belediyenin imar plânı değişiklik ve 
revizyon talebi. 15 yıl içinde 40X45 = 600 

Devlet plânı etkisi ve bölge plânlama nedeni ile ele alınması gere¬ 
ken (15 yıl içinde) (ilişik haritalar gereğince) 200 
TOPLAM :"^jî:^yıl içinde ele alınan gerekli imar plânı sayısı. 
1420/15 = 95 ortalama 100 adet kabul edilmelidir. 
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5- II. NCİ 5 YILLIK PLÂK PEYKESİNLE ALINMASI GEREKLİ TEPEİRLER : 

a- Şehir plânlamalarının yürütülmesi ve bölge plânlarının 
yapılması görevi İmar ve iskân Bakanlığı görevleri arasındadır. 
Ancak özellikle şehir plânlamalarının yapılması işinde Bakanlığa 

bir girişkenlik ve bu girişkenliğin mahalli idare muhtariyetini 

zedelemiyecek şekilde bir mevzuat değişikliği ile gerçekleştiril¬ 

mesi gerekmektedir. Tanınacak girişkenlik, bölge plânlaması karar¬ 
larına uygun olarak, bölge fizikî plânlarının hazırlanması ve bu 
plâna göre saptanacak gelişme yerlerinin yön, cins ve hızlarının 

ortaya çıkarılarak şehir plânlamalarına ve özellikle nâzım plâna 
yol gösterici şeklinde anlaşılması doğru olacaktır. 

b- Şehirsel nüvelerin teşkili ve imar plânlarının sayısını 
azaltmak amacıyla bu konuda mevzuat değişikliği yapmak ve bazı 

elâstiki ve objektif kıstaslar getirmek lüzumludur. 

KISTASLAR : 

(I) Nüfusu 15 binin üstündeki yerleşme birimlerinin, inarhplânı 

yapılması gerekli görülmüştür. Turizm, sanayi ve diğer faaliyetler 

bakımından belediyelerin istemi ve İmar ve İskân Bakanlığınca ge¬ 
rekli görülen hallerde nüfusu 15 binin altında dahi olsa imar plânı 
yaptırıİma11da r, 

(2) 100 binden yukarı nüfuslu yerleşmelerde ise gösterecekleri 
gelişmeye göre o belitlerin bünyâsi ve karşılaşılan problemlerin 
cinsi bakımından çok yönlü genel bir araştırma ve plânlamaya gidil¬ 
mesi, 

plânlarının (ka-saba gelişme plânlarının) 
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(3) İmar ve îskân Bakanlığınca belediyelerin imar plânlarının 
yeniden ele alınmasını talep edebilir. Bu talebin yerine getiril

memesi halinde resen yaptırmağa ve ilgili belediyelerden gider

lerini tahsile yetkili olmalıdır. 

•• c- Bölge plânlaması ile şehir imar planlaması arasında sıkı 
ilişkinin kurulması gerekli görülmektedir. Bu ilişki : 

(1) Bölge yerleşme düzeninin.ortaya çıkmasına, 
(2) Büyüme istidadındaki potansiyel noktaların belirtilmesine 
(3) Bölge plânlaması için yapılan ekonomik ve sosyal araştır

malardan şehir plânlaması için de yararlanılmasına, 
(4) Yatırımların ve ekonomik faaliyetlerin dengeli şehirleş

meyi sağlıyacak yönde ve uyumlu şekilde gerçekleşmesine 

yardımcı olacaktır. 

ÖRGÜTLEŞKE İLE İLGİLİ TEDBİRLER : 

Yukarıda açıklanan genel şehir plânlaması stratejisi ve 
plânlaması ile ilgili örgütleşme sorunu ele almak ve bu konudaki 
tedbirlerin şu şekilde incelemek mümkündür. 

a. Şehir plânlamasından sorumlu mahalli birimle ilgili 
tedbirler s 

(1) Büyüklüğü, belli bir nüfusu aşan (15 bin) yer
lerin "İmar Birimi" olarak kabul edilmesi. 

(2) Nüfusu belli bir büyüklüğün altında kalan Bele

diyelerden özellikle gösterilenlerin yukarıda (II-2_-a) parag-

rafında belirtilen koşullarla imar plânının yaptırılması İmar ve 
İskân Bakanlığında gerekli görülenlerin de imar birimi olarak 
sayılmaları, 

(3) İmar birimi olan Belediyelerin imar plânlama ve 

uygulama işlerini yürütecek bir örgüt kurmaları, 
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(A) İmar birimi olmayan ya da iş hacmi müstakil bir 
örgüt kurmaya elverişli bulunmayan Belediyelerin bu işlerini ku¬ 

racakları birlikler yoluyla yürütmeleri ve birlik kurmuş olan bele¬ 

diyelerin dışında kalanların bu amaçla kurulacak bölgesel örgütten 

yararlanmaları sağlanmalıdır. 

b. Hizmetlerin ve denetimin yerinden yönetimiyle ilgili 
tedbirler. 

(1) İmar ve İskân Bakanlığı bölge plânlama çalışma¬ 
larını yurt çapına süratle yaymalı, bölge müdürlüğü örgütlerinin 

kuruluşunu tamamlamalı ve yetkilerini belli ölçülerde devretmeli, 

(2) İller Bankası yukarıda (lll-2-a) paragrafında 
belirtilen bölgesel kuruluşları destekleyici tedbirleri almalıdır. 

c. Biğer Örgütleşme Tedbirleri : 
(1) Belediye sayılarının gelişigüzel artmasını önleyi¬ 

ci tedbirler alarak yeteri imkanlardan yokeun belediyeler yaratmak 

tan kaçınmak için konulmuş kriterler yeniden gözden geçirilmeli, 

belediye kuruluşları daha objektif kıstaslara bağlanmalı ve mem-r 
/yerle şme 

leket çapında ilkeleri ve şehirleşme politikası ışığında incelen- 

melidir. Belediye foBraufcuıe. . 50 binden' büyük belediyeler aleyhine 

olmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. 

(2) Büyük şehirlerin yönetimi ve plânlama görevleri 
için özel yetkiler ve kuruluşlar düşünülmeli özellikle büyük şehir 

bölgesi için de (İzmir, İstanbul, Zonguldak gibi) kalan komşu 
küçük belediyelerin büyük şehir belediyeleriyle birleştirilmesi 

yahut birlikler kurması imkânları yaratılmalıdır, 

(3) İdari birimlerle plânlama birimlerinin uyuşması .'.i 
için kabul edilecek yurt çapındaki yerleşme sistemlerinden hareket 
edilebilmesi mümkün olmalıdır. 
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(4) Dört yıllık imar programlarından daha geniş kapsam¬ 
lı ve uzun süreli çalışma ve yatırım programı kavramına geçilmesi 

için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

d* Bu tedbirler dışında, imar plânlarının elde edilmesi 
için ön çalışmaların resmî sektör veya özel sektör tarafından 
yapılması gerekmektedir. 

(1) İmar ve İskân Bakanlığının talebi üzerine ihtisas 
konularındaki araştırmaları, resmî sektör proğraml&riûa almakla 

görevlendirilmelidir. 

(2) Araştırmaların özel sektör tarafından yapılması ha¬ 
linde, araştırmacıya resmî sektör tarafından yapılan.,araştırmalar 

Fizikî plânlama, resmî sektör ya da özel sektör tarafından 

yapılabilir. 

Fizikî plânlamanın özel sektör tarafından yapılması halinde, 
büyük şehirlerdeki plâncı toplanır asını önlemek ve yurt sathına da¬ 

ğılmalarını sağlamak amacı ile işin mahallindeki veya bölgesindeki 

mevcut plâncılara verilmesi ya da diğer yerlerdeki plâncılara ve¬ 
rilmesi halinde iş yerinde ajans açmasının sağlanması İmar ve İs¬ 

kân Bakanlığınca bir "fizikî plânlama hazırlanmasına ait yönetme¬ 
lik" ile düzenlenmelidir. 

Bu yönetmelik : 

(1) Her plânlama aşamasının kapsıyacağı hususlar 
(2) Plânlamada kullanılacak çizim biçimlerini.göstermelidir. 



(3) Fizikî plânlamalarla türleri şöylece sıralanmalıdır, 
(a) Mücavir saha plânlaması (çevre düzeni plânlaması) 
(t>) Yol istikâmet plânı (Kasaba gelişme plânlaması) 
(c) Şehir plânlaması 

- Kâzım plânı (Ana-Plân) 
- İmar plânı (Düsen Plânı) 
- Tafsilât plânı (Uygulama Plânı) 

(4) Mücavir saha plânlaması, ancak ihtiyaç görülen şehir 
çevreleri için yapılmalıdır. 

(5) Nüfusu 15 binden yukarı olan ve nüfusu bu seviyeden 

az olup da bazı özel hal gösteren (yönetmelikte belirtilmeli) yer 
ierde "Şehir plânlaması" bunlardan gayri yerlerde "kasaba gelişme 
plânlaması" yapılmalıdır. 

İmar hareketlerini özellikle nüfusu 2 bin - 15 bin ara¬ 

sındaki kasabalarda ekonomik projelere, ayrı bir öncelik tanınman 

uygun düşmektedir. 

(6) Şehir plânlaması bütününden'ana-plân, şehir gelişme-i 
sinin bütünü, düzen plânı ve uygulama plânı, yakın gelecekte ge¬ 

lişmesi istenilen saha için yapılmalı, düzen plânı için gelişme 5 
yıllık etaplara bölünmeli ve her 5 yıllık etapta 20 yıllık nazım 

plân revizyonları yapılmalıdır, 
(7) Ana plân, ana İlkeleri ve yönler göstermeli, uygulama 

ayrıntıları vermemelidir. 

(8) Uygulama haritası, uygulama plânları direktiflerinden 
dışarı çıkamaz. 
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ŞEHİR PLÂNLAKASI ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ : 

Her planlama niteliği ve niceliği önceden belirtilmiş 

amaçlara cevap vermek üzere yapılır. 

Plânlamanın zamanla ilgili bir hedefi olmalıdır. 

Plânlama safhaları v 

a. Ön çalışmalar 

b. Değerlendirme ve programın saptanması 

c. Fizikî plânlama olarak üç grupta toplanır. 

a. Ön çalışmalar : 

(1) Analiz ve sentez çalışmasından ibarettir. 
(2) Plânlaması yapılacak beldelerin ön çalışmalarına 

esas olacak konular ve ön çalışmalar genel metodu hakkında bir 

yönetmelik hazırlanmalı ve bu yönetmelik içinde şu hususlar özel¬ 

likle yer almalıdır. 

(a) Her fizikî plânlama safhası için ayrı nicelik 

ve nitelikte araştırma dosyası hazırlanır, gereğinde bunlar bir 

arada mütalâa edilir. 

(b) Her sektör araştırma çalışmasının sonunda plân¬ 
lamayı etkiliyecek hususlar, sektör araştırma sonucu olarak be¬ 
lirtilir. 

(c) Sentez için araştırma sonuçları gruplar halinde 
birleştirilir. 

(d) Araştırma verilerine göre muhtemel çözüm yolları 

ortaya çıkarılmalıdır. 

b. Değerlendirme ve hedeflerin tesbiti : 

(I) Araştırmalar ve sonuçları fizikî plânlamaya esas 

teşkil edecek bir gelişme politikası ortaya koymak üzere İmar 
ve İskân Bakanlığınca ilgili sektörlerle temas ederek hedeflerin 
tesbiti yapılır. (Araştırmacının iştirakiyle) 
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(2) İmar ve İskân Bakanlığı ilgili sektörün her Biri 
ile veya gerekirse hepsi ile protokol hasırlanır. 

(3) Bu protokoller hukukî Bir değer taşır. 
(4) Bu çalışmalar ve protokolün uygulanması ile Ba¬ 

kanlık sorumludur. 

c. Pizikî Plânlama : 

Üç grupta mütalâa edilir. 
(1) Mücavir saha (Çevre düzeni plânlaması) 
(2) İmar plânı (Düzen plânı) 

(3) Yol istikâmet plânı (KasaBa gelişme plânlaması) 

Ele alman Bölgede, Bölge plânlama kararları alın¬ 

mış veya alınmak üzere ise fizikî plânlama Bu kararlara uyma 
zorunluluğundadır. 

d. Onama : 

Araştırma ve fizikî plânlamanın her safhasındaki onama 
şekli ve süresi yönetmelikte belirtilmelidir. Bu yönetmelekte : 

(1) İdarece onama sırasında gözönünde tutulacak 
hususlar. 

(2) Onama için gerekli sürelerin azamî hadleri Belir¬ 
tilmelidir 

(3) Onamaya yetkili merkezî ve Bölgesel makamlar Bir 

yönetmelikte gösterilmelidir. Örneğin, 
- Mücavir sahalar plânı ve nâzım plân Bakanlık mer¬ 

kez örgütünce, 

- İmar plânı (Büzen plânı) uygulama plânları Ba¬ 
kanlık Bölge Müdürlüklerince, onanabilir. 

Ayrıca yönetmelik imar ve yol istikamet plânlarının 

onanmadan önce yatırımla ilgili sektörlerin teker teker veya gerek' 

tiği takdirde Bir arada görüşlerinin alınmasını, plânların geniş 
olarak halka sunulmasını, araştırma raporları ve plânların çoğal¬ 
tılarak ilgililere dağıtılmasını ve satılmasını ön görmelidir. 
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ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ : 

a< Uzun süreli tedbirler : 

Şehir plancılığı eğitimi ile ilgili olarak genellikle iki 

ayrı yaklaşım üzerinde durmak gereklidir : 

(1) Genel anlamıyla şehir plâncısı yetiştirmeye yönelen 

eğitim : Şehir plânlamasını baştan sona kadar devamlı bir sistem 
içinde ele alan ve plânlamaya giren mimarlık mühendislik, ekonomi, 
sosyoloji, hukuk coğrafya, idarecilik vc diğer konuların şehirle 

ilgili kısımlarını deng;eli bir şekilde veren, sonucunda bütün bu 

bilgi dallarında söz sahibi elemanları yetiştirmeye yönelmelidir. 

(2) Plânlama ekibinde çalışacak özel uzmanları yetiştiren 

eğitim : Şehir plânlamasının kapsadı&ı ilgili dallarda ihtisas 

sahibi olmuş kimselerin üniversite sonrası çalışması olarak yapa¬ 

cakları eğitim, özellikle önceki uzmanlıklarının dışındaki ve şe¬ 

hir plânlamasıyla ilgili alanlara teksif edilmek suretiyle düzen¬ 
lenmelidir. 

Şehir plânlamasında çalışacak şehir plâncıları veya 
plânlama ekibinde çalışacak uzmanlar aşağıdaki şekilde yetiştiril¬ 
melidir . 

(a) Normal üniversite eğitimi (Gerek şehir plâncılığı 

gerek plânlama uzmanlıkları seviyesinde) 

(b) Mevcut elemanların üniversitelerde okutulan ders¬ 

lerin bir veya bir kaçma devamı 

(c) Kısa süreli kurslar, 

(d) İşbaşında eğitim, (Yabancı uzmanlar getirilmesi 
yolu ile) 

(e) Seminerler, 

(f) Kısa süreli inceleme gezileri 
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Üniversite eğitimi en emin fakat neticesi çabuk 
almamı,yacak uzun süreli bir yaklaşma metodudur» Şeiıir plancılığı 

için liseden sonra en az altı-yedi yıllık, diğeri için ise yüksek 

öğrenimden sonra 2-3 yıllık bir eğitime ihtiyaç vardır. Bu yönden 

bu tip eğitim uzun süreli tedbirler de düşünülmelidir. 

Acil tedbirlere geçmeden önce uzun süreli tedbirler 

arasında şu hususlar da gerçekleştirilmelidir. 

Yurt içindeki eğitim müesseselerinde burslu öğrenci 

okutulması, 

Milletlerarası kuruluşlarca ve çeşitli devletler 

tarafından verilen burslarda özellikle plânlama sahasına öncelik 
verilmesi ve dış ülkelere eleman gönderilmesi, 

İlgili kuruluşların kendi elemanlarından bir kısmını 
aynı yollarla üniversitelerde şehir plânlaması eğitimine tabi tutul¬ 

maları (bu süre içinde bu elemanlara başka görev verilmemelidir,) 
veya bu elemanların (öğleden önce veya sonraları olmak üzere) yarım 
gün üniversitelere devam etmelerinin sağlanması. 

b. Kısa süreli tedbirler : 

Kısa süreli tedbirler daha çok şehir plânlamasında çalışmış 

ve tecrübe kazanmış elemanların noksan yönlerinin giderilmesi için 

gerçekleştirilmelidir. Ancak bu safhada idarecilerin yetişebilecek 

kabiliyette elemanların seçimini başarılı olmaları gerekmektedir. 

Kısa süreli tedbirler şunlardır : 

(I) İlgili kuruluş elemanlarından bazılarının üniversitelerde 
verilen bazı derslere dinleyici olarak devam etmeleri : 

Plânlama ekiplerini mimarlık dışından gelen elemanlarla tak¬ 

viye etmek için, her iki tip elemanın da şehir ve kır sosyolojisi 
şehir ve bölge ekonomisi, beşerî coğrafya, bölge coğrafyası, ista¬ 
tistik! analiz, (hukuk, ekonomi ve sosyoloji dalından gelenler ir 
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için de) arazi mimarisi, sağlık mühendisliği, trafik mühendisliği v 
v.s. konularda eğitilmesi hu suretle gerçekleştirilmelidir. Bu ko¬ 

nudaki seçim işinde de idarecilere büyük sorumluklar düşmektedir, 

(2) Kısa süreli kurslar : 

Üniversite elemanlarının serbest olduğu aylar içinde (ge¬ 

nellikle yaz ayları içinde) fiilen şehir plânlaması ile uğraşan 

elemanlar, için üniversitelerde kısa süreli kurslar, seminerler 

ve sergiler düzenlenmelidir. Düzenlenen kurslar, seminerler vc 

sergilerde metodoloji, araştırma v.s. bilimsel sahalardaki geliş¬ 

melerin açıklanması yapılmalıdır. 

(3) İş başında eğitim : 

Şehir plancılığı konusunda mütehassıs eleman getirterek, 

bu konuda çalışan elemanları işbaşında yetiştirmek araaoı güaülme- 

lidir. Ancak aşağıdaki sakıncaları bertaraf etmak faydalıdır. 

(a) Şehir plânlaması gibi çok yönlü bir bilim dalında 
öğretici şahsın veya şahısların eğilime uymaktan kaçınmak; gelen 

uzmanların şahsî etkilerini azaltmak, 

(b) Memleket gerçeklerinden uzaklaşmak, teorik ve dışardan 
ithal edilmiş fikir ve metodoloji üzerinde vakit kaybetmekten 

kaçınmak, 

(4) Eleman alınması ve yetiştirilmesi konusunda ve mevcut ele¬ 

manların devamlılığı ile ilgili İdarî tedbirler : 

(a) Şehir plancılığını çekici hale getirmek ve böylece bu 

mesleğe yeni eleman alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak. 

(b) Meslek sahiplerinin başka mesleklerde çalışmasını ön¬ 
leyici tedbirler almak (mesleğe yöneltme) 

(c) Elemanların bulundukları görevlerde devamlılığını te¬ 

min etmek. 
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(5) Şehir plânlaması ile meşgul elemanların memur olarak çalış¬ 
maları halinde normal üniversite mezunlarından daha ileri bir 

ödeme sistemine tabi olmaları gereklidir. 

Bu elemanlar bizde olduğu şekilde ekseriyetle mimar iseler, 

bunların şehir plânlaması mevzuunu seçmeleri ve bu konuda çalış¬ 
maları bir- yönden fedakârlık ve konuya bağlılık olarak görülmeli¬ 

dir. Zira, şehir plancılığının bugünkü halde serbest meslek ala¬ 
nındaki çalışma ve kazanma seviyesi, normal mimarlık sahasında ... ■, 

olandan çok daha düşüktür. Bu yönden şehir plânlaması alanına atıl¬ 
mış kimsenin, esas mesleği olan mimarlıkta İster istemez körlenmeye 

gideceğini ve bunun kendi istikbâli bakımından bir fedakârlık ol¬ 

duğunu kabul etmemiz gerekir. 31ı bakımdan şehir plâncılarının bazı 
müesseselerde olduğu gibi mukavele yoluyla istihdam edilmesi, ge¬ 

rek devamlılığı sağlama, gerekse şehir plânlamasını daha cazip 
hale getirme yönünden tavsiyeye şayandır. 

(6) Belirli alanlarda uzmanlık kazanmış bulunan şehir plâncı¬ 
larının yetişmesi için gerekli ortamın evvelden, hazırlanması ön¬ 

görülmüştür. 

Açıklamak gerekirse şehir plâncısı olarak yetişmek isteyen 
hukuk, sosyoloji, ekonomi, coğrafya, idarecilik, mimarlık ve mü¬ 

hendislik alanlarında öğrenim görmüş kimselere bu öğrenimleri 

sırasında şehir plânlaması veya genellikle plânlama hakkında bilgi 

verilmelidir. Böyle bir bilgi bu öğrencilerin şehir plancılığı sa¬ 

hasına atılmamaları halinde de çok faydalıdır ve her türlü İdarî 

görevlerde uygulana sahası bulabileceklerdir. 

Bu konu şu şekilde gerçekleştirilmelidir : 

(a) Mecburi plânlama derslerinin programlara alınması, 

(b) Plânlama, özellikle şehir plânlaması, konusunda seçme 
dersler ihdas edilmesi, 

(c) Bilim kollarında köy, şehir ve bölge plânlamaları ile 
ilgili konularda ve serbest konferanslar düzenlenmesi. 
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(7) Şehir plânlaması ile dolayı bir şekilde ilgili bulunan l. 
bazı sahalarda da eğitim imkânları hazırlamak gereklidir. 

Şehir plânlama desinatörü yetiştirmek bu yolda bir adım ola¬ 
bilir, fakat tatbikat yönünden "Belediye Mühendisliği" gibi branş¬ 

ların kurulması çok daha önemli bir eksiği tamamlayabilecektir'. 

Şimdiki âcil ihtiyaç ve belediyelerimizin durumu gözönünde tutu¬ 

lacak olursa bu eğitimin muhtelif seviyelerde yürütülmesi faydalı 

olabilecektir. Şöyle ki, üniversite teknik okul ve tekniker okul¬ 

ları seviyelerinde yetişebilecek belediye mühendisleri ve fen me¬ 

murları kendilerine rahatlıkla iş sahası bulabileceklerdir. Aslın¬ 
da belediye mühendisliği de bir bakıma genel şehir plâncısı gibi 

pek çok bilgilerle mücehhez bir adım olacaktır. Bu yönden de özel¬ 

likle tatbikat için ekip kurma imkânı bulamayacak belediyelerde 

böyle elemanların bulunması bir zarurettir. 

«i'# Uygulama : 

(1) Belediyelerde imar anlayışının arttırılması için yılın 
belli zamanlarında 

(a) Kurslar açmak, 
(b) -Konferanslar vermek, 

(c) Seminerler düzenlemek, 
(d) Devamlı istişare imkânlarını hazırlamak, 

(e) Bu konularda uygulama yapan belediyelerin faali¬ 
yetlerinin diğer belediyelerce izlenmesini temin etmek, 

(f) Kitle haberleşme araçlarından yararlanmak ve sergi¬ 
ler düzenlemek öngörülmelidir. 

(2) Belediyelerin mali imkânlarını arttırmak için "Belediye 
Gelirleri Kanunu'un" değiştirilmesi faydalı müdafaa olunmaktadır. 

d. İdare-Plân ilişkisi : 

(I) İdarenin iş dağıtımı prensiplerini gösteren bir yönet¬ 
melik hazırlanmalı ve bu yönetmelikte yeterlik belgesi verilmesi 
esas alınmalıdır. 



- 45 = 

(2) İdare ile plâncı arasında yapılacak iş anlaşmasını 
gösteren tip sözleşme hazırlanmalı ve bu tip sözleşmede plâncının 

işinin sona ermesinden sonra o şehirde "sorumlu plâncı müşavir" 
olarak çalışması öngörülmelidir. 

(3) Değerlendirme ve program verilerinin ilgili idareler¬ 
ce değişmesi sonucunda yeniden yapılacak plânlamalar için idare 

ayrı ücret vermeli ve bu ücret veriyi değiştiren idareye rücu etme¬ 
lidir. 

e. Ücretler : 

(I) Araştırma ücretleri İmar ve İskân Bakanlığınca vo Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, Mimarlar Odasınca bir yönetme¬ 

likle tâyin edilmelidir. 

(a) Her araştırma dosyasının birim fiatları ayrı ola¬ 
rak hesaplamak, 

(b) Belediyelere ait fon yönetmeliğinin adı geçen hiz¬ 

metler için bedeli ödenmesi hususunda sarahat kazanması sağlanmalı¬ 
dır. 

(2) İmar ve İskân Bakanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Mimarlar Odası plânlama ücretlerine ait bir yönet¬ 
melik 

(a) Her plânlama kademesi için ayrı birim fiat tesbit 

edilmesini, 

(b) Plânlama ücretlerinin hiç bir şekilde eksiltmeye 
konu teşkil etmemesini, 

(c) Vaziyet plânları etüdüne, uygulama plânı olarak 
ücret ödenmesini, 



(d) Şehir plânlaması kademesinde işin hesaplanan tav- n 
fiat üzerinden verildikten sonra, nâzım plânın hazırlanmasını 

müteakip yeniden tesbit edilecek imar plânı (düsen plânı) ve uygu¬ 
lama plânı sahalarına göre yeni bir tavan fiat üzerinde idare ile 
plâncının karşılıklı anlaşmasını öngörmelidir. 

Ayrıca plânlamanın genellikle yerinde yapılmasını 
temin etmek, şehir plânlama çalışmalarının diğer mimarî büroların 

boş zamanlarını dolduran bir "Hobby" çalışması olmaktan kurtarıp, 

şehir plânlama bürolarının kurulup * yaratılmalarını teşvik etmek 
plânlamanın daha doğru yapılması amacı ile plâncının özel çalış¬ 

ma ve araştırmalara girebilmesi için ücretlerin belli ölçüde art¬ 
tırılmasını sağlamak gerekmektedir. 

f. Mevzuatın değiştirilmesi : 

(I) İmar plânlarıyla ilgili bütün mevzuat gezden geçiril¬ 
meli ve bu arada, 

(a) İmar Kanunun 30. cu maddesine göre t e İs diye 1 rin 
yapmakla sorumlu oldukları 5 yıllık imar plânlarının temini ve 

İraar ve İskân Bakanlığınca denetlenmesinin sağlanması, 

(b) İmar sınırı dışında, belediye sınırlan içindeki 
hisseli tapu işleminin önlenmesi, 

(c) Arsa ve konut politikasının saptanması ve uygu.w a s 
lanması 

(d) Plânlamasının yapılması kararlaştırılan beldelerde 

valiliğin belli bir süre ve esası bağlı olarak arazi kıymetlerini 
değiştiren faaliyetleri durdurma kararı almaya yetkili olması için 
tedbir alınması. 

(e) İmarla ilgili mevzuatta, artan değerlerin t toplun a 
iadesi, hususunda artık değerler (Plus Value) ilkisin? uygun 'hü¬ 
kümlerin yer alması, 
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(f) Kârsız çalışacak Yapı Kooperatifleri ya da şirket¬ 
lerinin kurulmasını kolaylaştıracak ve teşvik edecek esasların l ... 

getirilmesi, 

(g) İmar kanununda yor alan müeyyidelerin bugünkü şart 
ve anlayışa göre yeniden düzenlenmeleri, 

(h) Danıştay'da imarla ilgili işlerle görevli daireye 
yetkili teknik elemanlardan bir üye seçimi hususunda tedbir alın¬ 

ması , 

(i) İmar kanunu Anayasa Mahkemesince kısmen kaldırılan 
42. maddesinin prensip olarak imar mevzuatında yer almasını temin 

için gerekli teşebbüs ve çalışmalarda bulunmalıdır. 

Yukarıda sıralanan tedbirlerden yeni yasalar hazır¬ 

lanması yahut yasa değişikliğini gerektirenler uzun süreli, nizamna¬ 

me yönetmelik hazırlanması ve değişikleriyle, İdarî kararları 
gerektirenler kısa süreli olarak öngörülmüştür. 

Elde edilen değerler ve varılan görüşler şimdiye kadar genellikle- 

düşünülen ve ifade edilene paralel olarak belediyelerimizin güç . 

koşullar içinde bulunduğunu ve yeteneklerinin, önümüzdeki yıllarda 

daha büyük ölçüde ortaya çıkması beklenilen şehirleşme problemle¬ 

rini çözmek ve gelen nüfusu kabul etrıek bakımından oldukça zayıf 
kaldığını kesin bir şekilde göstermektedir. Bu durum şehirleşme 
olgusu bir tüm olarak ele alınıp mevzuatımızın gözden geçirilmesi 
sırasında bütün bir idarî düzen ve sistem içinde belediyelerimizin 
görev ve sorumluluklarının tnsbit edilmesinde çalışmalara doğru 

bir ışık tutabilir. 

- Ülkemizde yerleşmelerin, köy kasaba, şehir ve büyük şehir ta¬ 

nımlarının bir esasa bağlı olarak tesbit edilmesi . 

- Yerleşmelerin belediye olma kriterini Belediyeler Kanununda 

belirtilen 2000 nüfus yerine daha gerçekçi kıstaslarla bağlanması, 



- İmar Kanununa göre 5000 nüfus olarak kabul edilen şehirleşme 
sınırının, genellikle büyük farklılık gösteren 15000 nüfusuna 

kaydırılması ve plânlama düzeninde ve mevzuatımızda buna göre de¬ 
ğişiklik yapılması 

- Kasaba, şehir ve büyük şehir tanımlamasına göre plânlama 

uygulama görev, yetki ve sorumluluk raüessesesinin İdarî, mâli ve 
teknik yönden gözden geçirilmesi 

- Yerleşme plânlarının harekete geçici ve koordine edici yont r 
leriyle şehirsel gelişme ve faaliyeti düzenleyici bir nitelik 

kazandırılmasının sağlanması 

- Belediye gelirlerinin hizmet esasına göre arttırılması 

- Şehirleşme olayının ortaya çıkardığı problemlerin çözümü 

belediyelerin sorumluluğu altında değil, önoelikle devletin görev¬ 

leri arasında sayılarak buna paralel şekilde gerekli mevzuat deği¬ 
şikliklerinin yapılması ve tedbirlerin alınması, öncelik kazanan 

konular arasında yer almaktadır* 



- 49 -

Başkan Raportör 
Bülent Berksan Atillâ Canpolat 

Üye Üye 
Dr. Cevat Geray Dr. Ruşen Keleş 

Üye Üye 
Mustafa Arıkan Ahmet Menderes 

Üye Üye 
Sümer Gürer Pahri Yetman 

Üye Üye 
Behruz Çinici Orhan Deniz 

Üye 
Turhan Güven 

(bulunamadı) 




